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Mistrzostwa Polski Kobiet
§ 1 Zasady ogólne
1. Mistrzostwa Polski Kobiet (dalej MPK) rozgrywane są w konkurencji tripletów.
2. Prawo do uczestnictwa w MPK mają wyłącznie kobiety które ukończyły 17 lat, posiadające
aktualne licencje PFP oraz obywatelstwo polskie.
3. W celu wyłonienia Mistrzyń Polski Kobiet przeprowadzany jest jeden turniej , do którego
zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem turnieju.
W przypadku gdy do turnieju zgłosi się nie więcej niż 16 drużyn to turniej rozgrywany jest
w systemie jednodniowym.
W przypadku gdy do turnieju zgłosi się więcej niż 16 drużyn to turniej rozgrywany jest
w systemie dwudniowym. Część eliminacyjna w sobotę a część finałowa (play-off) w niedziele.
4. Mecze odbywają bez limitu czasowego.
5. W MPK drużyna ma prawo skorzystać z udziału jednej zawodniczki rezerwowej. Zmiana
zawodniczki może być dokonana wyłącznie jeden raz podczas jednego meczu. Zmiana musi być
wyraźnie zasygnalizowana kapitanowi drużyny przeciwnej.

§ 2 Zasady rozgrywania MPK, gdy liczba zgłoszonych drużyn nie przekroczy 6
1. Przed rozpoczęciem turnieju losowane są numery startowe.
2. W przypadku, gdy do MPK zgłoszona zostanie jedna drużyna, MPK uważa się za nieodbyte.
3. W przypadku, gdy do MPK zgłoszone zostaną dwie drużyny, gra się do trzech wygranych
meczów.
4. W przypadku, gdy do MPK zgłoszonych zostanie od 3 do 4 drużyn, gra się każdy z każdym
mecz i rewanż.
5. W przypadku, gdy do MPK zgłoszonych zostanie od 5 do 6 drużyn, gra się każdy z każdym.
6. O kolejności w Mistrzostwach, rozgrywanych wg zasad określonych w ust. 4 i 5, decydują
kolejno:
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1) liczba zwycięstw;
2) liczba zwycięstw w pojedynkach bezpośrednich;
3) różnica małych punktów z pojedynków bezpośrednich (pojedynki pomiędzy drużynami
posiadającymi taką samą ilość wygranych meczów w turnieju);
4) różnica małych punktów ze wszystkich pojedynków;
5) suma zdobytych małych punktów ze wszystkich pojedynków;
6) losowanie.

§ 3 Zasady rozgrywania MPK, gdy liczba zgłoszonych drużyn przekroczy 6
MPK składają się z dwóch części:
a) Części eliminacyjnej składa się z pięciu rund rozgrywanej systemem szwajcarskim
z Buchholzem.
b) Części finałowej rozgrywanej systemem play-off
-w przypadku gdy do turnieju zgłosi się od 7 do 16 drużyny to do play-off awansują 4 najlepsze
drużyn z części eliminacyjnej;
-w przypadku gdy do turnieju zgłosi się od 17 do 32 drużyny to do play-off awansują
8 najlepszych drużyn z części eliminacyjnej;
-w przypadku gdy do turnieju zgłoszą się 33 drużyny i więcej to do play-off awansują
16 najlepszych drużyn z części eliminacyjnej.

§ 4 Zasady rozgrywania fazy play-off
1) Dla 4 drużyn mecze odbywają się następującego klucza:
a) W pierwszym półfinale grają drużyny które w części eliminacyjnej zajęły miejsca 1 i 4
b) W drugim półfinale grają drużyny które w części eliminacyjnej zajęły miejsca 2 i 3
c) Zwycięzcy półfinałów spotykają się w finale a przegrani w meczu o trzecie miejsce.
2) Dla 8 drużyn mecze odbywają się według następującego klucza:
a) Ćwierćfinały:
- ćwierćfinał nr. 1 (1) vs (8)
- ćwierćfinał nr. 2 (4) vs (5)
- ćwierćfinał nr. 3 (2) vs (7)
- ćwierćfinał nr. 4 (3) vs (6)
Liczba w nawiasie oznacza zajęte miejsce w części eliminacyjnej.
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b) Półfinały:
- półfinał nr.
- półfinał nr.

1
2

zwycięzcy ćwierćfinałów nr.
zwycięzcy ćwierćfinałów nr.

1i2
3i4

c) Finał i mecz o trzecie miejsce:
- zwycięzcy z półfinałów zagrają w finale
- przegrani z półfinałów zagają w meczu o trzecie miejsce.
3) Dla 16 drużyn mecze odbywają się według następującego klucza:
a) Pierwsza runda play-off
- mecz nr. 1 (1) vs (16)
- mecz nr. 2 (8) vs (9)
- mecz nr. 3 (4) vs (13)
- mecz nr. 4 (5) vs (12)
- mecz nr. 5 (3) vs (14)
- mecz nr. 6 (6) vs (11)
- mecz nr. 7 (2) vs (15)
- mecz nr. 8 (7) vs (10)
Liczba w nawiasie oznacza zajęte miejsce w części eliminacyjnej.
b) Ćwierćfinały:
- ćwierćfinał nr.
- ćwierćfinał nr.
- ćwierćfinał nr.
- ćwierćfinał nr.

1
2
3
4

c) Półfinały:
- półfinał nr.
- półfinał nr.

zwycięzcy ćwierćfinałów nr.
zwycięzcy ćwierćfinałów nr.

1
2

zwycięzcy meczów nr.
zwycięzcy meczów nr.
zwycięzcy meczów nr.
zwycięzcy meczów nr.

1i2
3i4
5i6
7i8

1i2
3i4

d) Finał i mecz o trzecie miejsce:
- zwycięzcy z półfinałów zagrają w finale
- przegrani z półfinałów zagają w meczu o trzecie miejsce.
e) Drużyny które odpadną na tym samym etapie(wyjątkiem są półfinały) zajmują miejsca tym
wyższe im z wyższego miejsca awansowały do fazy play-off.

