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PSGU - Regulamin rozgrywek o Mistrzostwo Polski w ultimate 

wersja 2018.2 

obowiązuje od 1 grudnia 2019 roku 

 

 1. Format rozgrywek 
1.1. Mistrzostwa Polski są rozgrywane w formie turniejów dla poszczególnych klas rozgrywkowych 

zwanych dalej Ligami. 
1.2. Mistrzostwa Polski są rozgrywane w kategoriach podanych przez Polskie Stowarzyszenie 

Graczy Ultimate (PSGU) w ogłoszeniu rozgrywek na następny rok. Kiedykolwiek w dalszej 
części regulaminu jest napisane, że jakąś czynność wykonuje PSGU, oznacza to wykonanie 
czynności przez Zarząd PSGU lub odpowiednie osoby wyznaczone przez Zarząd PSGU do 
wykonywania danych czynności. 

1.3. Ogłoszenie powinno być opublikowane do 15 listopada roku poprzedzającego rozgrywki. 
1.4. W ogłoszeniu zawarte są następujące informacje: 

 1.4.1. Kategorie, w jakich planowane jest rozegranie Mistrzostw Polski w następnym roku. 
 a. PSGU może zadecydować w dowolnym momencie w ciągu roku o rozegraniu 

Mistrzostw Polski w dodatkowej kategorii. 
 b. Rozgrywki na trawie, na plaży i w hali są traktowane jako niezależne kategorie. 

 1.4.2. Wysokość opłaty PSGU za uczestnictwo w rozgrywkach w danej kategorii wraz 
z terminem płatności. Opłata PSGU może być określona od zawodnika lub od zespołu. 
Opłata PSGU nie zawiera kosztów uczestnictwa w turniejach. 

 1.4.3. Wszystkie znane terminy. 
 
 

 2. Zasady rozgrywek o Mistrzostwo Polski 
2.1. Wszystkie zespoły są przydzielone do Lig. 
2.2. Rozgrywki każdej Ligi są przeprowadzane w formie jednorazowych turniejów. 

 2.2.1. W turnieju Mistrzostw Polski bierze udział dwanaście (12) zespołów. 
 a. W najniższej Lidze jest możliwość zmiany liczby zespołów na inną z przedziału od pięciu 

(5) do szesnastu (16) zespołów. Kolejna, najniższa Liga zostanie rozegrana, gdy zgłosi się 
do niej co najmniej 5 zespołów. W przeciwnym razie zespoły są włączane do wyższej 
Ligi. 

 b. Rozgrywki w plażowym ultimate oraz w kategoriach men's i women's, względnie każde 
inne według decyzji PSGU mogą zostać przeprowadzone tylko w jednej Lidze bez limitu 
zespołów. 

 2.2.2. Rozpiska oraz regulamin sportowy turnieju jest określany na podstawie Wytycznych do 
rozgrywek o Mistrzostwo Polski w ultimate. 

 a. W przypadku liczby zespołów różnej od dwunastu (12) rozpiska i regulamin sportowy 
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jest opracowywany przez PSGU z uwzględnieniem Wytycznych oraz możliwości 
organizatora turnieju. 

 2.2.3. Przydział do poszczególnych Lig jest dokonywany na podstawie rozgrywek z 
poprzedniego roku.  

 a. Zespoły utrzymują miejsce w Lidze z poprzedniego roku, z wyjątkiem: 
 a.1. Dwa najwyżej sklasyfikowane w poprzednim roku zespoły z Lig oprócz I Ligi 

uzyskują awans do wyższej Ligi. 
 a.2. Dwa najniżej sklasyfikowane w poprzednim roku zespoły z Lig oprócz najniższej 

spadają do niższej Ligi. 
 b. W przypadku wycofania się zespołów z rozgrywek miejsce w Lidze otrzymują kolejne 

zespoły według klasyfikacji z poprzedniego roku. 
 2.2.4. Rozstawienie zespołów w Lidze jest dokonywane bezpośrednio w kolejności miejsc 

zajętych przez dane zespoły w poprzednim roku. 
 a. Jeśli zespoły nie brały udziału w rozgrywkach w poprzednim roku, o ich rozstawieniu 

decyduje PSGU. Są one jednak rozstawione w najniższej lidze po wszystkich zespołach, 
które występowały w poprzednim roku. 
 
 

 3. Rejestracja drużyn 
3.1. Drużyną jest grupa ludzi uprawiających wspólnie sport ultimate, zdolną do wystawienia 

dowolnej liczby zespołów w którejkolwiek kategorii ultimate na trawie, na plaży lub w hali. 
3.2. Drużyna ma określone miasto, z którego pochodzi. 
3.3. Drużyna zgłasza do rozgrywek o Mistrzostwo Polski dowolną liczbę zespołów w dowolnych 

kategoriach. 
3.4. Drużynę można zarejestrować w dowolnym momencie. 
3.5. Drużyna ma swój skład. 

 3.5.1. Dodawać i usuwać zawodników można bez ograniczeń. 
 3.5.2. Nie ma limitu na liczbę zawodników w składzie drużyny. 
 3.5.3. Żeby zawodnik mógł zostać dodany do składu drużyny, musi mieć aktualną Kartę 

Zawodnika.  
 
 

 4. Zgłaszanie zespołów do rozgrywek o Mistrzostwo Polski 
4.1. Drużyny zgłaszają zespoły do udziału w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski najpóźniej 

dwanaście (12) tygodni przed pierwszym turniejem którejkolwiek Ligi w danej kategorii. 
4.2. Nie ma możliwości zgłoszenia zespołu po terminie. PSGU może jedynie zadecydować 

o przyjęciu zespołu do najniższej Ligi. 
4.3. Drużyny mogą zgłosić dowolną liczbę zespołów w ogłoszonych kategoriach (patrz  1.4.1). 

 4.3.1. Zespoły muszą mieć wspólną część nazwy 
 4.3.2. oraz mieć ustaloną kolejność. 

4.4. Zgłoszenie zespołu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do wniesienia opłaty PSGU 
w wyznaczonym terminie (patrz  1.4.2). 
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 5. Zgłaszanie zawodników, zgłaszanie składów turniejowych 
5.1. Każdy zespół musi zgłosić swój skład turniejowy na następujących zasadach: 

 5.1.1. można dodawać tylko zawodników, którzy są w składzie drużyny zgłaszającej zespół i 
mają ważną licencję zawodnika PSGU; 

 5.1.2. zespół musi zgłosić dostateczną liczbę zawodników, żeby móc wystawić pełną linię 
(z uwzględnieniem, że w rozgrywkach mixed musi móc dostosować liczbę zawodników 
obojga płci); 

 5.1.3. skład turniejowy musi zostać zgłoszony czternaście (14) dni przed turniejem; 
 5.1.4. nie ma możliwości dopisania dodatkowych osób po tym terminie; 
 5.1.5. w przypadku kontuzji lub innej losowej przyczyny uniemożliwiającej zgłoszonemu 

zawodnikowi grę w danym turnieju, może on zostać wymieniony na innego zawodnika 
ze składu drużyny - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju; 

 5.1.6. jeden zawodnik może być w składzie tylko jednego zespołu grającego w danej kategorii; 
 5.1.7. w każdym zespole jeden zawodnik musi zostać oznaczony jako kapitan zespołu; 
 5.1.8. w każdym zespole jeden zawodnik musi zostać oznaczony jako spirit kapitan zespołu;  
 5.1.9. liczba zawodników w składzie na turniej nie może przekroczyć: 

 a. 28 zawodników w przypadku Mistrzostw Polski na trawie, 
 b. 20 zawodników w przypadku Mistrzostw Polski w hali lub na plaży. 

 5.1.10. w przypadku niezgłoszenia przez zespół składu turniejowego w wyznaczonym terminie, 
obowiązuje umowna kara w wysokości pięćdziesięciu złotych (50 zł) za każdy rozpoczęty 
dzień spóźnienia, która musi wpłynąć na konto PSGU najpóźniej w dniu poprzedzającym 
turniej pod rygorem niedopuszczenia do rozgrywek. 

 a. organizator turnieju ma prawo do ograniczenia świadczeń pozasportowych (np. do 
niezapewnienia noclegu, jedzenia, ubezpieczenia czy gadżetów) na rzecz zespołu, który 
nie zgłosił składu w wyznaczonym terminie, bez obowiązku obniżania opłat. 

5.2. Licencja zawodnika PSGU 
 5.2.1. licencja jest obecnie tylko narzędziem technicznym; 
 5.2.2. licencja jest obecnie przyznawana bezpłatnie; 
 5.2.3. pierwsza licencja jest ważna do końca następnego października od momentu akceptacji 

Karty Zawodnika lub uzyskaniu dostępu do swojej już istniejącej Karty Zawodnika; 
 5.2.4. licencja zostanie automatycznie przedłużona o rok wszystkim zawodnikom, którzy 

zagrają co najmniej jeden mecz w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Polski (w dowolnej 
kategorii); 

 a. pozostali zawodnicy będą mogli samodzielnie przedłużyć swoją licencję (nie wcześniej 
niż dwa tygodnie przed upłynięciem terminu ważności aktualnej licencji). 
  

  



 

4 
 

 6. Uprawnienia do reprezentowania Polski w rozgrywkach międzynarodowych 
6.1. Drużyny uzyskują prawo do reprezentowania Polski w klubowych rozgrywkach rangi 

mistrzostw międzynarodowych w kolejności, w jakiej ich zespoły ukończyły rywalizację 
w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w ultimate w odpowiedniej  kategorii. 

6.2. Prawo do reprezentowania Polski, określone w punkcie 6.1, przysługuje drużynom w okresie 
do kolejnego turnieju finałowego Mistrzostw Polski w danej kategorii lub, w uzasadnionych 
przypadkach, do końca sezonu, w którym rozgrywany jest kolejny turniej finałowy Mistrzostw 
Polski w danej kategorii. 
 
 

 7. Zasady wybierania organizatora turniejów w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Polski 
7.1. Wybór organizatora turnieju Mistrzostw Polski odbywa się według następujących zasad: 

 7.1.1. PSGU ogłasza konkurs na organizację turnieju finałowego Mistrzostw Polski w ciągu 
dwóch miesięcy od zakończenia poprzednich rozgrywek w danej kategorii. 

 7.1.2. Terminy i warunki składania ofert oraz kryteria ich oceny muszą zostać podane do 
wiadomości oferentów, przy czym okres składania ofert nie może być krótszy niż 
miesiąc. 

 7.1.3. Szczegółowe warunki wyboru organizatora są określone w regulaminie konkursu. 
 7.1.4. Za wybór organizatora turnieju finałowego Mistrzostw Polski odpowiedzialne jest PSGU; 

w szczególności, wobec niemożności wyłonienia organizatora, Zarząd może podjąć 
decyzję o odwołaniu rozgrywek o Mistrzostwo Polski. 

7.2. Organizator turnieju Mistrzostw Polski ma prawo do: 
 7.2.1. zaproponowania zmian w terminach rozgrywek o Mistrzostwo Polski, 
 7.2.2. opracowania własnego regulaminu i dodatkowych procedur uczestnictwa, 

 a. wszelkie dodatkowe regulacje muszą uzyskać akceptację PSGU, 
 7.2.3. korzystania z rachunku bankowego PSGU za pośrednictwem Dyrektora Finansowego 

PSGU do obsługi płatności związanych z turniejem finałowym pod warunkiem 
dochowania wymogów działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz dopilnowania, 
aby kompletna dokumentacja księgowa trafiła na ręce Dyrektora Finansowego PSGU 
najpóźniej miesiąc po zakończeniu turnieju. 

7.3. Organizator turnieju Mistrzostw Polski ma obowiązek: 
 7.3.1. przestrzegać postanowień PSGU, 
 7.3.2. w czytelny i dostępny sposób informować uczestników turnieju oraz PSGU 

o podejmowanych działaniach i postanowieniach, 
 7.3.3. promować zawody w mediach, 
 7.3.4. przekazać PSGU protokoły meczów oraz wyniki turnieju, 
 7.3.5. ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej, 
 7.3.6. przedstawić PSGU bieżący budżet turnieju. 
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 8. Postanowienia końcowe 
8.1. Nie wywiązanie się z zapisów niniejszego regulaminu bądź obowiązków wobec PSGU lub 

organizatorów turniejów w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Polski może skutkować 
odebraniem punktów SOTG, uznaniem meczu, w którym zasady były naruszone, za 
nierozegrany lub przegrany walkowerem albo wykluczeniem z aktualnych i każdej liczby 
następnych rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Wykluczenie może obejmować zarówno 
pojedynczych zawodników, jak i całe zespoły. 

8.2. W kwestiach nieobjętych zapisami niniejszego regulaminu, o ile rozwiązania satysfakcjonujące 
wszystkie zainteresowane strony nie nastąpiło w niższej instancji, rozstrzyga najpierw Zarząd 
PSGU, w ostateczności zaś Walne Zebranie Członków PSGU. 

8.3. Zarząd PSGU zastrzega sobie możliwość uchylenia zapisów niniejszego regulaminu, o ile służy 
to szeroko pojętemu dobru i rozwojowi polskiej sceny ultimate. 


