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1 Rejestr klubów

1.1 Prawo występu klubu

W Klubowych Mistrzostwach Polski, zwanych w dalszej części regulaminu KMP,
mają prawo wystąpić kluby:

• wpisane do rejestru klubów PFS przed 14.02.2014

• które od ostatnich KMP fizycznie spotykały się przynajmniej 20 razy

1.2 Wyniki turniejów

Kluby, które ubiegają się o prawo startu w KMP muszą prowadzić jawną bazę
z wynikami gier z klubu. Najlepiej na stronie http://scrabble.stats.org.pl (jeże-
li klub nie prowadzi statystyk, zobligowany jest do przesyłania wyników oraz
relacji na adres zarzad@pfs.org.pl)

2 Rejestr graczy

Klub zgłaszający udział w KMP zobowiązany jest do prowadzenia rejestru gra-
czy i przesyłania go do Zarządu PFS (zarzad@pfs.org.pl) raz do roku – do 25
marca. Na podstawie przesłanych rejestrów graczy klubowych PFS prowadzi
„rejestr przynależności klubowej”.

3 Prawo występu w KMP

Za reprezentanta klubu PFS uznaje gracza, który spełnia oba poniższe warunki:

• jest przypisany do danego klubu w ostatniej edycji rejestru przynależności

• rozegrał w klubie, w którym jest przypisany do rejestru, minimum 30 partii
w okresie pomiędzy ostatnimi KMP, a tegorocznymi.

4 Zgłoszenia drużyn

4.1 Wielodrużynowość

Każdy klub ma prawo zgłosić do rozgrywek maksymalnie dwie drużyny. W skład
drużyny wchodzi maksymalnie pięciu zawodników (czterech podstawowych gra-
czy oraz jeden rezerwowy). W przypadku gdy system rozgrywek wymusi mecz
zespołów z jednego klubu, to takie spotkanie musi się odbyć w pierwszej możli-
wej rundzie.
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4.2 Termin zgłoszeń

Nieprzekraczalnym terminem zgłoszeń do KMP jest 14 kwietnia 2014. Zgłaszać
należy się do zarządu PFS na adres mejlowy zarzad@pfs.org.pl. Każdy klub w
zgłoszeniu musi ustalić skład drużyny oraz wyznaczyć kapitana (może być to
osoba spoza drużyny).

4.3 Miejsce i termin rozgrywek

Areną rozgrywek tegorocznych Mistrzostw będzie Gimnazjum nr 2 w Wałczu.
Turniej zostanie rozegrany w dniach 1-4 maja 2014.

4.4 System rozgrywek

System oraz harmonogram, według którego rozegrane zostaną Mistrzostwa bę-
dzie ustalony biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych klubów.
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