Schemat rozgrywek o tytuł Mistrza Polski 2021
(MP kat. kobiet, mężczyzn i mieszanej).
1. Podział na grupy:
Na podstawie klasyfikacji końcowej sezonu letniego 2019 nastąpił podział zespołów
na 4-ro i 3-drużynowe grupy.
Zaczynając od pierwszego miejsca z 2019 utworzone zostały grupy 4-ro drużynowe.
Jeśli ilość zgłoszonych drużyn nie pozwala na utworzenie wszystkich grup w ten
sposób, ostatnia grupa (grupy) pozostają 3-drużynowe, tak aby wszystkie drużyny
zostały przypisane do nowej grupy.
Przykład: w kategorii mixed zgłoszono 26 drużyn, co pozwala na utworzenie pięciu
grup 4-ro drużynowych (od A do E) i dwie grupy 3-drużynowe (F i G).
2. Schemat rozgrywek zakłada rozegranie trzech jednodniowych rund:
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-

-

-

w pierwszej rundzie rozegrane zostaną mecze systemem każdy z każdym w
kolejności 1-3 i 2-4, 1-4 i 2-3, 1-2 i 3-4 (rozgrywając dwa równoległe mecze)
w przypadku grupy 3-drużynowej kolejność meczów to 1-3, 2-3, 1-2,
w przypadku takiej samej liczby zwycięstw w grupie, o klasyfikacji stanowi
kolejność zgodnie z punktem B3 dodatku do zasad WFDF (Appendix)*
po pierwszej rundzie, drużyna z pierwszego miejsca awansuje do wyższej
grupy na drugą rundę (o ile nie jest w najwyższej grupie A) i zajmuje w niej
ostatnie miejsce. Drużyna z ostatniego miejsca w grupie spada do niższej (o
ile nie jest w najniższej grupie) i zajmuje w niej najwyższe miejsce na
następną rundę. Drużyny utrzymują miejsca do czasu rozegrania meczów w
ramach rundy rozgrywek
druga runda jest rozgrywana na takich samych zasadach jak runda pierwsza
po drugiej rundzie rozegrany zostanie mecz dodatkowy (baraż) o wejście do
najwyższej grupy rozgrywek (drużyn walczących bezpośrednio o Mistrzostwo
Polski) pomiędzy czwartą drużyną najwyższej grupy (A) i pierwszą drużyną
grupy drugiej (B),
w ostatniej rundzie, wszystkie drużyny poza najwyższą (A) rozgrywają swoje
mecze tak samo jak w rundzie pierwszej i drugiej. W kolejnym roku
zachowana zostanie klasyfikacja po uwzględnieniu spadków i awansów po
ostatniej rundzie rozgrywek (poza najwyższą grupą A i pierwszym miejscem
grupy B - te pozostaną bez spadków i awansów).
najwyższa grupa (A) w trzeciej rundzie rozegra mecze systemem
pucharowym (dwa półfinały, mecz o trzecie miejsce, finał)

3. Prawo do reprezentowania kraju w międzynarodowych rozgrywkach klubowych w
2021 roku uzależnione jest od wyników osiągniętych przez drużyny na Mistrzostwach
Polski w 2019 roku. Klasyfikacja końcowa MP z 2021 roku będzie podstawą do
przydziału miejsc na międzynarodowe rozgrywki klubowe w 2022 roku.

4. Organizacja rywalizacji o tytuł Mistrza Polski 2021.
- za wybór organizatora rozgrywek w danej rundzie w utworzonej grupie
odpowiedzialne są drużyny znajdujące się w tej grupie
- znając termin i skład grupy, drużyny zobowiązane są do nawiązania kontaktu i
ustalenia organizatora rozgrywek (podejmując decyzję zwykłą większością
głosów)
- drużyny mogą organizować rozgrywki samodzielnie lub przekazać realizację
imprezy innemu podmiotowi,
- organizator rozgrywek bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowy
przebieg imprezy w sferze sportowej i formalnej (rozliczenie finansowe),
- drużyna mająca aspirację do organizowania rozgrywek może być inicjatorem
komunikacji zainteresowanych zespołów,
- w gronie zainteresowanych drużyn przedstawione zostają oferty realizacji
imprezy, zgodne z przedstawionymi w dalszej części wymogami,
- wybrany przez zainteresowane drużyny organizator przekazuję swoją ofertę
do PSGU celem zatwierdzenia i dalszego procesu nadzoru,
- przy wyborze organizatora rozgrywek PSGU występuje w charakterze
konsultanta - w przypadku wątpliwości co do organizacji imprezy, negocjatora
- w przypadkach braku zgodności co do wyboru organizatora, arbitrażowym w przypadku braku kompromisu wybierając ostateczną lub inicjatora - jeśli
żadna z drużyn nie zgłosi oferty),
- w przypadku braku chętnych do organizowania rozgrywek w danej grupie i
rundzie, rywalizacja zostaje anulowana i wynik przepisywany jest do kolejnej
rundy z zachowaniem awansów i spadków opisanych w punkcie 2
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- drużyny muszą wybrać organizatora rywalizacji grupowych pierwszej rundy
do 15.04.2020 oraz mogą planować już kolejne rundy (zakładając
awans/spadek/pozostanie w danej grupie)
- terminy organizowanej rywalizacji mogą różnić się niż te podyktowane
przez PSGU, które stanowią datę ostatecznego wprowadzenia wyników
do systemu rozgrywek (scores.frisbee.pl) np. jeśli wszystkie drużyny
wyrażą zgodę - imprezę można zorganizować wcześniej lub nawet
podzielić
5. Wymagania dotyczące oferty organizacji zapisane zostały w osobnym dokumencie,
zmienionym na potrzeby nowego systemu pliku o nazwie “Warunki współpracy przy
organizacji MP 2021” (plik dostępny w osobnym załączniku).

6. Kalendarz Mistrzostw Polski.
Poniżej znajduje się link do kalendarza Mistrzostw Polski oraz innymi planowanymi
wydarzeniami.

Link do kalendarza:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UD_w_HMvs2WpQNpBISvTRR1me2zixZYdhPwc
zf6HEPQ/edit#gid=188413599

Kolorem czarnym oznaczono zawody z potwierdzoną datą, kolorem pomarańczowym
oznaczono możliwości alternatywne (zależne od imprez międzynarodowych). W razie
wszelkich pytań dotyczących kalendarza prosimy pisać na adres zarzad.psgu@gmail.com

* Kryteria tworzenia rankingu
● O kolejności zespołów w grupie decyduje liczba zwycięstw.
● Jeżeli kilka zespołów będzie miało taką samą liczbę zwycięstw, stosowane są kryteria
rankingowe.
● Kryteria rankingowe są stosowane do ustalenia kolejności wszystkich zespołów, nie do
ustalenia
najwyżej sklasyfikowanego.
○ Jeżeli po zastosowaniu jednego kryterium rankingowego sytuacja w tabeli nie została
wyjaśniona, należy przejść do następnego kryterium.
○ Jeżeli podczas zastosowania któregokolwiek z kryteriów wytworzyła się jedna lub
więcej podgrup remisujących zespołów, należy wyłączyć te podgrupy i dla każdej
osobno ustalić kolejność poprzez zastosowanie kryteriów rankingowych rozpoczynając
ponownie od pierwszego.

● Kryteria rankingowe w kolejności:
○ Liczba zwycięstw w meczach bezpośrednich pomiędzy zespołami, które zajmują tę
samą pozycję w tabeli.
○ Mniejsza liczba meczów przegranych walkowerem.
○ Różnica zdobytych i straconych punktów w meczach bezpośrednich pomiędzy
zespołami, które zajmują tę samą pozycję w tabeli.
○ Różnica zdobytych i straconych punktów w meczach ze wszystkimi wspólnymi
przeciwnikami.
○ Średnia zdobytych punktów na mecz w meczach bezpośrednich pomiędzy
remisującymi zespołami, które zajmują tę samą pozycję w tabeli.
○ Średnia zdobytych punktów na mecz w meczach ze wszystkimi wspólnymi
przeciwnikami.
○ Każdy z zespołów wybiera zawodnika, który rzuca dysk zza linii punktowej w kierunku
dalszego punktu brick. Kolejność rzutów jest ustalana losowo, przez “flip” lub inaczej.
Zespoły są klasyfikowane w kolejności odległości miejsca zatrzymania się dysku do
punktu brick, od najbliższego do najdalszego.

