Drużynowy Puchar Okręgu Opolskiego
Regulamin
I.

Założenia ogólne.
1. Prawo startu posiadają drużyny z Opolszczyzny, zgłoszone do DMP w danym
sezonie do wszystkich szczebli rozgrywek. Przy czym nie ma możliwości
przechodzenia zawodników pomiędzy drużynami już w trakcie rozpoczęcia
rozgrywek pucharowych.
2. Zgłoszenia teamów do 15 minut przed rozpoczęciem fazy selekcyjnej

II.

Wpisowe
1. Udział w rozgrywkach o Puchar Okręgu Opolskiego jest bezpłatny dla zawodników
z okręgu Opolskiego.

III.

Założenia sportowe
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w 2 terminach w 4 etapach. W pierwszym
etapie rozgrywek punkty liczone będą za: wygrane rozdanie 2 punkty, za remis 1,
za przegrane 0 punktów. W pierwszym terminie rozegrane zostaną mecze fazy
selekcyjnej, natomiast w drugim terminie rozegrane zostaną spotkania fazy
eliminacyjnej, półfinały i finały.
2. Zgłoszone drużyny zostaną podzielone na dwie grupy (zielona Z i czerwona C).
Przydział do danej grupy będzie następował naprzemiennie wg miejsc
zajmowanych po zakończeniu rundy zasadniczej.
3. I-szy Etap „Selekcja”, mecze każdy z każdym w danej grupie. Mecze 4-6
rozdaniowe w zależności od ilości zgłoszonych ekip do rozgrywek. Każde rozdanie
meczu liczone jest na maksy. Klasyfikację końcowa po tym Etapie określi suma
zdobytych punktów, przy równej ilości, wynik bezpośredniej konfrontacji. W
przypadku braku możliwości określenia miejsca według tych kryteriów wyżej
sklasyfikowana będzie drużyna zajmująca niższe miejsce w hierarchii ligowej na
koniec stycznia bieżącego roku.
Do dalszego Etapu przechodzi po 8 drużyn z największą ilością punktów w danej
grupie. Przy czym do grupy A trafiają po 4 najlepsze zespoły z każdej grupy po
etapu „Selekcja”, natomiast do grupy B trafiają zespoły które zajęły miejsca od 5-8
w swoich grupach, wg kryteriów określonych wyżej. Pozostałe drużyny odpadają z
dalszych rozgrywek.
4. II-gi Etap „Eliminacja” odbędzie się według formuły knock out do dwóch
przegranych spotkań, przy czym na tym etapie wynik meczu będzie przeliczany na
impy. Mecze 8 rozdaniowe, rozgrywane są wg tych samych kryteriów niezależnie
dla grup A i B.
 Pierwsze mecze II-go Etapu
Kojarzenie drużyn najlepszej z najsłabszą po fazie selekcyjnej. Przy czym sugeruje
się aby kojarzenie odbywało się pomiędzy ekipami z przeciwnych grup w fazie
„Selekcja”.
 Drugie mecze II-go Etapu.
Wygrani z I-szych meczy grają pomiędzy sobą, przegrani konfrontują się pomiędzy
sobą. Po tym meczu drużyny z dwoma porażkami (po 2 w każdej z grup A i B)
odpadają z dalszych rozgrywek.
 Trzecie mecze II-go Etapu.

Drużyny bez porażki spotykają się w bezpośredniej konfrontacji ze sobą, drużyny z
jedna porażką, grają mecze pomiędzy sobą. Po tym meczu drużyny z dwoma
porażkami (po 2 w każdej z grup A i B) odpadają z dalszych rozgrywek.
5. III-ci Etap „Półfinały”. Mecze 12 rozdaniowe, rozgrywane są wg tych samych
kryteriów niezależnie dla grup A i B.
Drużyna bez porażki w Etapie „Eliminacje” ma prawo wyboru przeciwnika ze swojej
grupy, otrzymując dodatkowo carry over 4,1 impa. Pozostałe drużyny grają ze
sobą.
Zwycięzcy przechodzą do ścisłego Finału w walce o pierwsze miejsca, przegrani
odpadają z dalszych rozgrywek.
W przypadku remisu w spotkaniach na Etapie „Eliminacja” i „Półfinał” o
zwycięstwie decyduje większa ilość zdobytych punktów na Etapie „Selekcja”, w
drugiej kolejności rezultat bezpośredniej konfrontacji. W przypadku niemożliwości
określenia zwycięzcy wg tych kryteriów zwycięzcą zostaje drużyna zajmująca
niższe miejsce w hierarchii ligowej na koniec stycznia bieżącego roku.
6. IV-ty Etap „Finały”. Mecze 16 rozdaniowe, rozgrywane są wg tych samych
kryteriów niezależnie dla grup A i B.
Zwycięzcy z meczów półfinałowych w każdej ze swoich grup grają odrębne finały.
IV.

Dopuszczone systemy licytacyjne
1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL i Polityka Systemowa PZBS.
2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy wysoce sztuczne są
zabronione. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga
sędzia główny.

V.

Etyka i dobre obyczaje
1. Zawodniczki i zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy
i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera.
2. Gracze powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem
i zachowaniem sportowej postawy.

VI.

Nagrody
Zwycięzca w finale A zwrot wpisowego zawodników drużyny do jednego, dowolnie
wybranego turnieju teamów rozegranych w Polsce oraz zwrot wpisowego do turnieju
teamów rozgrywanego w ramach Opolskiej Jesieni w roku bieżącym. Zwrot dotyczy
tylko i wyłącznie zawodników Okręgu Opolskiego biorących udział w rozgrywkach o
Puchar Okręgu Opolskiego.
Przegrany w finale A zwrot wpisowego do turnieju teamów rozgrywanego w ramach
Opolskiej Jesieni w roku bieżącym. Zwrot dotyczy tylko i wyłącznie zawodników
Okręgu Opolskiego biorących udział w rozgrywkach o Puchar Okręgu Opolskiego.
Zwycięzca w finale B zwrot wpisowego do turnieju teamów rozgrywanego w ramach
Opolskiej Jesieni w roku bieżącym. Zwrot dotyczy tylko i wyłącznie zawodników
Okręgu Opolskiego biorących udział w rozgrywkach o Puchar Okręgu Opolskiego.
Ponadto zwycięzcy w poszczególnych grupach otrzymają pamiątkowe puchary.
Za czołowe lokaty w Pucharze Okręgu przewidziane są pkl-e.
Zwrot wpisowego na wniosek kapitana teamu, po przedłożeniu dokumentu
potwierdzającego dokonanie imiennej opłaty startowej. Nie ma opcji przenoszenia
praw do nagrody na następne lata lub innych graczy nawet z tej samej drużyny, jeżeli
nie byli zgłoszenie w pierwszym dniu rozgrywek do Drużynowego Pucharu Okręgu
Opolskiego. Niewykorzystana nagroda w bieżącym roku przepada bezpowrotnie.

