
Rozgrywki Drużynowe Mistrzostw Polski 2021/2022 na szczeblu 
Okręgu Opolskiego

REGULAMIN

1. Założenia ogólne.
1. WZBS  w  Opolu  jest  organizatorem  rozgrywek  III  ligi  Drużynowych  Mistrzostw 

Polski  2021/22  na  podstawie  punktu  2.5  Regulaminu  Drużynowych  Mistrzostw 
Polski.

2. W  okręgu  Opolskim  w  sezonie  2021/2022  zgłosiło  się  12  drużyn.  W  związku 
z powyższym,  decyzją  Zarządu,  rozgrywki  zostaną  przeprowadzone  tylko  na 
poziomie  III ligi.

3. Rozgrywki  mają  na  celu  wyłonienie  zwycięzcy,  który  automatycznie  uzyskuje 
rekomendacje Zarządu OZBS do gry w przyszłym sezonie na poziomie II ligi, oraz 
wyłonienie  potencjalnych  spadkowiczów  do  ligi  okręgowej,  w  przypadku  jej 
utworzenia w sezonie 2022/2023

2. Wpisowe
1. Startowe  do  ligi  musi  być  uiszczone  przed  rozpoczęciem  pierwszego  meczu. 

Wysokość wpisowego i  numer konta zostały podane w Komunikacie 1/2021.
2. Składka zawodnicza musi być opłacona przed rozpoczęciem pierwszego meczu 

dla  danego  zawodnika.  W  przypadku  braku  opłaconej  składki  na  2021  rok 
dopuszcza się udział zawodników w przypadku opłaconej składki przynajmniej za 
2022 rok.

3. Założenia sportowe
1. Runda zasadnicza rozgrywek zostanie przeprowadzona w formie meczów każdy 

z każdym (tzw. round-robin, RR)
2. Wszystkie  mecze  rozgrywane  na  wspólnych  rozdaniach  przy  użyciu  zasłon 

i prowadzonej klasyfikacji Butlera. Mecze dwu-segmentowe 2*12 rozdań.
3. Po 11 meczach rundy zasadniczej  drużyny zostaną podzielone na 2 oddzielne 

grupy. 
◦ 4 drużynowa grupa A-awansowa (A1-A4)
◦ 8 drużynowa grupa S-spadkowa (S1-S8)
z zachowaniem dotychczasowej zdobyczy punktowej VP. 

4. Kolejne mecze, w niezależnych grupach, zostaną rozegrane w ramach kolejnych 
rund 12-14 wg rozstawienia jak niżej:
◦ Runda 12:
A1-A4, A2-A3, S1-S8, S2-S7, S3-S6, S4-S5
◦ Runda 13:
A1-A3, A2-A4, S1-S7, S2-S6, S3-S5, S4-S8
◦ Runda 14:
A1-A2, A3-A4, S1-S6, S2-S5, S3-S4, S7-S8

5. VP zgromadzone w RR i meczach finałowych sumują się. Po zakończeniu tego 
etapu drużyny  z  grupy A zajmują,  odpowiednio  miejsca  od 1  do 4,  a  drużyny 
z grupy S, odpowiednio do ilości zdobytych VP kończą rozgrywki na miejscach od 
5 do 12.



6. Pkl.  przyznane  zostaną  po  zakończeniu  rozgrywek,  zgodnie  z  Regulaminem 
Klasyfikacyjnym.

7. Drużynie  która  odda  mecz  walkowerem,  bez  podania  przyczyny,  zostanie 
nałożona  dodatkową  opłatą  w  wysokości  150  PLN.  Opłata  ta  powinna  zostać 
wpłacona najpóźniej do 2 tygodni po zakończeniu rozgrywek. W przypadku braku 
uiszczenia opłaty drużyna będzie automatycznie zdegradowana do niższej ligi.

8. Zwycięzca rozgrywek na poziomie III ligi opolskiej uzyskuje automatycznie prawo 
do zgłoszenia tej drużyny do rozgrywek centralnych na poziomie II ligi w sezonie 
2022/2023.

9. Jeżeli w sezonie 2022/2023 będzie odpowiednia ilość drużyn do utworzenia dwóch 
poziomów  rozgrywek  (III  liga  i  okręgowa),  to  w  zależności  od  ilości  drużyn 
spadających  z  lig  centralnych,  z  III  ligi  sezonu  2021/2022  do  ligi  okręgowej  
spadają:
◦ 3 ostatnie drużyny w przypadku braku spadków z II ligi
◦ 4 ostatnie drużyny w przypadku spadku jednej drużyny z II ligi
◦ 5 ostatnich drużyn w przypadku spadku dwóch drużyn z II ligi.

4. Dopuszczone systemy licytacyjne
1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL i Polityka Systemowa PZBS.
2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Wszelkie systemy sztuczne powinny 

zostać  zgłoszone  przed  rozpoczęciem  rozgrywek  a  szczegółowa  karta  opisu 
systemu,  znaleźć  się  na  stronie  internetowej  OZBS.  Wszelkie  wątpliwości 
dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga sędzia główny.

5. Etyka i dobre obyczaje
1. Zawodniczki  i  zawodnicy  są  zobowiązani  do  przestrzegania  sportowej  postawy 

i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera.
2. Gracze  powinni  wszelkie  decyzje  sędziów  przyjmować  ze  zrozumieniem 

i zachowaniem sportowej postawy.

6. Regulamin obowiązuje w sezonie 2021/2022.

z poważaniem


