
TERMINARZ ROZGRYWEK EKSTRAKLASY KOBIET  
W SEZONIE 2010/2011 

  

I ETAP
I runda
Wrzesień 25
Październik  2 6  9 13 16 23 30
Listopad  6  13 20 27 
Grudzień  4   –  koniec I rundy

29.01.2011 r. – Mecz Gwiazd: Reprezentacja Polski – Gwiazdy Ligi

II runda
Grudzień 11 18 22
Styczeń  8 15 22 26
Luty  5 12 19  26 
Marzec  9 12 – koniec II rundy

5-6.03.2011r. – Final Four Pucharu Polski  (1-4)

II ETAP
I runda
Play off (1-8)     16.03   19.03 23.03
Miejsca (9-14) I runda    16.03   19.03     23.03          26.03     30.03
                       II runda      2.04    6.04       9.04          13.04     16.04

II runda
Play off (1-4)   26/27.03     1/2.04  5.04
Play off (5-8)     26.03     30.03       

III runda
Play off (1-2) - finał     9/10.04*    16/17.04 20.04  
Play off (3-4) - brąz     8/9.04*    14/15.04 18.04 
Play off (5-6)       2.04       6.04
Play off (7-8)       2.04       6.04

Daty pogrubioną czcionką oznaczają dni robocze.

* - jeśli polska drużyna awansuje do Final Four Euroligi terminarz PLKK meczów
     finałowych lub o brąz ulegnie zmianie



SYSTEM ROZGRYWEK FORD GERMAZ EKSTRAKLASY

I ETAP – 2 rundy każdy z każdym mecz i rewanż 24 mecze

II ETAP
I runda
Drużyny 1-8             play-off do 2 zwycięstw 2-3  mecze
Drużyny 9-13 mecz i rewanż  10  meczów

(zalicza się do klasyfikacji wszystkie mecze 
rozegrane w rundzie zasadniczej)

Po II Etapie Ekstraklasę Kobiet opuszczają dwie drużyny.

II runda
Drużyny 1-4 do 3 zwycięstw 3-5 meczów
Drużyny 5-8 mecz i rewanż 2 mecze
Zwycięzcy 1-4 grają o Mistrzostwo Polski, a pokonani o brązowy medal
Zwycięzcy 5-8 grają o miejsca 5-6, a pokonani o miejsca 7-8

III runda
Drużyny 1-2 do 3 zwycięstw 3-5 meczów
Drużyny 3-4 do 3 zwycięstw 3-5 meczów
Drużyny 5-6 mecz i rewanż 2 mecze
Drużyny 7-8 mecz i rewanż 2 mecze

Liczba meczów do rozegrania w Ekstraklasie  przez drużyny zajmujące miejsca:

1-2 32-37 meczów 
3-4 32-37 meczów 
5-8 30-31 meczów 
9-13   32 mecze 

W systemie gry do 3 zwycięstw (2-2-1) gospodarzem pierwszego, drugiego i piątego meczu
jest zespół, który po I etapie zajmował w tabeli wyższe miejsce.
W systemie gry do 2 zwycięstw  (1-1-1) gospodarzem pierwszego i  trzeciego meczu jest
zespół, który po I etapie zajmował w tabeli wyższe miejsce.
W systemie  gry  mecz i  rewanż  gospodarzem pierwszego meczu jest  zespół,  który zajął
niższe  miejsce  po  I  etapie  rozgrywek.  W przypadku  remisu  nie  wyłania  się  zwycięzcy  
w  danym  meczu  przez  dogrywki.  W  przypadku,  gdy  w  obu  meczach  uzyskano  wyniki
remisowe  lub,  gdy  zespoły  uzyskały  po  jednym  zwycięstwie  z  równą  różnicą  punktów
dogrywkę przeprowadza się po czwartej kwarcie drugiego meczu.



Mecze o miejsca 9-13 w II etapie rozgrywa się do momentu kiedy stanie się jasne, że dwie
ostatnie drużyny w klasyfikacji biorące udział w rozgrywkach II etapu nie mają już szans na
utrzymanie się w Ekstraklasie.
W przypadku  wycofania  się  w  trakcie  rozgrywek  jakiejkolwiek  drużyny,  po  rozegraniu  
I rundy I etapu jedna drużyna opuszcza Ekstraklasę. W innym przypadku dalej dwie drużyny
opuszczają Ekstraklasę.

Zasady tworzenia tabeli PLKK:

W trakcie sezonu zasadniczego i w meczach o utrzymanie:
O kolejności w tabeli decyduje w pierwszym rzędzie stosunek (wynik dzielenia) liczby
zwycięstw do liczby rozegranych meczów (stosunek ten będzie zawsze od 0 do 1 i ustalany
do 4 miejsc po przecinku). W przypadku kiedy dwa lub więcej zespołów mają taki sam
stosunek  liczby zwycięstw do liczby rozegranych meczów o kolejności w tabeli decyduje
stosunek (wynik dzielenia) punktów zdobytych do straconych ze wszystkich rozegranych
meczów.
Na koniec sezonu zasadniczego i na koniec gry w meczach o utrzymanie:
O kolejności w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów (zwycięstwo 2 punkty, porażka 
1 punkt). W przypadku kiedy dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności 
w tabeli decyduje bilans spotkań pomiędzy tymi drużynami. W sytuacji, kiedy bilans spotkań

pomiędzy zespołami jest identyczny o miejscu w tabeli decyduje stosunek punktów (wynik
dzielenia) zdobytych do straconych ze wszystkich spotkań. W przypadku kiedy więcej niż
dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje tzw. mała tabela
uwzględniająca jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
W przypadku wcześniejszego wyłonienia  spadkowiczów w meczach o utrzymanie:
O kolejności w tabeli decyduje w pierwszym rzędzie stosunek (wynik dzielenia) liczby
zwycięstw do liczby rozegranych meczów (stosunek ten będzie zawsze od 0 do 1 i ustalany
do 4 miejsc po przecinku). W przypadku kiedy dwa lub więcej zespołów mają taki sam
stosunek  liczby zwycięstw do liczby rozegranych meczów o kolejności w tabeli decyduje
bilans spotkań pomiędzy tymi drużynami (zwycięstwa, a dalej stosunek koszy). W sytuacji,
kiedy bilans spotkań pomiędzy zespołami jest identyczny o miejscu w tabeli decyduje
stosunek punktów (wynik dzielenia) zdobytych do straconych ze wszystkich spotkań

PUCHAR POLSKI

Drużyny rywalizują w systemie pucharowym „przegrywający odpada” aż do wyłonienia
czterech drużyn awansujących do Final Four. Szczegółowy system zostanie ustalony 
z Polskim Związkiem Koszykówki.

        Wiceprezes Zarządu
  /-/  Grzegorz Ziemblicki 


