
Mistrzostwa Polski Mężczyzn 

 
Zasady ogólne:  

1. Mistrzostwa Polski Mężczyzn rozgrywane są w konkurencji tripletów;  
2. Prawo uczestnictwa w MPM mają wyłącznie mężczyźni, którzy ukończyli 17 lat, posiadający aktualne licencje  
PFP oraz obywatelstwo polskie;  
3. W celu wyłonienia MPM przeprowadza się 4 turnieje kwalifikacyjne oraz turniej finałowy;  

4. W MPM drużyna może skorzystać z udziału jednego zawodnika rezerwowego. Zmiana zawodnika może być 

dokonana wyłącznie jeden raz podczas jednego meczu. Zmiana musi być wyraźnie zasygnalizowana kapitanowi 

drużyny przeciwnej; 

5. Na wszystkich etapach MPM zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. W przypadku, gdy zawodnik 

reprezentuje więcej drużyn, wszystkie następne, w których wystąpił, będą zdyskwalifikowane. 

 
Zasady rozgrywania turniejów kwalifikacyjnych:  

1. Turnieje kwalifikacyjne rozgrywane systemem szwajcarskim przy czym każdy turniej obejmuje 7 rund;  
2. Turnieje kwalifikacyjne są rozgrywane z limitem czasowym 60 minut na rundę z dodatkowym rzutem celem;  
3. Za uczestnictwo w turnieju eliminacyjnym drużyny zdobywają punkty wg wzoru:  
P = A+B, gdzie:  
A – oznacza liczbę punktów uzyskanych w zależności od liczby startujących drużyn, obliczoną wg wzoru:  
A = n + 1 – m;  
n - liczba drużyn startujących w turnieju,  
m - liczba określająca miejsce zajęte przez drużynę w turnieju,  
B – oznacza liczbę punktów uzyskanych w zależności od zajętego miejsca, obliczoną zgodnie z tabelą:  

Miejsce Punkty 

1 36 

2 30 

3 25 

4 21 

5 18 

6 16 

7 14 

8 12 

9 10 

10 8 

11 6 

12 5 

13 4 

14 3 

15 2 

16 1 

 
Zasady awansu drużyn do turnieju finałowego są następujące: 

1. Do turnieju finałowego kwalifikuje się 16 drużyn, które zgromadzą największą ilość punktów w turniejach 

kwalifikacyjnych; 

2. Jeżeli drużyna wystąpi w czterech turniejach kwalifikacyjnych to do klasyfikacji końcowej zalicza się jej wyniki z 

trzech turniejów kwalifikacyjnych, w których zdobyła największą liczbę punktów; 
 
3.W przypadku gdy po turniejach kwalifikacyjnych są drużyny, które zgromadziły taka samą liczbę punktów,  

o wyższej pozycji decyduje kolejno:  
A) liczba meczów wygranych w turniejach kwalifikacyjnych zaliczanych do klasyfikacji końcowej; 



B) najwyższa lokata w którymkolwiek z turniejów kwalifikacyjnych zaliczanych do klasyfikacji 

końcowej;  

C) większa ilość drużyn w turnieju z najwyższą lokatą;  
D) losowanie. 

 

Zasady rozgrywania turnieju finałowego:  
1. Turniej finałowy jest dwudniowy. W pierwszym dniu rozgrywane są dwie części eliminacyjne, a w drugim część 

o rozstawienie dla drużyn, które po częściach eliminacyjnych zapewniły sobie udział w części finałowej, część 

barażowa i część finałowa;  
2. Turniej finałowy jest rozgrywany bez limitu czasowego. 

 

Pierwsza część eliminacyjna rozgrywana jest wg następujących zasad: 

1. Drużyny rozstawione są w grupach według miejsc zajętych po turniejach kwalifikacyjnych: 

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 po turniejach kwalifikacyjnych , numery w nawiasach oznaczają pozycje 

w grupie);  
1. Mecze w tej fazie są rozgrywane 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 nr2; 

C) runda nr 3:  
− mecz nr 5: przegrany meczu nr 3 vs. Zwycięzca meczu nr 4;  
D) zwycięzcy meczów nr 3 i 5 są rozpisani na dwie grupy, w których walczą o bezpośredni awans do części 

finałowej, a przegrani z meczów nr 4 i 5 są rozpisani na grupy, w których grają o awans do części barażowej. 

 

Druga część eliminacyjna rozgrywana jest wg następujących zasad: 

1. Drużyny rozstawione są w grupach według miejsc zajętych po pierwszej części eliminacyjnej:  

Pozycja (1) (2) (3) (4) 
 
Grupa E 1A 1D 2C 2B 

Grupa F 1B 1C 2D 2A 

Grupa G 3A 3D 4C 4B 

Grupa H 3B 3C 4D 4A 
 
(numery w tabelce oznaczają miejsca zajęte w grupie po pierwszej części eliminacyjnej, np. 3A oznacza zajęcie 

trzeciego miejsca w grupie A; numery w nawiasach oznaczają pozycje w grupie);  
1. Mecze w tej fazie rozgrywane są wg 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) zwycięzcy meczu nr 3 z grup E i F awansują do fazy play-off części finałowej i są oznaczeni symbolami 1X 

(drużyna z grupy E) i 2X (drużyna z grupy F);  
E) zwycięzcy meczu nr 5 z grup E i F awansują do fazy play-off części finałowej i są oznaczeni symbolami 3X ( 

drużyna z grupy E) i 4X (drużyna z grupy F); 
 
F) zwycięzcy meczów nr 3 i 5 z grup G i H oraz przegrani meczów nr 4 i 5 z grup E i F grają w części barażowej o 

awans do play-off części finałowej;  
G) przegrani meczów nr 4 i 5 z grup G i H kończą turniej, zajmując miejsca 13-16. 

 

Grupa czołowych czterech drużyn o rozstawienie:  
1. Drużyny rozstawione są w grupach według miejsc zajętych po pierwszej części eliminacyjnej:  
Pozycja (1) (2) (3) (4) 

Grupa X 1X 2X 3X 4X; 

2. Mecze w tej fazie są rozgrywane według następującego klucza:  
A) runda nr 1:  
− mecz nr 1: drużyna z pozycji (1) 1X vs. Drużyna z pozycji (4) 4X; 

− mecz nr 2: drużyna z pozycji (2) 2X vs. Drużyna z pozycji (3) 3X;  
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) Zwycięzca meczu nr 3 jest rozstawiony w części finałowej (play-off) na pozycji pierwszej;  
E) Zwycięzca meczu nr 5 jest rozstawiony w części finałowej (play-off) na pozycji drugiej;  
F) Przegrany z meczu nr 5 jest rozstawiony w części finałowej (play-off) na pozycji trzeciej;  
G) Przegrany z meczu nr 4 jest rozstawiony w części finałowej (play-off) na pozycji czwartej. 

 

Część barażowa rozgrywana jest wg następujących zasad: 

1. Drużyny rozstawione są w grupach według miejsc zajętych po drugiej części eliminacyjnej:  
Pozycja (1) (2) (3) (4)  
Baraż 1 3E 4F 1H 2G  
Baraż 2 3F 4E 1G 2H  
(numery w tabelce oznaczają miejsca zajęte w grupie po drugiej części eliminacyjnej,  
np. 2H oznacza zajęcie drugiego miejsca w grupie H; numery w nawiasach oznaczają pozycje w grupie);  
2. Mecze w tej fazie rozgrywane są wg 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) przegrani meczów nr 4 i 5 z grup barażowych 1 i 2 kończą turniej, zajmując miejsca 9-12; 

E) zwycięzcy meczów nr 3 i 5 z grup barażowych 1 i 2 awansują do części finałowej. 

 

Część finałowa jest rozgrywana wg następujących zasad:  
1. Obowiązuje system play-off;  
2. Drużyny do części finałowej są rozstawione według następującego klucza:  
Ćwierćfinał 



1X (1) 2B1 lub 2B2  
4X (2) 1B1 lub 1B2  
2X (3) 2B1 lub 2B2  
3X (4) 1B1 lub 1B2  
Mecze w tej fazie rozgrywane są wg następującego klucza:  
A) przeciwnikiem drużyny 1X jest drużyna (2B1 lub 2B2), która po turniejach kwalifikacyjnych zajęła niższą 

pozycję;  
B) przeciwnikiem drużyny 2X jest drużyna (2B1 lub 2B2), która po turniejach kwalifikacyjnych zajęła wyższą 

pozycję; 
 
C) przeciwnikiem drużyny 3X jest drużyna (1B1 lub 1B2), która po turniejach kwalifikacyjnych zajęła niższą 

pozycję;  
D) przeciwnikiem drużyny 4X jest drużyna (1B1 lub 1B2), która po turniejach kwalifikacyjnych zajęła wyższą 

pozycję;  
E) 1B1 oznacza pierwsze miejsce w grupie barażowej pierwszej;  
F) 1B2 oznacza pierwsze miejsce w grupie barażowej drugiej;  
G) 2B1 oznacza drugie miejsce w grupie barażowej pierwszej;  
H) 2B2 oznacza drugie miejsce w grupie barażowej drugiej; 

 

Półfinały  
Zwycięzca (1) ćwierćfinału vs zwycięzca (2) ćwierćfinału; 

Zwycięzca (3) ćwierćfinału vs zwycięzca (4) ćwierćfinału; 

Zwycięzcy półfinałów zagrają w finale, a przegrani w meczu o 3 miejsce;  
O końcowej kolejności uzyskanych miejsc dla drużyn kończących turniej w tej samej fazie decyduje pozycja 

zajmowana po turniejach kwalifikacyjnych, im wyższa pozycja tym wyższe miejsce. 


