
Uchwała nr 8/II/2016

Zarządu PFP

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie

Rozgrywania Pucharów Polski  

z dnia 23.03.2016

Na podstawie § 29 pkt 18 Statutu Stowarzyszenia PFP uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd PFP postanawia wprowadzić następujące zmiany w zapisach Regulaminu Rozgrywania

Pucharów Polski..

1. W  §  1  dodaje  się  punkt  8  w  brzmieniu:  „W  konkurencjach  dubletów,  mikstów  i

tripletów zawodnicy w poszczególnych drużynach zobowiązani są do posiadania jednolitych strojów

(w rozumieniu koszulek, bluz, kurtek)”.

2. § 2 pkt 1 lit. b w brzmieniu: „finałowej, rozgrywanej systemem play-off w grupach złożonych z

16 drużyn lub 32 zawodników, według kolejności uzyskanej po części eliminacyjnej” zmienia

się na „ finałowej, rozgrywanej systemem play-off

• w konkurencji tripletów, dubletów i mikstów 16 najlepszych drużyn z części eliminacyjnej jeśli ilość 

startujących drużyn nie przekroczy 80. Przy udziale więcej niż 80 drużyn play off rozgrywany jest dla 

32 najlepszych drużyn części eliminacyjnej;

• w konkurencji indywidualnej (singli), dla 32 najlepszych zawodników według kolejności uzyskanej po

części eliminacyjnej;

3. § 2 pkt 2 w brzmieniu „W zawodach o Puchar Polski  uczestnikiem może być drużyna lub

zawodnik” zmienia się na „W części finałowej drużyna przegrywająca mecz kończy turniej.

Wyjątkiem są drużyny przegrywające w półfinałach, które rozgrywają ze sobą mecz o miejsce

trzecie”.

4. § 2  pkt  3  w brzmieniu:  „ W części  finałowej  biorą  udział  wszystkie  startujące drużyny,  a

rozgrywka  trwa  do  ustalenia  każdego  miejsca,  zgodnie  ze  schematem  zapisanym  w

regulaminie  „Systemy rozgrywek”  §4.  Play-off  –  warianty”  zmienia  się  na:  „ O  końcowej

kolejności uzyskanych miejsc dla drużyn kończących turniej w tej samej fazie części play off

decyduje pozycja zajmowana po części eliminacyjnej”.



5. §  3  pkt  1  w  brzmieniu:  „Organizator  zawodów  obowiązany  jest  ufundować  wszystkim

półfinalistom okolicznościowe medale oraz statuetki, co nie wyklucza wręczenia zwycięzcom

trofeum przechodniego” zmienia się na: „ Organizator zawodów obowiązany jest ufundować

wszystkim  półfinalistom  okolicznościowe  medale  i  statuetki  oraz  wręczenia  zwycięzcom

trofeum przechodniego”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zarządu Prezes Zarządu

Piotr Matczuk Marek Munikowski
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