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PSGU - Odstępstwa w 2022 roku od Regulaminu rozgrywek o Mistrzostwo Polski 

oraz od Wytycznych do rozgrywek o Mistrzostwo Polski 

wersja 2022 

obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku 

 
 1. Wszelkie poniżej opisane zmiany obowiązują w sezonie outdoorowym w 2022 roku, nie później 

niż do 30 października 2022 roku, chyba że zostanie określone inaczej w danym punkcie. 
 

 2. Zmiany w Regulaminie 
2.1. punkt 6.3.6 otrzymuje brzmienie "Po terminie zgłaszania szerokich składów można dodać 

maksymalnie siedmiu (7) zawodników". 
 2.1.1. punkt 6.3.6.a. pozostaje bez zmian. 

2.2. punkt 7 nie obowiązuje 
 2.2.1. punkt 7.17 - odstępstwa w sprawach strojów będą udzielane tylko dla strojów 

wyprodukowanych przed końcem czerwca 2022 roku na okres nie dłuższy niż do 
końca 2024 roku. 
 

 3. Zmiany w Wytycznych 
3.1. punkt 5.1.1 - Runda wiosenna w 2022 roku będzie miała specjalny, przejściowy format: 

 3.1.1. Opis dotyczy podstawowego wariantu na 24 zespoły. W przypadku innej liczby 
zespołów format zostanie zmodyfikowany. 

 3.1.2. Runda wiosenna jest rozgrywana w formie dwóch turniejów. 
 3.1.3. Wszystkie zespoły zostaną podzielone na sześć grup. Szesnaście (16) najwyżej 

rozstawionych zespołów zostanie przydzielonych do grup A-D a pozostałe do   
grup E-F według następującego schematu: 
Grupa A: 1, 8, 9, 16 
Grupa B: 2, 7, 10, 15 
Grupa C: 3, 6, 11, 14 
Grupa D: 4, 5, 12, 13 
Grupa E: 17, 19, 22, 24 
Grupa F: 18, 20, 21, 23 

 3.1.4. Na jednym turnieju zagrają grupy A, C oraz E. Na drugim grupy B, D oraz F. 
 3.1.5. Najpierw zostanie rozegrana faza grupowa, w której zespoły zagrają każdy z każdym 

po jednym meczu. 
 3.1.6. Kolejność meczów w grupie jest następująca: 

 a. w grupach A-D: 3-1 oraz 4-2, 1-4 oraz 2-3, 3-4 oraz 1-2 
 b. w grupach E-F: 3-1 oraz 4-2, 3-4 oraz 1-2, 1-4 oraz 2-3 
 c. gdzie numery 1-4 oznaczają pozycje w grupie przypisane danemu zespołowi według 
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rozstawienia. 
 3.1.7. Następnie zostaną rozegrane mecze: 

 a. na pierwszym turnieju: 1A-1C, 2A-2C, 3A-3C, 1E-4A, 2E-4C, 3E-4E 
 b. na drugim turnieju: 1B-1D, 2B-2D, 3B-3D, 1F-4B, 2F-4D, 3F-4F  

 3.1.8. Zwycięzcy i przegrani meczów opisanych w punkcie 3.1.7 zostaną rozstawieni na 
Mistrzostwach Polski Mixed zgodnie z numerami rozstawienia, które są przypisane 
do miejsc w grupach, które zajęły te zespoły po fazie grupowej. 

 a. Zwycięzcy meczów otrzymają wyższe rozstawienie. 
 


