
Na podstawie uchwały nr 13/2017 z dnia 14.02.2017 

 

 

Mistrzostwa Polski Mężczyzn 
 

 

Zasady ogólne 

1. Mistrzostwa Polski Mężczyzn rozgrywane są w konkurencji tripletów; 

2. Prawo uczestnictwa w MPM mają wyłącznie mężczyźni (bez ograniczenia wiekowego) 
posiadający aktualną licencje PFP. 

3. W MPM drużyna może skorzystać z udziału zawodnika rezerwowego. Drużyna może 
posiadać tylko jednego zawodnika rezerwowego i musi zgłosić go przed rozpoczęciem 
części kwalifikacyjnej. Zmiana zawodnika może być dokonana wyłącznie jeden raz 
podczas jednego meczu. Zmiana musi być wyraźnie zasygnalizowana kapitanowi 
drużyny przeciwnej. 

4. MPM rozgrywane są w formule jednoweekendowej; 

a. sobota część kwalifikacyjna systemem szwajcarskim 

b. niedziela część finałowa grupy + Play-off  

 

 

Zasady rozgrywania części kwalifikacyjnej 

1. Część kwalifikacyjna rozgrywana jest systemem szwajcarskim; 

a. jeżeli liczba zgłoszonych drużyn nie przekroczy 50 to turniej będzie składał się 
z 6 rund; 

b. jeżeli liczba zgłoszonych drużyn przekroczy 50 to turniej będzie składał się 
z 7 rund. 

2. Część kwalifikacyjna rozgrywana jest z limitem czasowym 70 minut na rundę 
z dodatkowym rzutem celem; 

3. Do turnieju finałowego awans uzyskuje najlepszych 16 drużyn z turnieju 
kwalifikacyjnego. 

4. Drużyny które nie uzyskają awansu do części finałowej sklasyfikowane są na miejscach 
które zajęły w części kwalifikacyjnej. 

 

 



Zasady rozgrywania części finałowej 

 

1. Część finałowa jest rozgrywana bez limitu czasowego; 

2. Część finałowa składa się z dwóch części: 

a. część pierwsza (grupowa); 

b. część druga (Play-off)  

3. W części pierwszej drużyny podzielone są na cztery grupy. W każdej grupie po cztery 
drużyny. Drużyny rozstawione są w grupach według miejsc zajętych w części 
kwalifikacyjnej: 

Pozycja   (1)    (2)   (3)   (4) 

Grupa A   1     8     9    16 

Grupa B   2     7    10    15 

Grupa C   3     6    11    14 

Grupa D   4     5    12    13 

(numery w tabelce oznaczają zajęte miejsce w części kwalifikacyjnej, numery 
w nawiasach oznaczają pozycje w grupie); 

4. Mecze w tej fazie rozgrywane są według następującego klucza: 

a. runda nr 1; 

- mecz nr 1: drużyna z pozycji (1) vs. drużyna z pozycji (4), 

- mecz nr 2: drużyna z pozycji (2) vs. drużyna z pozycji (3); 

b. runda nr 2: 

- mecz nr 3: zwycięzca meczu nr 1 vs. zwycięzca meczu nr 2, 

- mecz nr 4: przegrany meczu nr 1 vs. przegrany meczu nr 2; 

c. runda nr 3 

- mecz nr 5: przegrany meczu nr 3 vs. zwycięzca meczu nr 4 

d. drużyny które przegrają w meczu nr 4 odpadają z dalszej rywalizacji i są 
sklasyfikowane na miejscu trzynastym; 

e. drużyny które przegrają w meczu nr 5 odpadają z dalszej rywalizacji i są 
sklasyfikowane na miejscu dziewiątym; 



f. drużyny które zwyciężą w meczu nr 3 uzyskują awans do ćwierćfinału i są tam 
rozstawione według następującego klucza: 

- drużyna która zajęła 1 miejsce w grupie A jest rozstawiona z numerem 1 

- drużyna która zajęła 1 miejsce w grupie B jest rozstawiona z numerem 2 

- drużyna która zajęła 1 miejsce w grupie C jest rozstawiona z numerem 4 

- drużyna która zajęła 1 miejsce w grupie D jest rozstawiona z numerem 3 

g. drużyny które zwyciężą w meczu nr 5 uzyskują awans do ćwierćfinału i są tam 
rozstawione według następującego klucza: 

- drużyna która zajęła 2 miejsce w grupie A jest rozstawiona z numerem 6 

- drużyna która zajęła 2 miejsce w grupie B jest rozstawiona z numerem 5 

- drużyna która zajęła 2 miejsce w grupie C jest rozstawiona z numerem 7 

- drużyna która zajęła 2 miejsce w grupie D jest rozstawiona z numerem 8 

5. Część druga składa się z fazy Play-off i rozgrywa się ją według następującego schematu: 

-ćwierćfinał nr 1 drużyna (1) vs (8) 

-ćwierćfinał nr 2 drużyna (4) vs (5) 

-ćwierćfinał nr 3 drużyna (2) vs (7) 

-ćwierćfinał nr 4 drużyna (3) vs (6) 

-drużyny które przegrają w ćwierćfinale odpadają z dalszej rywalizacji i są 
sklasyfikowane na miejscu piątym; 

-półfinał nr 1 zwycięzca ćwierćfinału nr 1 vs. zwycięzca ćwierćfinału nr 2 

-półfinał nr 2 zwycięzca ćwierćfinału nr 3 vs. zwycięzca ćwierćfinału nr 4 

 

-w meczu o trzecie miejsce spotykają się drużyny które przegrały swoje mecze 
półfinałowe 

 

-w finale spotykają się drużyny które wygrały swoje mecze półfinałowe 

 

6. Drużyna która zwycięży w meczu finałowym zdobywa tytuł Mistrza Polski Mężczyzn, 

Drużyna która przegra w meczu finałowym zajmuje drugie miejsce w MPM 


