Regulamin Klubowych Mistrzostw Polski 2020
1. Miejsce i termin rozgrywek
1. Klubowe Mistrzostwa Polski 2020, zwane dalej KMP odbędą się w dniach 11.06.- 14.06.2020 r.
w Ośrodku Sportowym i Konferencyjnym - Hotel Miętne w Miętnem koło Garwolina
2. Warunki uczestnictwa
1. Prawo występu w KMP mają kluby wpisane do rejestru klubów Polskiej Federacji Scrabble przed
31.03.2020, które w okresie 24 czerwca 2019 – 10 czerwca 2020 zorganizowały przynajmniej 12
turniejów (spotkań) klubowych udokumentowanych na stronie scrabble.stats.org.pl lub w innym
ogólnodostępnym miejscu.
2. Prawo występu w KMP uzyskuje gracz, który w powyższym okresie rozegrał w klubie minimum
24 partie (wliczając tylko spotkania klubowe „na żywo”).
3. Z uwagi na istniejące od marca 2020 roku ograniczenia uniemożliwiające organizację turniejów
klubowych Zarząd PFS może dopuścić do udziału w KMP klub/gracza który nie spełnia
wymogów opisanych w punktach 2.1. i 2.2., pod warunkiem, że:
1. klub wystawił przynajmniej jedną drużynę w rozgrywkach KMP 2019 i KMP 2018, oraz do
marca 2020 organizował spotkania klubowe
2. gracz spełnił wymogi występu w KMP 2019 lub KMP 2018 (w barwach klubu który chce
reprezentować w KMP) oraz uczęszczał na spotkania klubowe
4. Nieprzekraczalnym terminem zgłoszeń drużyn do KMP jest 7 czerwca 2020. Zgłoszenia należy
przesyłać do zarządu PFS na adres zarzad@pfs.org.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na
stronie z uwzględnieniem składu drużyny i wyboru kapitana. Zmiany w składzie drużyny można
zgłaszać do 10 czerwca 2019.
3. Zasady rozgrywania
1. Każdy klub może zgłosić co najwyżej dwie drużyny do KMP. Spotkanie drużyn z jednego klubu,
jeśli jest konieczne, musi być rozegrane w pierwszej możliwej rundzie.
2. Każda drużyna składa się z czterech lub pięciu graczy. Drużyna wyznacza kapitana. Może nim
być jeden spośród zgłoszonych graczy lub dodatkowa osoba, nieuczestnicząca w rozgrywkach. W
każdej rundzie rozgrywek będzie uczestniczyło czterech graczy z każdej drużyny.
3. Szczegółowy system oraz harmonogram rozgrywek zostanie opublikowany po zamknięciu listy
zapisów.

