SYSTEMY ROZGRYWEK
PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI
SIATKOWEJ W SEZONIE 2022/23
SENIORZY – 1 LIGA
1. Runda zasadnicza, w której udział weźmie 10 zespołów, rozegrana zostanie
systemem mecze „każdy z każdym”, mecz i rewanż.
2. Zespoły zajmujące miejsca I-IV zagrają w Turnieju Finałowym o Mistrzostwo
Podkarpackiej 1 Ligi.
3. Turniej Finałowy zostanie rozegrany na terenie, który zostanie ogłoszony po
wpłynięciu ofert organizacji (pierwszeństwo organizacji przypada zwycięzcy
rundy zasadniczej), w systemie „każdy z każdym”.
4. Kosztami związanymi z organizacją Turnieju Finałowego kluby dzielą się
między sobą po równo.
5. Przystępując do Turnieju Finałowego zespoły startują z dorobkiem punktów
przyznanych zgodnie z klasyfikacją końcową po rundzie zasadniczej wg.
klucza:
1 miejsce – 3 pkt.
2 miejsce – 2 pkt.
3 miejsce – 1 pkt.
4 miejsce – 0 pkt.
6. W Turnieju Finałowym obowiązuje następująca punktacja:
- za zwycięstwo – 2 pkt.
- za przegraną – 1 pkt
- oddanie meczu walkowerem – 0 pkt.
7. Zespoły zajmujące pierwsze dwa miejsca po Turnieju Finałowym awansują do
rozgrywek centralnych. W przypadku wyrażenia chęci przez trzeci zespół do
dalszej gry, zostanie on zgłoszony dodatkowo.
8. Zespół AKS V LO Rzeszów uczestniczy w rozgrywkach na prawach SMS –
kończy rozgrywki po rundzie zasadniczej na miejscu IX, nie bierze udziału
w turnieju finałowym oraz nie spada z 1 ligi.
9. Zespół zajmujący miejsce X automatycznie spada do 2 ligi.
SENIORZY – 2 LIGA
1. Rozgrywki rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym”, mecz i rewanż.
2. Zespół zajmujący pierwsze miejsce uzyskuje awans do 1 ligi.
SENIORKI
1. Rozgrywki rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym”, mecz i rewanż.
2. Zespoły zajmujące miejsca I-IV zagrają w Turnieju Finałowym o Mistrzostwo
Podkarpackiej 1 Ligi.
3. Turniej Finałowy zostanie rozegrany na terenie, który zostanie ogłoszony po
wpłynięciu ofert organizacji (pierwszeństwo organizacji przypada zwycięzcy
rundy zasadniczej), w systemie „każdy z każdym”.
4. Kosztami związanymi z organizacją Turnieju Finałowego kluby dzielą się
między sobą po równo.

5. Przystępując do Turnieju Finałowego zespoły startują z dorobkiem punktów
przyznanych zgodnie z klasyfikacją końcową po rundzie zasadniczej wg.
klucza:
1 miejsce – 3 pkt.
2 miejsce – 2 pkt.
3 miejsce – 1 pkt.
4 miejsce – 0 pkt.
6. W Turnieju Finałowym obowiązuje następująca punktacja:
- za zwycięstwo – 2 pkt.
- za przegraną – 1 pkt
- oddanie meczu walkowerem – 0 pkt.
7. Zespoły zajmujące pierwsze dwa miejsca po Turnieju Finałowym awansują do
rozgrywek centralnych. W przypadku wyrażenia chęci przez trzeci zespół do
dalszej gry, zostanie on zgłoszony dodatkowo.
JUNIORZY
1. Rozgrywki rozegrane zostaną w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”,
mecz i rewanż.
2. Pierwsze dwa zespoły z każdej grupy awansują do rozgrywek finałowych
z zaliczeniem wyników meczów między sobą z grupy.
3. Pierwsze trzy zespoły z rozgrywek finałowych awansują do rozgrywek
centralnych.
JUNIORKI
1. Rozgrywki rozegrane zostaną w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”,
mecz i rewanż.
2. Pierwsze dwa zespoły z każdej grupy awansują do rozgrywek finałowych
z zaliczeniem wyników meczów między sobą z grupy.
3. Pierwsze trzy zespoły z rozgrywek finałowych awansują do rozgrywek
centralnych.
JUNIORZY MŁODSI
1. Rozgrywki rozegrane zostaną w jednej grupie systemem „każdy z każdym”
turniejowo (trzy drużyny), mecz i rewanż do trzech wygranych setów.
2. Pierwsze trzy zespoły awansują do rozgrywek centralnych.
3. Zespołowi AKS Rzeszów przysługuje turniej dodatkowy.
JUNIORKI MŁODSZE
1. Runda zasadnicza - rozegrana zostanie w dwóch grupach w systemie mecze
„każdy z każdym”, mecz i rewanż turniejowo do dwóch wygranych setów.
2. Runda barażowa – zespoły z drugich i trzecich miejsc rozegrają mecz
barażowy (do trzech wygranych setów, gospodarz II miejsce) – drugi zespół
gr. I z trzecim zespołem gr. II, itd. – zwycięzcy awansują do rundy finałowej.
3. Runda finałowa - cztery zespoły zagrają o miejsca systemem każdy z każdym
mecz i rewanż do trzech wygranych setów.
4. Pierwsze trzy zespoły awansują do rozgrywek centralnych. Pozostali chętni
grają w finale „B”.

MŁODZICY
1. Runda zasadnicza rozegrana zostanie systemem „każdy z każdym”
turniejowo, mecz i rewanż do dwóch wygranych setów.
2. Pierwsze 3 albo 4 zespoły (decyzja PZPS), które zapewnią sobie awans do
rozgrywek centralnych rozegrają turniej finałowy, w celu ustalenia ostatecznej
kolejności (gospodarz – zwycięzca rundy zasadniczej).
MŁODZICZKI
1. Runda rozstawieniowa – rozegrana zostanie w czterech grupach „każdy
z każdym”, mecz i rewanż turniejowo do dwóch wygranych setów – trzy
turnieje u wylosowanych gospodarzy.
2. Najlepsza dwójka z każdej z czterech grup oraz najlepszy zespół z turnieju
barażowego trzecich zespołów zagra w drugiej rundzie rozgrywek.
3. W rundzie drugiej dziewięć zespołów zostanie podzielonych na 3 ligi:
- w I lidze zagrają najlepsze 3 drużyny spośród zwycięzców grup,
- w II lidze czwarty najlepszy zespół spośród zwycięzców grup i dwie najlepsze
zespoły spośród drugich miejsc
- w III lidze pozostali
grając turnieje systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów.
4. Po każdym turnieju najsłabszy zespół spada do ligi niższej, najlepszy –
awansuje do ligi wyższej.
5. Za wyniki uzyskane w turniejach zespoły uzyskują określoną ilość punktów.
Suma zdobytych punktów we wszystkich turniejach daje ostateczne miejsce
w rozgrywkach.
6. Pierwsze 3 albo 4 zespoły (decyzja PZPS) awansują do rozgrywek
centralnych.
7. Zespoły nie grające w drugiej rundzie grają w finale „B”.

