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Regulamin  
 

Pucharu Polski w Speed-ballu – 2019 
 
 
 

1. Organizator 
Federacja Speed-ball Polska 
 
2. Zawody wchodzące w skład Pucharu Polski 
III Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Speed-ballu - Dobczyce 

II Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 

IV Mistrzostwa Polski w Speed-ball – Chełm 

 
3. Kategorie wiekowe 

Klasyfikacja pucharowa prowadzona będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 
- Turniej U14 (rocznik 2005 i młodsze; z podziałem na Chłopcy i Dziewczęta) 
- Turniej OPEN (mężczyźni, kobiety bez ograniczeń wiekowych) 
 

4. Punktacja  
Zawodnik zdobywa punkty w każdym z wymienionych wyżej turniejów w dwóch 
konkurencjach  (super-solo oraz gra singlowa). Punkty przyznawane są za pierwsze 30 miejsc 
w każdej z konkurencji według poniższego schematu: 
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 Miejsce 
Ilość 

punktów 
1 100  11 24  21 10 
2 80  12 22  22 9 
3 60  13 20  23 8 
4 50  14 18  24 7 
5 45  15 16  25 6 
6 40  16 15  26 5 
7 36  17 14  27 4 
8 32  18 13  28 3 
9 29  19 12  29 2 

10 26  20 11  30 1 
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Sytuacje szczególne 
 
a) Super – solo  
- w przypadku uzyskaniu takiego samego wyniku przez dwóch lub więcej zawodników 
porównywane są wyniki punktowe na poszczególnych pozycjach super-solo. Najwyższy wynik 
uzyskany w jednej z pozycji super-solo przez zawodników z taką samą sumą punktów 
zadecyduje o ilości uzyskanych punktów w systemie pucharowym. 
   
b) Gra singlowa 
- jeżeli system rozgrywek danego Turnieju nie przewiduje konkretnych miejsc na pozycjach 
dalszych od podium, a jedynie zakres wyników, np. miejsca 5-8 wówczas wszyscy zawodnicy 
z tego zakresu otrzymują do klasyfikacji pucharowej taką samą ilość punktów, która 
odpowiada najwyższemu miejscu z danego zakresu (czyli w tym przypadku za 5-te miejsce – 
45 punktów dla zawodników z miejsc 5-8) 
 

5. Obowiązujące przepisy 
Turnieje będą rozgrywane zgodnie z zasadami gry w speed-ball, regulaminami poszczególnych 
zawodów wchodzących do Pucharu Polski w Speed-ballu, kodeksem etycznym 
i dyscyplinarnym, oraz niniejszym Regulaminem. 
Zawodnik zgłaszając się do Pucharu Polski w Speed-ballu przyjmuje na siebie obowiązek 
przestrzegania obowiązujących przepisów.  
 

6. Warunki uczestnictwa zawodnika w Pucharze 
W Pucharze może brać udział Zawodnik, który:  
- przynależy do klubu lub grupy nieformalnej oficjalnie zrzeszonej z Federacją Speed-ball 
Polska,  
- posiada aktualną legitymację Zawodnika i nie został zawieszony dyscyplinarnie przez władze 
Federacji bądź klubu. 
- spełnia wymogi formalne turniejów wchodzących w skład Pucharu 
 

7. Rozstrzygnięcie 
Puchar Polski w Speed-ballu ma na celu wyłonienie najlepszych i najbardziej wszechstronnych 
speed-ballistów w dwóch kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. Rozstrzygnięcie, oraz 
dekoracja czwórki zwycięzców następuje po Mistrzostwach Polski. 
 
 
 
Federacja Speed-ball Polska zastrzega sobie prawo do zmiany w treści Regulaminu. 
 


