
REGULAMIN PUCHARU POLSKI 2020 

 

1. Założenia organizacyjne 

a) XXVI Puchar Polski (PP 2020) jest imprezą otwartą, w której startować może dowolna 

osoba. 

b) PP 2020 odbędzie się w Legnicy w dniach 5-6.12.2020r. 

c) Wpisowe do PP 2020 wynosi: 

▪ 30 zł dla członków PFS z aktualnie opłaconymi składkami oraz dla debiutantów 

▪ 20 zł dla młodzieży szkolnej 

▪ 50 zł dla pozostałych graczy 

d) Harmonogram PP 2020 

▪ 5 grudnia 2020 - 12:30 – 20:30 – faza eliminacyjna PP 2020 

▪ 6 grudnia 2020 - 9:15 – 15:15 – faza finałowa PP 2020 + XII Mistrzostwa Ziemi 

Legnickiej 

 

2. Założenia sportowe 

Faza eliminacyjna 

a) Fazę eliminacyjną stanowi turniej 7-rundowy. Pierwsza runda rozgrywana będzie 

systemem połówkowym, kolejne 6 systemem szwajcarskim. W fazie eliminacyjnej biorą 

udział wszyscy zgłoszeni zawodnicy.  

b) Kolejność ustala się według 

▪ sumy dużych punktów 

▪ sumy małych punktów 

▪ wyniku bezpośredniego pojedynku 

▪ rankingu (im wyższy, tym wyższe miejsce) 

▪ losowania 

c) Do fazy pucharowej awansuje 8 najlepszych zawodników fazy eliminacyjnej. 

Faza finałowa 

a) Faza finałowa składa się z ćwierćfinałów, półfinałów, finału i meczu o 3 miejsce, 

rozgrywanego pomiędzy graczami, którzy odpadli w półfinałach. 

b) Drabinka fazy finałowej (cyfry oznaczają miejsca zajęte w fazie eliminacyjnej): 



 

c) W fazie pucharowej PP 2020 rozgrywa się po dwie gry. Pierwszą grę rozpoczyna gracz, 

który wygra losowanie, a drugą przeciwnik. 

d) O zwycięstwie i awansie następnej rundy decydują kolejno: 

▪ liczba dużych punktów 

▪ suma małych punktów 

▪ suma czterech najdroższych ruchów z obu partii 

▪ losowanie 

Turniej towarzyszący - XII Mistrzostwa Ziemi Legnickiej 

a) Do klasyfikacji turnieju towarzyszącego zalicza się wszystkie wyniki uzyskane w fazie 

eliminacyjnej. 

b) Turniej towarzyszący składa się w sumie z 12 rund (z czego 7 w ramach fazy 

eliminacyjnej PP 2020). Pierwsza runda rozgrywana będzie systemem połówkowym, 

kolejne 10 systemem szwajcarskim, a ostatnia dwunasta runda systemem duńskim. 

c) Do turnieju towarzyszącego mogą przystąpić, najwcześniej od 10 rundy, gracze którzy 

odpadli z PP 2020 w ćwierćfinale – do wyników turnieju towarzyszącego dolicza się 

duże i małe punkty zdobyte w ćwierćfinale turnieju głównego.  

d) W turnieju towarzyszącym mogą wziąć udział gracze, którzy nie uczestniczyli w 

sobotnich rozgrywkach, na standardowych zasadach panujących w turniejach PFS. 

 

2. Postanowienia końcowe 

a) W PP 2020 obowiązują wszystkie zasady stosowane w turniejach organizowanych przez 

PFS, poza wyjątkami opisanymi w niniejszym Regulaminie. 

b) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu PFS. 



c) Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie turnieju (również nieobjęte niniejszym 

regulaminem) rozstrzyga sędzia główny. 

d) Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


