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 1. Zasady meczów na trawie
1.1. Na turnieju finałowym

 1.1.1. Limit punktów to 13 punktów.
 1.1.2. Time cap jest po 75 minutach i wynosi +1.
 1.1.3. Połowa następuje po 7 punktach.
 1.1.4. Nie ma przerwy. Gra powinna być kontynuowana bez opóźnień.
 1.1.5. Half time cap jest po 40 minutach i wynosi +1.
 1.1.6. Każda drużyna ma jeden timeout na połowę, który trwa 120 

sekund.
 1.1.7. W razie ograniczeń organizacyjnych time cap może być po 70 

minutach (half time cap pozostaje po 40 minutach).
 1.1.8. Przerwa pomiędzy kolejnymi meczami powinna wynosić co 

najmniej 10 minut. Najlepiej minimum 15 minut.
 1.1.9. Pomiędzy początkami dwóch meczów rozgrywanymi przez ten 

sam zespół nie może być mniej niż 120 minut.

1.2. Na kwalifikacjach
 1.2.1. Mecze powinny być w ramach możliwości rozgrywane według 

zasad turnieju finałowego.
 1.2.2. Dopuszczalne jest skrócenie meczów przez wybór jednego z 

następujących wariantów:
 a. time cap: 65 minut, half time cap: 35 minut
 b. time cap: 60 minut, half time cap: 35 minut
 c. time cap: 55 minut, half time cap: 30 minut
 d. time cap: 50 minut, half time cap: 30 minut

 1.2.3. Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

 2. Zasady meczów na hali
2.1. Na turnieju finałowym

 2.1.1. Mecz jest rozgrywany systemem continuous.
 2.1.2. Limit punktów to 25 punktów.
 2.1.3. Time cap jest po 30 minutach i wynosi +1.
 2.1.4. W meczu nie ma połowy.
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 2.1.5. Każda drużyna ma jeden timeout na mecz, który trwa 60 sekund.
 2.1.6. Przerwa pomiędzy kolejnymi meczami powinna wynosić co 

najmniej 5 minut. Najlepiej minimum 10 minut.
 2.1.7. Pomiędzy początkami dwóch meczów rozgrywanymi przez ten 

sam zespół nie może być mniej niż 60 minut.

2.2. Na kwalifikacjach
 2.2.1. Mecze powinny być w ramach możliwości rozgrywane według 

zasad turnieju finałowego.
 2.2.2. Dopuszczalne jest skrócenie meczów, tak żeby limit punktów 

wynosił 21 punktów a time cap 25 minut.

2.3. System continuous
 2.3.1. Mecz rozpoczyna się jednym pullem.
 2.3.2. Po zdobyciu punktu nie ma zmian strony ani pulli a mecz toczy 

się bez przerwy. Drużyna będąca w ataku (ta, która straciła punkt) 
wznawia grę przez ustanowienie punktu obrotu na środku linii 
punktowej przy bronionej strefie punktowej. Nie jest wymagany 
check. Grę należy wznowić bez zbędnych opóźnień.

 2.3.3. Jeśli dysk wyjdzie na aut przez dotknięcie jakiegokolwiek obiektu 
ponad polem gry, punkt obrotu należy ustanowić bezpośrednio pod 
tym punktem.

 2.3.4. Stall count wynosi 8.
 2.3.5. Tam, gdzie przepisy WFDF mówią o wznowieniu liczenia od 

maksymalnie 9, tutaj oznacza to od maksymalnie 7. Wznowienie 
liczenia od maksymalnie 6 oznacza tutaj od maksymalnie 5.

 3. Format turnieju finałowego, w którym bierze udział 16 zespołów.
3.1. Faza grupowa

 3.1.1. Wszystkie zespoły rywalizują w czterech czterozespołowych 
grupach, grając każdy z każdym po jednym meczu.

 3.1.2. Zespoły rozstawione z 1-4 zostają automatycznie przypisane na 
pierwsze pozycje do grup tak, że zespół rozstawiony z 1 zostaje 
przypisany do grupy A, zespół rozstawiony z 2 zostaje przypisany do
grupy B, zespół rozstawiony z 3 zostaje przypisany do grupy C, 
zespół rozstawiony z 4 zostaje przypisany do grupy D.

 3.1.3. Losowanie pozostałych zespołów w grupach
 a. Zespoły rozstawione na miejscach 5-8 trafiają do pierwszego 

koszyka i są rozlosowywane na drugie pozycje w grupach A-D.
 b. Zespoły rozstawione na miejscach 9-12 trafiają do drugiego koszyka

i są rozlosowywane na trzecie pozycje w grupach A-D.
 c. Zespoły rozstawione na miejscach 13-16 trafiają do trzeciego 

koszyka i są rozlosowywane na czwarte pozycje w grupach A-D.
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 3.1.4. Kolejność meczów w grupie jest następująca:
 a. pierwsza kolejka: 1-4, 2-3,
 b. druga kolejka: 1-2, 3-4,
 c. trzecia kolejka: 1-3, 2-4,
 d. gdzie numery 1-4 oznaczają pozycje w grupie przypisane danemu 

zespołowi podczas losowania.
 3.1.5. Zespoły, które zajmą 1. miejsce w grupie, awansują do 

ćwierćfinałów o miejsca 1-8.
 3.1.6. Zespoły, które skończą rywalizację grupową na miejscach 2-3 

awansują do barażów.
 3.1.7. Zespoły, które zajmą 4. miejsce w grupie, awansują do 

ćwierćfinałów o miejsca 9-16.
3.2. Baraże

 3.2.1. Pary barażowe są następujące:
 a. (1): C2-B3
 b. (2): B2-C3
 c. (3): A2-D3
 d. (4): D2-A3
 e. gdzie oznaczenia składające się z litery i cyfry oznaczają zespół, 

który skończy grupę oznaczoną literą na miejscu oznaczonym cyfrą;
na przykład C2 to zespół, który w grupie C zajął 2. miejsce,

 f. w nawiasach podano numer meczu; zwycięzcę i przegranego z tego
meczu później będzie oznaczać się odpowiednio W(n) i L(n), gdzie n
jest numerem meczu.

 3.2.2. Zwycięzcy barażów awansują do ćwierćfinałów o miejsca 1-8.
 3.2.3. Przegrani barażów awansują do ćwierćfinałów o miejsca 9-16.

3.3. O miejsca 1-8
 3.3.1. Pary ćwierćfinałowe są następujące:

 a. (5): A1-W(1)
 b. (6): D1-W(2)
 c. (7): C1-W(3)
 d. (8): B1-W(4)

 3.3.2. Pary półfinałowe są następujące:
 a. (9): W(5)-W(6)
 b. (10): W(7)-W(8)
 c. (11): L(5)-L(6)
 d. (12): L(7)-L(8)

 3.3.3. Pary finałowe są następujące:
 a. (13), o 7. miejsce: L(11)-L(12)
 b. (14), o 5. miejsce: W(11)-W(12)
 c. (15), o 3. miejsce: L(9)-L(10)
 d. (16), finał: W(9)-W(10)

3.4. O miejsca 9-16 
 3.4.1. Pary ćwierćfinałowe są następujące:
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 a. (17): L(1)-A4
 b. (18): L(2)-D4
 c. (19): L(3)-C4
 d. (20): L(4)-B4

 3.4.2. Pary półfinałowe są następujące:
 a. (21): W(17)-W(18)
 b. (22): W(19)-W(20)
 c. (23): L(17)-L(18)
 d. (24): L(19)-L(20)

 3.4.3. Pary finałowe są następujące:
 a. (25), o 15. miejsce: L(23)-L(24)
 b. (26), o 13. miejsce: W(23)-W(24)
 c. (27), o 11. miejsce: L(21)-L(22)
 d. (28), o 9. miejsce: W(21)-W(22)
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