
 
 

 

 

SYSTEM ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ NA ROK 2023 

(MPM, OOM, MPJ) 

 

I. ETAP I: ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE 

1. Z etapu wojewódzkiego do półfinałów Mistrzostw Polski awansuje:  

a) 5 zespołów z czterech najlepszych województw w 3-letnim rankingu PZPS dla danej 

kategorii wiekowej i płci. 

b) 4 zespoły z województw sklasyfikowanych na miejscach 5-12 w 3-letnim rankingu 

PZPS dla danej kategorii wiekowej i płci. 

c) 3 zespoły z województw sklasyfikowanych na miejscach 13-16 w 3-letnim rankingu 

PZPS dla danej kategorii wiekowej i płci. 

2. Z etapu wojewódzkiego do półfinałów Mistrzostw Polski awans uzyskają: 

a) Mistrzowie w rozgrywkach wojewódzkich – 16 zespołów   

b) Zdobywcy 2. miejsc w rozgrywkach wojewódzkich – 16 zespołów 

c) Zdobywcy 3. miejsc w rozgrywkach wojewódzkich – 16 zespołów.  

d) Zdobywcy 4. miejsc w rozgrywkach wojewódzkich z 12 najwyżej sklasyfikowanych 

województw w 3-letnim rankingu PZPS dla danej kategorii wiekowej i płci – 

12 zespołów. 

e) Zdobywcy 5. miejsc w rozgrywkach wojewódzkich z 4 najwyżej sklasyfikowanych 

województw w 3-letnim rankingu PZPS dla danej kategorii wiekowej i płci – 

4 zespołów. 

3. W przypadku kiedy w 3-letnim rankingu PZPS dla danej kategorii wiekowej i płci 

pomiędzy dwoma lub większą ilością województw występuje równa ilość punktów, 

wówczas o miejscu danego województwa w rankingu decyduje: 

a) W pierwszej kolejności liczba punktów zdobytych przez województwa dla danej 

kategorii wiekowej i płci w poprzednim sezonie, 

b) W drugiej kolejności - losowanie przeprowadzone w biurze PZPS. 

4. Podczas rozgrywania turniejów finałowych WZPS należy rozegrać mecze o miejsca 5. i 7. 

5. WZPS-y zobligowane są przesłać do PZPS do 24 h po zakończeniu rozgrywek 

wojewódzkich komunikat zawierający klasyfikację końcową obejmującą wszystkie pary, 

które brały udział w turnieju finałowym WZPS, dla danej kategorii i płci. Komunikat 

winien być podpisany przez sędziego głównego zawodów finałowych WZPS dla danej 

kategorii i płci. 



6. Przesłanie komunikatu końcowego mistrzostw województwa nie jest jednoznaczne ze 

zgłoszeniem par do turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski.  

7. Zawodnicy/zawodniczki z 8 najwyżej sklasyfikowanych par w finałach wojewódzkich dla 

danej kategorii płci są zobligowani do posiadania konta w systemie beach.pzps.pl do 48 

godzin po zakończeniu rozgrywek wojewódzkich. 

8. Na każdym etapie rozgrywek młodzieżowych zawodniczki i zawodnicy muszą posiadać 

ważne badania lekarskie zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich 

o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich 

niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń z dnia 22 lipca 2016 r., z dnia 30 kwietnia 2020 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 812 z późn. zm.). Formularze F02 nie będą honorowane.  

II. ETAP II: PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW POLSKI  

1. System rozgrywania turniejów półfinałowych:  

a) Łącznie 64 uprawnione zespoły, 

b) 2 turnieje półfinałowe, 

c) 32 drużyny w każdym półfinale, 

d) Rozgrywki w półfinale toczą się w dwóch grupach po 16 zespołów, 

e) Gra w grupach systemem podwójnej eliminacji (brazylijskim), 

f) Po rozgrywkach grupowych w celu sklasyfikowania zespołów należy rozegrać 

spotkania: 

• pomiędzy zwycięzcami grup – mecz o 1. miejsce 

• pomiędzy zespołami, które w grupach zajęły 2. miejsca - mecz o 3. miejsce, 

• pomiędzy zespołami, które w grupach zajęły 3. miejsca - mecz o 5. miejsce, 

• pomiędzy zespołami, które w grupach zajęły 4. miejsca - mecz o 7. miejsce, 

g) Turnieje rozpisane na 2 dni meczowe (łącznie 64 mecze), 

h) Turnieje rozgrywane minimum na 4 boiskach (dopuszczone jest rozgrywanie 

pierwszego dnia turnieju na 4 boiskach w dwóch lokalizacjach oraz drugiego dnia 

turnieju na 2 boiskach w jednej lokalizacji), 

i) Awans do Finału Mistrzostw Polski uzyskuje 8 najlepszych drużyn z każdego 

półfinału. 

2. Skład każdego półfinału wg. miejsca w 3-letnim rankingu PZPS dla danej kategorii 

wiekowej i płci: 

a) I Półfinał: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 

b) II Półfinał 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15. 

3. Pełny skład każdego półfinału: 

a) 8 mistrzów województw, 

b) 8 zespołów, które w województwie zajęły 2. miejsce, 

c) 8 zespołów, które w województwie zajęły 3. miejsce, 

d) 6 zespołów, które w województwie zajęły 4. miejsce (z 12 najwyżej sklasyfikowanych 

województw w 3-letnim rankingu PZPS dla danej kategorii wiekowej i płci), 

e) 2 zespoły, które w województwie zajęły 5. miejsce (z 4 najwyżej sklasyfikowanych 

województw w 3-letnim rankingu PZPS dla danej kategorii wiekowej i płci). 

4. Rozstawienie w ramach każdego z półfinałów - losowanie 

a) Pierwszy koszyk – dwaj zwycięzcy z województw sklasyfikowanych na miejscach       

1-4 w 3-letnim rankingu PZPS rozlosowani zostają na miejsca R1 w obu grupach.  



b) Drugi koszyk – pozostali zwycięzcy z województw (sklasyfikowanych na miejscach  

5-16 w 3-letnim rankingu PZPS) rozlosowani zostają na miejsca R2-R4 w obu 

grupach.  

c) Trzeci koszyk – zespoły z drugich miejsc w województwach rozlosowane zostają na 

miejsca R5-R8 z założeniem, że nie mogą trafić do grupy, w której jest już zespół 

z 1. miejsca z ich województwa.  

d) Czwarty koszyk – zespoły z trzecich miejsc w województwach rozlosowane zostaną 

na miejsca R9-R12 i trafiają do grupy, w której jest już drużyna z 2. miejsca z ich 

województwa.  

e) Piąty koszyk – zespoły z czwartych miejsc w województwach (sklasyfikowanych na 

miejscach 1-12 w 3-letnim rankingu PZPS) oraz piątych miejsc w województwach 

(sklasyfikowanych na miejscach 1-4 w 3-letnim rankingu PZPS), rozlosowane zostają 

na miejscach R13-R16 i trafiają do grupy, w której jest już drużyna z 1. miejsca z ich 

województwa.  

f) Losowania przeprowadzane są w biurze PZPS do godziny 10:00 na jeden dzień przed 

turniejem, przy założeniu, że zespoły z tego samego województwa nie mogą na siebie 

trafić w I rundzie lewej strony drabinki. 

g) Powyższa zasada nie dotyczy zespołów, które zostały zakwalifikowane do udziału 

w turnieju z „listy wakatów”. 

5. Zgłoszenia do turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski 

a) Zgłoszenia par do turniejów półfinałowych dokonywane są przez WZPS-y. 

b) Zgłoszenia par do turniejów półfinałowych dokonywane są poprzez wysłanie 

formularza dostępnego na stronie beach.pzps.pl mailowo na adres 

akaminska@pzps.pl. 

c) WZPS może zgłosić do turnieju półfinałowego liczbę par, która przypada na dany 

WZPS w oparciu o 3-letni ranking dla danej kategorii i płci, zgodnie z zapisem I.1.  

d) Poza liczbą par przypadającą danemu WZPS-owi, WZPS może zgłosić także pary 

chętne do obsadzenia potencjalnych wakatów w danym półfinale (tzw. „lista 

wakatów”).  

e) Zgłoszenie par uprawnionych do gry w półfinale oraz listy wakatów musi zostać 

dokonane najpóźniej do godziny 23:50, na cztery dni przed rozpoczęciem turnieju 

(np. zakładając, że turniej rozpoczyna się w sobotę to termin zgłoszeń mija we wtorek 

o 23:50). 

f) Jeśli po upływie tego terminu, w półfinale pozostaną wolne miejsca, przysługują one 

parom zgłoszonym przez WZPS-y jako chętne do wakatów wg. zasady: 

• W pierwszej kolejności wakat przysługuje najwyżej sklasyfikowanej parze 

(z listy wakatów) z województwa – organizatora (na terenie którego 

rozgrywany jest półfinał). 

• W drugiej i dalszej kolejności (drugi i kolejny wakat) przysługuje najwyżej 

sklasyfikowanej parze (z listy wakatów) z województw biorących udział w 

danym półfinale w kolejności wg. 3-letniego rankingu PZPS (w kolejności tej 

nie uwzględnia się województwa-organizatora, które ma prawo do 

obsadzenia wakatu w pierwszej kolejności). 

• Po obsadzeniu jednego wakatu, ewentualny następny przyznawany jest 

kolejnemu województwu wg. kolejności opisanej powyżej. 



g) Wycofanie całej drużyny z turnieju półfinałowego bez żadnych konsekwencji może 

nastąpić najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zawodów do godziny 20:00. 

h) Zgłoszenie wycofania zespołu dokonywane jest bez zbędnej zwłoki przez 

macierzysty WZPS lub przez Klub (do wiadomości WZPS) poprzez wysłanie 

formularza dostępnego na stronie beach.pzps.pl mailowo na adres 

akaminska@pzps.pl. 

i) W przypadku wycofania się drużyny jej miejsce przysługuje: 

• W pierwszej kolejności wakat przysługuje najwyżej sklasyfikowanej parze 

(z listy wakatów) z województwa – organizatora (na terenie którego 

rozgrywany jest półfinał). 

• W drugiej i dalszej kolejności (drugi i kolejny wakat) przysługuje najwyżej 

sklasyfikowanej parze (z listy wakatów) z województw biorących udział w 

danym półfinale wg. 3-letniego rankingu PZPS (w kolejności tej nie 

uwzględnia się województwa-organizatora, które ma prawo do obsadzenia 

wakatu w pierwszej kolejności). 

• Po obsadzeniu jednego wakatu, ewentualny następny przyznawany jest 

kolejnemu województwu wg. kolejności opisanej powyżej. 

j) Rozstawienie w przypadku uzupełnienia składu turnieju półfinałowego o zespoły 

z „listy wakatów” dokonywane jest wg. zasady:  

• Zespół z „listy wakatów” zostaje zakwalifikowany do turnieju po 

niezgłoszeniu się zespołu uprawnionego do udziału w turnieju lub po 

wycofaniu się zespołu uprzednio zgłoszonego do udziału.  

• Zespół z „listy wakatów” rozstawiony będzie w danym turnieju jako zespół 

z najniższym rozstawieniem spośród zespołów z województwa, z którego 

pojawił się wakat. 

• Klasyfikacja zespołów potwierdzonych do udziału w turnieju z województwa 

w ramach, którego pojawił się wakat, a klasyfikowanych niżej niż wycofany 

zespół wzrasta o jeden.  

• W przypadku wycofania się większej ilości drużyn zasada jest analogiczna 

i kolejne wakaty obsadzane są wg. zasad przedstawionych powyżej. 

k) Za oficjalną potwierdzoną listę uczestników turnieju uważa się listę opublikowaną 

w systemie beach.pzps.pl na godzinę 10:00 na jeden dzień przed rozpoczęciem 

turnieju. 

l) Na jeden dzień przed rozpoczęciem turnieju do godz. 12:00 w systemie beach.pzps.pl 

Sędzia Główny ma obowiązek zamieszczenia godzinowego planu gier 

z uwzględnieniem 45 minut pomiędzy meczami.  

m) Zespoły zgłoszone przez WZPS do rozgrywek centralnych mają obowiązek 

uczestniczyć w tych rozgrywkach. Konsekwencje w przypadku niestawienia się 

drużyny na turnieju, na który była zgłoszona opisane są poniżej.  

n) Weryfikacja i potwierdzenie udziału w turnieju półfinałowym przez zespoły odbywa 

się na ok. godzinę przed swoim pierwszym meczem u Sędziego Głównego, chyba że 

komunikat organizacyjny danego turnieju wskazuje inaczej.  

o) W każdym innym, nieopisanym w systemie, przypadku decyduje losowanie. 

6. Zmiana zawodnika w turnieju półfinałowym 

a) Wymiany zawodnika można dokonać najpóźniej na dzień przed zawodami do godziny 

20:00. 



b) Wymiana zawodnika powinna zostać niezwłocznie zgłoszona do biura PZPS mailowo 

na adres akaminska@pzps.pl. 

c) Wymiana zawodnika w turnieju półfinałowym może nastąpić na dowolnego 

zawodnika z danego województwa, który brał udział w rozgrywkach wojewódzkich 

dla danej kategorii i płci.  

d) Brak możliwości kolejnej zmiany w Finale Mistrzostw Polski. 

e) Wymiana jednego zawodnika nie powoduje zmiany rozstawienia drużyny.  

7. Konsekwencje niestawienia się na turnieju półfinałowym 

a) W przypadku jeśli zgłoszony do turnieju rangi centralnej zespół nie potwierdzi 

swojego udziału w zawodach u Sędziego Głównego wówczas województwu, 

z którego pochodzi dana drużyna każdorazowo odbiera się 6 punktów z 3-letniego 

rankingu PZPS dla danej kategorii wiekowej i płci. 

 

III. ETAP III: FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI 

1. System rozgrywania turnieju finałowego:  

a) 1 turniej, 

b) 16 drużyn, 

c) Gra systemem podwójnej eliminacji (brazylijskim), 

d) Turniej rozpisany na 2 dni meczowe, 

e) Turniej rozgrywany minimum na 2 boiskach, 

f) Podczas rozgrywania turnieju finałowego należy rozegrać mecz o miejsca 5/6 i 7/8. 

W tym przypadku należy stosować diagram dla odpowiedniej liczby zespołów dla 

zawodów młodzieżowych (z uwzględnionymi meczami o miejsca 5/6 i 7/8). 

2. Pełny skład turnieju finałowego: 

16 drużyn, które awansowały z dwóch półfinałów (po 8 drużyn z każdego półfinału). 

3. Rozstawienia w turnieju finałowym dokonuje się wg. generalnej zasady: 

a) R1 – I miejsce z I Półfinału 

b) R2 – I miejsce z II Półfinału 

c) R3 – II miejsce z I Półfinału  

d) R4 – II miejsce z II Półfinału 

e) R5 – III miejsce z I Półfinału 

f) R6 – III miejsce z II Półfinału 

g) R7 – IV miejsce z I Półfinału 

h) R8 – IV miejsce z II Półfinału 

i) R9 – V miejsce z I Półfinału 

j) R10 – V miejsce z II Półfinału 

k) R11 – VI miejsce z I Półfinału 

l) R12 – VI miejsce z II Półfinału 

m) R13 – VII miejsce z I Półfinału 

n) R14 – VII miejsce z II Półfinału 

o) R15 – VIII miejsce z I Półfinału 

p) R16 – VIII miejsce z II Półfinału 

4. Zgłoszenia do turnieju finałowego Mistrzostw Polski 

a) Do turnieju finałowego automatycznie z obu półfinałów awansuje osiem najlepszych 

zespołów.  



b) Wycofanie całej drużyny z turnieju finałowego bez żadnych konsekwencji może 

nastąpić najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zawodów do godziny 20:00. 

c) Zgłoszenie wycofania zespołu dokonywane jest bez zbędnej zwłoki przez 

macierzysty WZPS lub przez Klub (do wiadomości WZPS) poprzez wysłanie 

formularza dostępnego na stronie beach.pzps.pl mailowo na adres 

akaminska@pzps.pl. 

d) W przypadku wycofania się drużyny jej miejsce przysługuje: 

• W pierwszej kolejności wakat przysługuje zespołowi z miejsc 9-12 (z półfinału 

odpowiadającego wycofanej drużynie), z województwa najwyżej 

sklasyfikowanego w 3-letnim rankingu dla danej kategorii i płci spośród 

zespołów z tych miejsc. 

• W drugiej i dalszej kolejności wakat przysługuje zespołowi z miejsc 9-12 

(z półfinału odpowiadającego wycofanej drużynie), z kolejnych sklasyfikowanych 

województw w 3-letnim rankingu dla danej kategorii i płci. 

• W dalszej kolejności wakat przysługuje zespołowi z miejsc 9-12 (z półfinału 

innego aniżeli wycofana drużyna) z województwa w kolejności wg. klasyfikacji 

w 3-letnim rankingu dla danej kategorii i płci.  

• W przypadku jeśli dwie drużyny na miejscach 9-12 pochodzą z tego samego 

województwa miejsce przysługuje zespołowi, który zajął wyższe miejsce w finale 

wojewódzkim. 

e) Rozstawienia w przypadku wycofania się zespołów dokonywane są wg. zasady: 

• W przypadku wycofania się całej drużyny z turnieju finałowego rozstawienie 

zespołów, które awansowały z tego samego półfinału co wycofana drużyna 

i sklasyfikowanych niżej niż ona wzrasta o dwa.   

• Para zakwalifikowana w miejsce wycofanej drużyny rozstawiona jest z R15/R16 

w zależności od półfinału, z którego wycofana drużyna zakwalifikowała się do 

finału.  

• W przypadku wycofania się większej ilości drużyn zasada jest analogiczna, a pary 

zgłoszone w miejsce wycofanych drużyn losują rozstawienie spośród wolnych – 

najniższych numerów rozstawień. 

f) Za oficjalną potwierdzoną listę uczestników turnieju uważa się listę opublikowaną 

w systemie beach.pzps.pl na godzinę 10:00 na jeden dzień przed rozpoczęciem 

turnieju. 

g) Na jeden dzień przed rozpoczęciem turnieju do godz. 12:00 w systemie beach.pzps.pl 

Sędzia Główny ma obowiązek zamieszczenia godzinowego planu gier 

z uwzględnieniem 45 minut pomiędzy meczami.  

h) Zespoły zgłoszone przez WZPS do rozgrywek centralnych mają obowiązek 

uczestniczyć w tych rozgrywkach. Konsekwencje w przypadku niestawienia się na 

drużyny na turnieju, na który była zgłoszona opisane są poniżej.  

i) Weryfikacja i potwierdzenie udziału w turnieju finałowym odbywa się na ok. godzinę 

przed swoim pierwszym meczem u Sędziego Głównego oraz Komisarza zawodów. 

5. W każdym innym, nieopisanym w systemie, przypadku decyduje losowanie. 

6. Zmiana zawodnika w turnieju finałowym 

a) Wymiany zawodnika można dokonać najpóźniej na dzień przed zawodami do godziny 

20:00. 



b) Wymiana zawodnika powinna zostać niezwłocznie zgłoszona do biura PZPS mailowo 

na adres akaminska@pzps.pl. 

c) Wymiana zawodnika może nastąpić na dowolnego zawodnika z danego 

województwa, który brał udział w rozgrywkach wojewódzkich dla danej kategorii 

i płci.  

d) Wymiana jednego zawodnika nie powoduje zmiany rozstawienia drużyny. 

7. Konsekwencje niestawienia się na turnieju finałowym 

W przypadku jeśli zgłoszony do turnieju rangi centralnej zespół nie potwierdzi swojego 

udziału w zawodach u Sędziego Głównego wówczas województwu, z którego pochodzi 

dana drużyna każdorazowo odbiera się 6 punktów z 3-letniego rankingu PZPS dla danej 

kategorii wiekowej i płci. 

IV. OBOWIĄZKI GOSPODARZA ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH PODCZAS 

TURNIEJÓW.   

1. Obowiązkiem gospodarzy turniejów półfinałowych oraz finałowych Mistrzostw Polski 

jest powiadomienie PZPS oraz drużyn przyjezdnych o miejscu zawodów 

i proponowanych miejscach zakwaterowania (za wyjątkiem finałów OOM Organizator 

nie zapewnia noclegów) na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem turnieju. 

2. Każdy Organizator turnieju zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. Wymagana 

jest obecność lekarza medycyny, ratownika medycznego, pielęgniarki lub ratownika (za 

ratownika uważa się osoby legitymujące się zaświadczeniem o ukończeniu kursu 

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika - 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.03.2007 r. Dz. U. nr 60 z 2007 r. poz. 408. z późn. 

zm.) wraz z w pełni wyposażoną torbą medyczną. W przypadku turnieju organizowanego 

jako impreza masowa zabezpieczenie medyczne powinno być zgodne z opinią pogotowia 

ratunkowego.   

Opieka medyczna powinna być obecna w miejscu rozgrywania zawodów (jeśli turniej 

odbywa się na boiskach oddalonych od siebie – wymagana jest obecność pomocy 

medycznej w każdej lokalizacji), co najmniej 30 minut przed ich rozpoczęciem, w czasie 

trwania zawodów i nie krócej niż 15 minut po ich zakończeniu. Bez obecności opieki 

medycznej mecze nie będą rozpoczynane.  

3. Gospodarz turnieju ma obowiązek zapewnić odpowiednią oprawę zawodów. 

4. Gospodarz zobowiązany jest do realizacji świadczeń promocyjno-reklamowych na rzecz 

PZPS oraz jego partnerów określonych szczegółowo w umowie pomiędzy Gospodarzem 

a PZPS.  

5. Gospodarz zobowiązany jest do umieszczania logo „Polska Siatkówka” na wszystkich 

materiałach drukowanych związanych z organizowanym turniejem. Podczas turnieju 

finałowego gospodarz ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu baneru 

„Polska Siatkówka” (wymiary 3x1m) oraz logo „Polska Siatkówka” na banerze z nazwą 

turnieju. 

6. Gospodarz zobowiązany jest do zapewnienia sędziom warunków i rozliczenia zgodnie 

z Komunikatem Organizacyjnym PZPS.  

7. Organizator ma prawo do przeprowadzenia oficjalnej ceremonii otwarcia turnieju. 

Udział w takiej ceremonii jest obowiązkowy dla wszystkich zespołów biorących udział 

w danym turnieju.  



8. Gospodarz turnieju ma obowiązek po zakończeniu każdego dnia turnieju przesłać 

mailem do biura PZPS na adres media@pzps.pl wyniki każdego spotkania wraz z tabelą 

końcową, dokumentacją zdjęciową oraz krótkim opisem.  

9. Zespoły grające o miejsca 1-4 są zobowiązane do uczestnictwa w oficjalnej ceremonii  

zakończenia turnieju. Organizator ma obowiązek wręczenia nagród dla czterech miejsc. 

10. Gospodarz ma obowiązek zapewnienia koszulek dla uczestników finałów MPM, OOM i 

MPJ.  

11. Gospodarz ma obowiązek przekazania piłek, przygotowanych przez PZPS dla finalistów 

MP.  

12. Wszelkie koszty udziału w turniejach półfinałowych MPM, OOM i MPJ oraz finałowych 

MPM i MPJ pokrywają uczestnicy. 

 

 

 

 

 

 

 

SIATKÓWKA PLAŻOWA 

Mistrzostwa Polski Juniorów - rozgrywki klubowe 

K / M Turniej dla dziewcząt i chłopców            W           P             W           P             9-12 F   13-16 F  9-16 z ½ x 2 =16 drużyn 

lokata 1 2 3 4 5 6 7 8 9-12 
13-

16 

17-

32 
  

punkty 30 26 22 18 16 14 12 10 8 6 2  236 

OOM 

K / M Turniej dla dziewcząt i chłopców            W           P             W           P            9-12 F    13-16 F   9-12 + 13-16z ½ x 2=16 

lokata 1 2 3 4 5 6 7 8 9-12 
13-

16 
17-

24 
25-

32 
 

punkty 24 20 16 12 10 9 8 7 5 3 2 1 162 

  Mistrzostwa Polski Młodzików  - rozgrywki klubowe 

K / M 
Turniej dla dziewcząt i chłopców             W           P             W           P            9-12 F    13-16 F  9-12 + 13-16 z ½ x 

2=16 

lokata 1 2 3 4 5 6 7 8 9-12 
13-

16 
17-

24 
25-

32 
 

punkty 18 15 13 11 9 8 7 6 5 3 2 1 143 

Uwaga: 
Zgodnie z Regulaminem Ogólnym SSM (część A) w przypadku, gdy zawodnik startuje więcej niż w jednej 

kategorii wiekowej, wówczas punkty zostaną naliczone tylko w tej najniższej (pkt. 3.3). 

W grach zespołowych dopuszcza się możliwość udziału zawodników z młodszych kategorii wiekowych 

w zawodach przypisanych do kolejnej, starszej kategorii wiekowej (pkt. 3.6). 

 


