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Drużynowy Puchar Polski (DPP)
1.

Zasady ogólne:

1.1

Rozgrywki o Drużynowy Puchar Polski mają na celu popularyzację gry w Skata oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu w grze zawodnikom z drużyn występujących na różnych
szczeblach rozgrywek ligowych, a także wyłonienie najlepszej drużyny w turnieju masowym
przeprowadzonym systemem pucharowym.

1.2

Drużynowy Puchar Polski rozgrywany jest na dwóch szczeblach:
1. Turniej o Drużynowy Puchar Okręgu, w którym obligatoryjnie udział biorą wszystkie drużyny Okręgu startujące w rozgrywkach lig centralnych w danym sezonie. Start drużyn z lig
okręgowych leży w gestii Zarządów poszczególnych Okręgów.
2. Finał Drużynowego Pucharu Polski z udziałem drużyn, które nabyły prawo startu w tym
turnieju.

1.3 W rozgrywkach cyklu DPP mogą brać udział zawodnicy niezrzeszeni w PZSkat.
Drużyna składająca się z zawodników niezrzeszonych w PZSkat musi przyjąć nazwę
odmienną od nazw drużyn zrzeszonych w PZSkat
W turnieju o Drużynowy Puchar Okręgu startować mogą drużyny klubowe składające się
z zawodników niebiorących udziału w rozgrywkach ligowych.
Udział zawodnika rezerwowego jest dopuszczalny na zasadach ujętych w Regulaminie
Mistrzostw Ligowych.
1.4

W rozgrywkach cyklu DPP mogą brać udział drużyny mieszane złożone z zawodników różnych
klubów/sekcji. Taka drużyna nie może występować pod nazwą sekcji/klubu już zarejestrowanej w PZSkat.

1.5

W cyklu turniejów pucharowych zawodnik nie jest przywiązany do składu jednej drużyny swojego klubu/sekcji.

1.6

Każda startująca w DPP drużyna musi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed turniejem
półfinałowym dostarczyć do organizatora ZGŁOSZENIE DRUŻYNY drogą elektroniczną wraz z
proponowanym składem i opłatą startową ustaloną przez organizatora. Nieobecność zgłoszonej drużyny skutkuje nałożenie kary w wysokości trzykrotnego wpisowego.

1.7

W przypadku udziału w tym samym turnieju większej liczby drużyn z jednego klubu/sekcji
drużyny te muszą być tak rozstawione, by w trakcie tego turnieju zawodnicy tego samego
klubu/sekcji nie mogli spotkać się z sobą przy tym samym stoliku.

1.8

O miejscu drużyny w klasyfikacji turnieju DPP decyduje suma nagranych punktów przez
wszystkich zawodników tej drużyny. Drużyna z największa suma punktów zajmuje pierwsze
miejsce w turnieju, zaś drużyna z najmniejszą suma punktów zajmuje ostatnie miejsce w klasyfikacji tego turnieju.

1.9

W przypadku uzyskania równej sumy punktów z gry przez kilka drużyn, o wyższym miejscu w
klasyfikacji decyduje większa ilość gier wygranych, a gdy i te są równe, to o wyższym miejscu
decyduje mniejsza ilość gier przegranych całej drużyny. Kiedy i te są równe o zajętym miejscu decyduje losowanie?

2.

Drużynowy Puchar Okręgu (DPO)

2.1 W tych zawodach startują obligatoryjnie wszystkie drużyny Okręgu startujące w ligach centralnych. Start drużyn z lig okręgowych leży w gestii Zarządów poszczególnych Okręgów.
(patrz 1.2; 1.3; 1.4; 1.5)
2.2

Celem DPO jest wyłonienie najlepszej drużyny w turnieju masowym przeprowadzonym systemem pucharowym oraz nabycie kwalifikacji do startu w Finale Drużynowego Pucharu Polski.

2.3

Limit drużyn z Okręgu uprawnionych do startu w turnieju Finałowym o Drużynowy Puchar Polski zostanie ogłaszany przez Zarząd PZSkat do końca kwietnia.
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2.4

Zaleca się rozgrywanie Drużynowego Pucharu Okręgu na zasadach wyznaczonych dla Drużynowego Pucharu Polski (patrz punkty: 3.4, 3.5).

2.5

W przypadku przyjęcia innego systemu rozgrywania DPO ostatni turniej musi zostać rozegrany w terminie wyznaczonym przez Zarząd PZSkat.

2.6

W terminie wyznaczonym na rozegranie DPO nie obowiązuje zakaz urządzania turniejów
otwartych.

2.7

Organizator DPO jest zobowiązany w terminie do 7 dni przekazać do Zarządu PZSkat kompletną dokumentację z przeprowadzonych zawodów.

2.8

Drużyna ligowa, która nie weźmie udziału w eliminacji ponosi koszty równe kwocie opłaty
startowej.

3.

Drużynowy Puchar Polski (DPP)

3.1

W turnieju Finałowym o Drużynowy Puchar Polski staruje ogółem 40 drużyn
1. Drużyny objęte limitem awansu z turniejów DPO.
2. Drużyny zaproszone przez Zarząd PZSkat.
3. Zarząd PZSkat może zmienić ilość drużyn startujących w turnieju.

3.2

Finał Drużynowego Pucharu Polski rozgrywany jest w cyklu dwudniowym.
1. W pierwszym i drugim dniu rozgrywane są 4 serie po 36 rozdań według losowania
2. O zajętym miejscu decyduje suma punktów uzyskanych w pierwszym i drugim dniu zawodów.

3.3

Finał Turnieju o DPP rozgrywany jest w terminie wyznaczonym w terminarzu PZSkat i rozpoczyna się o godz. 9,00

3.5

Drużyny jednego klubu/sekcji, okręgu są tak rozstawione by w miarę możliwości nie spotkały
się ze sobą.

3.6

Rozstawienia drużyn dokonuje Pion Sportowy PZSkat. Doboru obsady sędziowskiej dokonuje
Kolegium Sędziowskie PZSkat.

3.7

Gospodarza turnieju finałowego DPP wyznacza Zarząd PZSkat.

3.8

Odpowiedzialnym za sprawne przeprowadzenie turnieju jest Pion Sportowy PZSkat.

3.9

W terminie wyznaczonym na rozegranie Drużynowego Pucharu Polski nie obowiązuje zakaz
urządzania turniejów otwartych.

3.10 Zwycięzca turnieju DPP otrzymuje okolicznościowy puchar oraz Puchar Przechodni.
3.11 Klub, który zdobędzie trzykrotnie DPP otrzymuje Puchar Przechodni na własność.

4.

Uwagi końcowe

4.1

Interpretacja Regulaminu w punktach spornych należy do Zarządu PZSkat.

4.2

Wszystkie zmiany do powyższego regulaminu muszą być podjęte odrębną uchwałą Zarządu
PZSkat.
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