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Drabinka Pucharu Polski w zakładce Rozgrywki Pucharowe
Uwagi:
Sędzia meczu jest zobowiązany:
- zrobienie skanu lub zdjęcia protokołu z meczu i wysłanie na maila protokoly@slzts.pl w ciągu 24 godzin po
zakończeniu meczu.
- do końca sezonu dostarczenie do biura związku oryginału protokołu

Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
inż. Dariusz Steuer

Regulamin Drużynowego Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn
na szczeblu Województwa Śląskiego - Puchar Śląska
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Rozgrywki Pucharu Śląska mają na celu wyłonienie najlepszych drużyn w konkurencji mężczyzn
i kobiet, którym będzie przysługiwać prawo startu w rozgrywkach centralnych Pucharu Polski.
Rozgrywki pucharowe prowadzone są systemem bezpośredniej eliminacji, tj. pucharowym poprzez
rozegranie jednego spotkania.
Rozstawienie par odbywa się na podstawie wyników poprzedniego sezonu tj. I, II i III ligi. Pozostałe
drużyny są dolosowywane z uwzględnieniem podziału terytorialnego w pierwszym etapie rozgrywek
pucharowych. Losowanie odbywa się w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu ŚZTS.
Gospodarzami spotkań w I rundzie i II rundzie są zespoły niżej sklasyfikowane w poprzednim sezonie.
Drużyny, przystępujące do rozgrywek pucharowych w późniejszym etapie, w swoich pierwszych
meczach będą występować w roli gości. W kolejnych rundach w przypadku, gdy obydwie drużyny
wystąpiły w roli gości lub gospodarzy, gospodarzem jest drużyna niżej sklasyfikowana w bieżących
rozgrywkach. Jeżeli w kolejnych rundach jedna z drużyn była gospodarzem, a drużyna przeciwna grała
na wyjeździe to w kolejnej rundzie gospodarzem jest drużyna, która grała na wyjeździe. W ostatecznej
sytuacji decyduje losowanie.
Drużyna uczestnicząca w zawodach pucharowych składa się z minimum 3–ch, a maksimum 5–u
zawodników. Rezerwowy zawodnik lub zawodniczka może uczestniczyć w meczu, po rozegraniu
3–ch gier pojedynczych.
Mecz składa się z 4 ÷ 7 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole (za zgodą obydwu drużyn mecz może
być rozegrany na 2 lub 3 stołach), według poniższego klucza:

1. A–Y, 2. B–X, 3. C–Z, 4. Gra podwójna, 5. A–X, 6. C–Y, 7. B–Z
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Mecz rozgrywany jest do osiągnięcia 4–ch zwycięstw przez jedną z drużyn.
W Pucharze Polski mogą występować maksymalnie po dwie drużyny z jednego klubu zarówno
w kategorii mężczyzn jak i kobiet.
W przypadku, gdy klub zgłasza do rozgrywek dwie drużyny, to w pierwszej drużynie obowiązkowo
muszą wystąpić dwie najlepsze zawodniczki lub dwaj najlepsi zawodnicy z aktualnego rankingu
klubowego.
Zawodnik lub zawodniczka może występować tylko w jednej drużynie z danego klubu.
Turniej finałowy z udziałem czterech drużyn rozgrywa się dla kobiet i mężczyzn.
W innych sprawach dotyczących rozgrywek nie ujętych w regulaminie, przyjmujemy regulamin
PZTS, a ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Wydziału Rozgrywek ŚlZTS.
Nagrody:
➢ zwycięskie drużyny w kategorii mężczyzn i kobiet otrzymują puchary, medale i dyplomy;
➢ miejsca II i III otrzymują medale i dyplomy;
➢ miejsca IV otrzymują dyplomy.
Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
Dariusz Steuer

