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Mistrzostwa ligowe - (ML)
1. 0.
W mistrzostwach ligowych biorą udział drużyny reprezentujące kluby/sekcje zrzeszone w PZSkat.
Rozgrywki ligowe mają na celu wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski.
Mistrzostwa ligowe rozgrywane na szczeblu centralnym, na poziomach: I liga, II Liga, III liga, IV Liga oraz na szczeblu
Okręgu na poziomach: Liga Okręgowa i niżej. Dopuszcza się rozgrywki lig międzyokręgowych.
2. 0.

Zasady ogólne

2. 0. 1

Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

Zgłoszenie drużyny do rozgrywek – na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu odbywa się poprzez
macierzyste Okręgi. Termin składania zgłoszeń określany jest odrębnym Zarządzeniem. Nie złożenie Zgłoszenia jest
równoznaczne z rezygnacja z udziału w rozgrywkach.
2. 0. 2

Drużyna

Drużyna to czterech zawodników (minimum trzech) aktualnie uczestniczących w grze, będących członkami danego
klubu/ sekcji. Osiągnięte wyniki zaliczane są klubowi.
2. 0. 3

Członek drużyny – prawo udziału w drużynie

W rozgrywkach ligowych mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną licencję /opłacone składki
członkowskie/. Zawodnik, uczestnik rozgrywek drużynowych nie jest przypisany do jednej drużyny swego klubu.
Udział zawodnika w drużynie obwarowany jest następująco:
I.

W przypadku, gdy klub reprezentowany jest poprzez swoje drużyny na różnych szczeblach rozgrywek
ligowych to w sezonie zawodnik:
a. może reprezentować klub w każdej drużynie, z zastrzeżeniem, że w jednej kolejce ligowej może
występować tylko w jednej drużynie.(pkt.2.0.5)
b. w ostatniej kolejce może reprezentować klub w drużynie na szczeblu niższym niż szczebel, na którym
reprezentował klub w poprzednich kolejkach

II.

W przypadku, gdy klub reprezentowany jest poprzez swoje drużyny na jednym szczeblu rozgrywek ligowych
zawodnik nie jest przywiązany do składu jednej drużyny.

III.W przypadku gdy klub reprezentowany jest poprzez drużyny na różnych i równych szczeblach rozgrywek,
zastosowanie mają punkty I i II.
IV. Istnieje możliwość wypożyczenia zawodnika, w celu brania przez niego udziału w rozgrywkach ligowych

/zasady wypożyczenia reguluje Aneks do Regulaminu Ligowego/
2. 0. 4

Zawodnik rezerwowy

W skład drużyny może wchodzić zawodnik rezerwowy, spełniający warunki punktu 2.0.3, Warunki dokonywania
zmian zawodników określa regulamin: Administracyjno-porządkowe zasady dla zawodów mistrzowskich, punkt 2.24 .
2. 0. 5

Warunki startu zawodnika w kolejce ligowej

Zawodnik może w danej kolejce ligowej rozegrać tylko jeden turniej. Liczy się numer kolejki ligowej a nie data. Start
zawodnika odnotowany jest w jego Legitymacji Członkowskiej.
2. 0. 6

Legitymacja Członkowska

W tym roku ligowym Legitymacja Członkowska nie jest obowiązkowa.
Gospodarz na życzenie zawodnika dokonuje w Legitymacji adnotacji potwierdzającej udział zawodnika w tych
zawodach.
2. 0. 7

Plan gier – ustalenie gospodarzy kolejek
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Plan Rozgrywek Ligowych opracowuje Zarząd PZSkat , na podstawie złożonych przez kluby/sekcje i potwierdzonych
przez Okręg ofert organizacji Turnieju Ligowego. W wypadku braku w ofercie adresu email na który ma zostać
wysłana Dokumentacja Elektroniczna oferta ta zostanie ODRZUCONA !
2. 0. 8

Dokumentacja, administracja prowadzenia zawodów

Materiały niezbędne do przeprowadzenia turnieju ligowego przygotowuje Zarząd PZSkat dla lig centralnych oraz
Zarząd Okręgu dla ligi okręgowej i niższej.
Rejestracja wyników zawodów ligowych winna być prowadzona na dostarczonych materiałach.
Dokumentację papierową /listy stolikowe, protokół sędziowski/ z przeprowadzonych zawodów kierownik turnieju
ligowego przekazuje do Zarządu PZSkat.
Kierownik turnieju ligowego odpowiada za przekazanie dokumentacji elektronicznej na emaile podane w tejże
dokumentacji. Wyniki muszą być przekazane elektronicznie w dniu zawodów do godziny 21,00.
2. 0. 9

Termin

Wszystkie kolejki ligowe są wspólne dla wszystkich lig i rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez Zarząd
PZSkat.
2. 0. 10

Plan gry

PLAN GRY rozgrywek ligowych (Klucz) z rozstawieniem literowym dla każdej grupy ligowej ustanowiony przez Pion
Sportowy Związku opublikowany będzie na stronie internetowej PZSkat.
2. 0. 11

Organizator i gospodarz

Organizatorem rozgrywek jest PZSkat, odpowiedzialnym za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek
jest Pion Sportowy Związku.
Zawody przeprowadza klub wyłoniony na podstawie złożonych OFERT.
Za prawidłowe przeprowadzenie turnieju ligowego odpowiedzialność ponosi okręg, którego członkiem jest gospodarz.
2. 0. 12

Koszty

Wysokość składki startowej w turnieju ligowym określa Zarząd PZSkat.
Składka startowa przeznaczona jest w całości na nagrody dla najlepszych drużyn.
Przy złożeniu ZGŁOSZENIA drużyny do rozgrywek uiszcza się Składkę zgodną z Zarządzeniem Finansowym na
dany rok.
Składka stolikowa przeznaczona jest na cele organizacyjne w tym na nagrodę dla sędziego.
Na drużyny nie przystępujące do gry, albo przystępujące do gry niekompletnie nakłada się karę regulaminową
zgodnie z Katalogiem Kar.
2. 0. 13

Kierownictwo turnieju

Gospodarz zawodów powołuje Kierownika Turnieju (nie grającego) wyznacza osoby do prowadzenia administracji
zawodów (osoba obsługująca komputer) oraz skład Sądu Turniejowego - w porozumieniu a sędzią zawodów
2. 0. 14

Sędzia, Sąd turniejowy

Sędziego (nie grającego) wyznacza Kolegium Sędziowskie PZSkat. Decyzja sędziego - z wyjątkiem dyskwalifikacji zobowiązuje do dalszej gry. Kluczowe decyzje sędzia nanosi do protokołu sędziowskiego.
Odwołania (na druku dostępnym u kierownika turnieju) od werdyktów sędziego , Sądu Turniejowego oraz gospodarza
muszą być odnotowane w Protokole Sędziowskim.
Sąd turniejowy rozpatruje odwołanie od werdyktu sędziego na bieżąco (w razie możliwości) lub zaraz po zakończonej
serii. Odwołanie od decyzji Sądu Turniejowego zainteresowana osoba składa do Komisji Rozgrywek i Dyscypliny
(dotyczy spraw dyscyplinarnych) lub do Kolegium Sędziowskiego PZSkat (dotyczy spraw regulaminowych i przepisów
gry w Skata) na odpowiednim druku. Koszt wniesienia odwołań od decyzji reguluje Rozporządzenie Finansowe na
dany rok.
2. 0. 15

Klucz rozgrywek ligowych
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Rozgrywki ligowe odbywają się na podstawie KLUCZA literowo – cyfrowego.
Każda drużyna I , II , III i IV przyporządkowana jest do jednej z 25 liter klucza.
2. 0. 16

Cykl rozgrywek

Cykl rozgrywek ligowych w sezonie obejmuje rozegranie 6 kolejek. W trakcie sezonu każda drużyna spotyka się z
pozostałymi 24 drużynami w I ,II , III i IV Lidze . W I , II , III i IV lidze drużyny tworzą w każdej kolejce 5 grup po 5
drużyn.
W każdej kolejce ligowej drużyny rozgrywają 4 serie po 36 rozdań.
2. 0. 17

Wartościowanie

Punktacja rozgrywek ligowych wynika z osiągniętych wyników przez drużynę w każdej serii, w każdej kolejce ligowej.
2. 0. 18

Punkty duże, punkty małe

Każda grająca drużyna otrzymuje duże punkty za każdą rozegraną serię. Punkty duże drużyna otrzymuje za punkty
małe. Punkty małe to suma punktów z gry zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny w serii.
Punktację ustala się zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry w Skata. Drużyny nie przystępujące do gry nie
otrzymują punktów.
2. 0. 19

Równe punkty

W przypadku uzyskania równej ilości małych punktów w serii przez kilka drużyn, o wyższym miejscu decyduje
większa ilość gier wygranych, a gdy i te są równe to o wyższym miejscu decyduje mniejsza ilość gier przegranych
drużyny.
2. 0. 20

Punktacja za wynik w serii grupy 5 drużynowej

W grupie 5 drużynowej, drużyny otrzymują za osiągnięte wyniki w serii odpowiednio punkty duże 5, 4, 3, 2, 1
W turnieju drużyna może zdobyć maksymalnie 20 punktów dużych a minimalnie 4.
Przy nieobecności jednej drużyny każda seria w grupie 5 drużynowej wartościowana jest za 5, 4, 3, 1 duże
punkty.
Po zakończeniu ostatniej serii grająca drużyna może zdobyć maksymalnie 20 punktów dużych a minimalnie 4.
Przy nieobecności dwóch drużyn każda seria w grupie 5 drużynowej wartościowana jest za 5, 3, 1 duże punkty.
Po zakończeniu ostatniej serii grająca drużyna może zdobyć maksymalnie 20 punktów dużych a minimalnie 4.
Przy nieobecności trzech drużyn każda seria w grupie 5 drużynowej wartościowana jest za 5, 1 duże punkty.
Po zakończeniu ostatniej serii grająca drużyna może zdobyć maksymalnie 20 punktów dużych a minimalnie 4.

2. 0. 21

Nieobecność drużyny w kolejce ligowej

Klub, którego drużyna nie rozegra turnieju ligowego, ponosi karą finansową w wysokości 3-krotnej składki startowej.
Za uiszczenie kary do kasy PZSkat odpowiada Zarząd Okręgu najpóźniej w terminie do 1 miesiąca od daty
rozegrania tej kolejki ligowej.
W uzasadnionych, usprawiedliwionych przypadkach Zarząd PZSkat może odstąpić od egzekwowania kary lub
zmniejszyć jej wymiar.
2. 0. 22

Skutki nieobecności drużyny w kolejce ligowej

Nieobecność na dwóch kolejkach ligowych w sezonie, bądź na kolejce ostatniej powoduje degradację drużyny o dwie
klasy niższej.
2. 0. 23

Nagrody kolejki ligowej

W Lidze I , II , III i IV nagrody będą wydawane po zakończeniu cyklu rozgrywek według zasad określonych przez
Zarząd PZSkat.
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2. 0. 24

Tabela

Punkty uzyskane przez drużynę w kolejce ligowej są sumowane z punktami uzyskanymi w poprzednich kolejkach.
O miejscu w tabeli ligowej decyduje liczba punktów dużych.
W przypadku równej liczby punktów dużych o wyższym miejscu drużyny w tabeli decyduje większa suma punktów
małych. Drużyny, których liczba punktów dużych i małych jest równa czasowo plasuje się na tej samej pozycji w
tabeli ligowej.
2. 0. 25

Tabela końcowa

W przypadku równej liczby punktów dużych i małych na koncie kilku drużyn o wyższym miejscu w tabeli końcowej
decyduje:
a)
wyższy wynik uzyskany w bezpośrednim spotkaniu (jeśli wszystkie zainteresowane drużyny spotkały się
w jednym meczu),
b)

wyższa lokata drużyny w tabeli po piątej kolejce.

2. 0. 26

Reklamacje

Reklamacje dotyczące punktacji rozpatruje na bieżąco sędzia i kierownictwo zawodów.
Późniejsze korekty mają wpływ tylko na miejsce drużyny w oficjalnej tabeli ligowej.
Reklamacje dotyczące błędów drukarskich korygowane są przez Komisję Rozgrywek.
2. 1
2. 1. 1

I LIGA - (I L)
Ilość uczestników i prawo startu

I LIGA to jedna grupa ligowa składająca się z 25 drużyn, które w minionym sezonie nie zostały zdegradowane oraz
które wywalczyły awans z II Ligi lub ewentualnych baraży.
W I Lidze klub/sekcja może być reprezentowany maksymalnie przez dwie drużyny.
2. 1. 2

Tytuły, nagrody honorowe

Po zakończeniu rozgrywek drużyna, która uplasowała się na I miejscu zdobywa tytuł Drużynowy Mistrz Polski.
Drużyna, która uplasowała się na II miejscu zdobywa tytuł Drużynowy Wicemistrz Polski. Drużyna która uplasowała
się na III miejscu zdobywa tytuł II Wicemistrz Polski.
Przydział nagród za osiągnięte wyniki reguluje załącznik „Nagrody Sezonu”.
Dla najlepszych drużyn Zarząd Polskiego Związku Skata może przyznać nagrody dodatkowe.
2. 1. 3

Degradacja

Drużyny, które zajęły 22, 23, 24 i 25 miejsce w tabeli końcowej sezonu zostają zdegradowane do II LIGI.

2. 2
2. 2. 1

II LIGA - (II L)
Ilość uczestników i prawo startu

II LIGA to jedna grupa ligowa licząca 25 drużyn.
W skład II Ligi wchodzą te drużyny, które w minionym sezonie zostały zdegradowane z I Ligi, drużyny które w
ubiegłym sezonie nie uzyskały awansu do I Ligi ani nie zostały zdegradowane do III Ligi, oraz drużyny które uzyskały
awans z III Ligi lub ewentualnych baraży.
W II Lidze mogą startować maksymalnie dwie drużyny tego samego klubu.
2. 2. 2

Tytuły, nagrody honorowe

Po zakończeniu rozgrywek drużyny zajmujące czołowe miejsca w tabeli otrzymują nagrody.
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Przydział nagród za osiągnięte wyniki reguluje załącznik „Nagrody Sezonu”.
Dla najlepszych drużyn Zarząd Polskiego Związku Skata może przyznać nagrody dodatkowe.
2. 2. 3

Awans, degradacja

Drużyny, które zajęły miejsca 1 - 4 w tabeli ligowej uzyskują awans do I Ligi. Jeżeli jest to niemożliwe (patrz punkt
2.1.1), to awans uzyskuje kolejny zespół .
Drużyny, które zajęły 22, 23, 24, 25 miejsce w tabeli końcowej sezonu zostają zdegradowane do III Ligi.
2. 3
2. 3. 1

III LIGA - (III L)
Ilość uczestników i prawo startu

III LIGA - to jedna grupa ligowa licząca 25 drużyn.
W skład III Ligi wchodzą te drużyny, które w minionym sezonie zostały zdegradowane z II Ligi, drużyny które w
ubiegłym sezonie nie uzyskały awansu do II Ligi ani nie zostały zdegradowane do Ligi IV, oraz z drużyn, które
uzyskały awans z Ligi IV lub ewentualnych baraży.
W III Lidze mogą startować maksymalnie dwie drużyn tego samego klubu.
2. 3. 2

Tytuły, nagrody honorowe

Po zakończeniu rozgrywek drużyny zajmujące czołowe miejsca w tabeli otrzymują nagrody.
Przydział nagród za osiągnięte wyniki reguluje załącznik „Nagrody Sezonu”.
Dla najlepszych drużyn Zarząd Polskiego Związku Skata może przyznać nagrody dodatkowe.
2. 3. 3

Awans, degradacja

Drużyny, które zajęły miejsca 1 - 4 w tabeli swojej grupy ligowej uzyskują awans do II Ligi. Jeżeli jest to niemożliwe
(patrz punkt 2.2.1), to awans uzyskuje kolejny zespół.
Drużyny, które zajęły 22, 23, 24, 25 miejsce w tabeli końcowej sezonu zostają zdegradowane do IV Ligi
2. 4

IV LIGA - (IV L)

2 .4. 1
IV LIGA – to jedna grupa ligowa licząca 25 drużyn.
W skład IV Ligi wchodzą te drużyny, które w minionym sezonie zostały zdegradowane z III Ligi, drużyny które w
ubiegłym sezonie nie uzyskały awansu do III Ligi ani nie zostały zdegradowane do Ligi Okręgowej, oraz z drużyn,
które uzyskały awans z Ligi Okręgowej lub ewentualnych baraży.
W IV Lidze mogą startować maksymalnie dwie drużyn tego samego klubu.
2. 4. 2

Tytuły, nagrody honorowe

Po zakończeniu rozgrywek drużyny zajmujące czołowe miejsca w tabeli otrzymują nagrody.
Przydział nagród za osiągnięte wyniki reguluje załącznik „Nagrody Sezonu”.
Dla najlepszych drużyn Zarząd Polskiego Związku Skata może przyznać nagrody dodatkowe.

2. 4. 3

Awans, degradacja

Drużyny, które zajęły miejsca 1 - 4 w tabeli swojej grupy ligowej uzyskują awans do II Ligi. Jeżeli jest to niemożliwe
(patrz punkt 2.2.1), to awans uzyskuje kolejny zespół.
Drużyny, które zajęły 20, 21, 22, 23, 24, 25 miejsce w tabeli końcowej sezonu zostają zdegradowane do Ligi
Okręgowej.
2. 5

OKRĘGOWA LIGA - (OL .)

Rozgrywki ligi okręgowej mają na celu wyłonienie drużyn awansujących do Ligi IV.
2. 5. 1

Termin
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Terminy kolejek ligowych oraz ich ilość określa Zarząd Okręgu . Termin rozgrywania ostatniej kolejki Ligii okręgowej
nie powinien być późniejszy niż termin ostatniej kolejki Ligii Centralnej.
PLAN GRY oraz system prowadzenia rozgrywek Ligi Okręgowej ustanowiony przez Zarząd Okręgu organizujący
rozgrywki musi być podany do wiadomości wszystkim uczestnikom grupy ligowej przed pierwszym rozdaniem kart w
pierwszej kolejce ligowej.
2. 5. 2
Organizator i gospodarz
Organizatorem jest właściwy Okręg (dla swojej grupy) lub Okręgi (dla grupy międzyokręgowej). Odpowiedzialnymi za
sprawną organizację są Prezesi Okręgów. Zawody przeprowadza gospodarz wyłoniony na podstawie złożonych
OFERT (na druku zatwierdzonym przez Zarząd PZSkat).
Sprawozdanie z Gry (dokumentację zawodów) sędzia dostarcza na najbliższe po zawodach posiedzenie Okręgowego
Kolegium Sędziowskiego lub do Zarządu Okręgu.
Kopie dokumentacji Ligii okręgowej muszą być dostarczone do Zarządu PZSkat w terminie określonym przez Zarząd.
2. 5. 3

Koszty

Przy złożeniu ZGŁOSZENIA drużyny do rozgrywek uiszczana jest składka licencyjna i Składka Startowa za ostatnią
kolejkę ligową sezonu, która jako depozyt pozostaje w kasie Okręgu.
Składka ta zostaje przekazana gospodarzowi ostatniej kolejki sezonu.
Składki stolikowe przeznaczone są na cele organizacyjne w tym nagrodę dla sędziego, chyba, że Okręgi postanowią
inaczej.
Na drużyny nie przystępujące do gry, albo przystępujące do gry niekompletnie nakłada się karę regulaminową
zgodnie z Katalogiem Kar.
2. 5. 4

Kierownictwo turnieju, sędzia

Gospodarz zawodów powołuje Kierownika Turnieju i wyznacza osoby do prowadzenia administracji zawodów oraz
wyznacza skład Sądu Turniejowego.
Sędziego (nie grającego) wyznacza przewodniczący Kolegium Sędziowskiego Okręgu lub Prezes Okręgu. Decyzja
sędziego – z wyjątkiem dyskwalifikacji zobowiązuje do dalszej gry. Odwołania od decyzji sędziego muszą być
naniesione do Protokołu Sędziowskiego.
Po zakończonej serii Sąd Turniejowy rozpatruje bieżące odwołania od werdyktów sędziego.
2. 5. 5

Ilość uczestników i prawo startu

Grupa Ligi Okręgowej może być utworzona z różnej liczby drużyn. W skład grupy Ligi Okręgowej mogą wchodzić
drużyny kilku sąsiednich Okręgów.
Liczbę drużyn z tego samego klubu występujących w Lidze Okręgowej, oraz zasady uczestnictwa zawodnika w
drużynie (w drużynach) tego samego klubu ustala Zarząd Okręgu.
2. 5. 6

Cykl i system rozgrywek ligowych

Zaleca się wprowadzenie systemu rozgrywek stosowanego w rozgrywkach centralnych.
System prowadzenia rozgrywek ustala właściwy Zarząd Okręgu.
2. 5. 7

Wartościowanie

Punktację rozgrywek ligowych ustala Zarząd Okręgu, w zależności od przyjętego systemu prowadzenia rozgrywek.
2. 5. 8

Tabela

Punkty uzyskane przez drużyny w kolejce ligowej są dodawane do już uzyskanych w poprzednich kolejkach.
O miejscu drużyny w tabeli ligowej decyduje system punktacji przyjęty przez Zarząd Okręgu, ogłoszony najpóźniej na
pierwszej kolejce ligowej).
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2. 5. 9

Tytuły, nagrody honorowe

Podział nagród z wpisowego Okręgi ustalają w własnym zakresie. Po zakończeniu rozgrywek mogą być przyznane
nagrody.
Ilość i podział tych nagród musi być ogłoszona przez Zarząd Okręgu przed pierwszym rozdaniem kart w pierwszej
kolejce ligowej.
2. 5. 10

Awans, degradacja

O ilości drużyn awansujących z poszczególnych Lig Szczebla Okręgowego do IV Ligi zadecyduje Zarząd PZSkat , po
rozegraniu przez wszystkie Okręgi trzeciej kolejki ligowej. /nie później niż do 30 września 2021 r./
Gdyby drużyna z czołówki tabeli regulaminowo nie mogła awansować (patrz 2.4.1) to awans uzyskuje kolejna
drużyna z tabeli tej Ligi Okręgowej.
W przypadku utworzenia kolejnego niższego szczebla rozgrywek ligowych w Okręgu o ilości drużyn zdegradowanych
decyduje Zarząd Okręgu. Informacja taka powinna być podana do wiadomości przed pierwszym rozdaniem kart, w
pierwszej kolejce ligowej.
2. 5. 11

Reklamacje

Reklamacje dotyczące punktacji rozpatrzone będą przez sędziego i kierownictwo zawodów. Późniejsze korekty mają
wpływ tylko na miejsce drużyny w oficjalnie opublikowanej tabeli ligowej.
2.5 Baraże
2. 5. 1 Termin
Termin i miejsce ewentualnych baraży poda Zarząd PZSkat. / do końca Października 2021 r./
2. 5. 2 Uczestnicy
Cel baraży i drużyny uprawnione do uczestnictwa w turnieju barażowym określa Zarząd PZSkat.
2. 5. 3 Członek drużyny
Członek drużyny biorącej udział w turnieju barażowym powinien spełniać warunki określone
w pkt. 2.02; 2.03; 2.04 niniejszego regulaminu.
Interpretacja regulaminu leży w gestii Zarządu PZSKat.
Kwestie sporne rozstrzyga Zarząd PZSkat.
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