
Punktacja meczowa – sezon 2019/2020 
  

I. Punktacja meczowa dla rundy zasadniczej WSZYSTKICH LIG: 

 

1. Wszystkie mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów, jednakże nie więcej niż 4 sety 

(rozgrywane do 25 pkt). Nie ma seta piątego (przy wyniku 2:2 w setach spotkanie jest 

zakończone)     

2. Punktacja meczowa:  

a) zwycięstwo 3:0    – 4 pkt  

b) zwycięstwo 3:1    – 3 pkt  

c) remis 2:2      – 2 pkt  

d) porażka 1:3     – 1 pkt  

e) porażka 0:3    – 0 pkt  

f) walkower  zwykły   – -2 pkt  

g) walkower umyślny – -10 pkt 

 

II. Punktacja w dwumeczach oraz meczach decydujących o ostatecznym miejscu w lidze (bez 

Ekstraklasy i I ligi kobiet oraz III ligi mężczyzn  

1. Pierwsze mecze dwumeczów rozgrywane są do trzech wygranych setów (do 25 pkt, 

w secie piątym - decydującym do 15 pkt).  

2. Drugie mecze dwumeczów (w rundzie play-off) rozgrywane są do trzech wygranych setów 

(do 25 pkt, w secie piątym - decydującym do 15 pkt) z następującymi zastrzeżeniami:  

a) jeżeli rozstrzygnięcie dwumeczu nastąpi po 1 lub 2 secie, zespoły grają dalej 

w sumie maksymalnie 3 sety  

b) w momencie rozstrzygnięcia dwumeczu po 3, 4 lub 5 secie mecz zostaje 

zakończony.  

3. Decydujący mecz o miejsce rozgrywany jest do trzech wygranych setów (do 25 pkt, 

w secie piątym - decydującym do 15 pkt). 

 

III. Zasady ustalania kolejności końcowej dla wszystkich lig 

1. Po zakończeniu etapu granego systemem „każdy z każdym” o ostatecznym miejscu 

decydują w kolejności:  

a) ilość zdobytych punktów 

b) stosunek setów z całego etapu 

c) wynik bezpośredniego/ch/ meczu/ów/ (przy dwóch zespołach) lub stosunek 

setów zdobytych i straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami (przy trzech 

lub więcej zespołach) 

d) stosunek małych punktów z całego etapu 

2. W dwumeczach o ostatecznym zwycięstwie decydują w kolejności: 

a) ilość zdobytych punktów 

b) stosunek setów 

c) stosunek małych punktów 

d) wyższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej 


