
WYJAŚNIENIE SYSTEMU ROZGRYWEK MPS 2010 KROSNO 
 
1. Podział na grupy - z uwzględnieniem wyników z poprzednich kilku lat. 

 
2. System w skrócie 
 

a) piątek: 

Gramy na trzech halach od 14:30 do 20:15 ostatni mecz, mecze 4x7 min co daje 35 min na mecz 

i będzie w tym dniu 33 mecze - wszystkie grupy kończą rozgrywki w tym dniu 5 grup po 4 i jedna 3 - 

wychodzą po dwa zespoły z zaliczeniem wyników z grup do GR I (pierwsze 2 druŜyny z grup od A do 

C)i II (pierwsze 2 druŜyny z grup od D do F) która będzie grała o miejsca 1-12 oraz GR III (druŜyny 3 

i 4 z grup A do c) i IV (druŜyny 3 i 4 z grup D do F) o miejsca 13-23. 

 

b)sobota  
Gramy od 9:00 do 19:00 o miejsca 4x7 min - daje nam 46 mecze GR I, II III, IV gramy o miejsca z 

zaliczeniem wyników z grup piątkowych, kolejność w grupach decyduje kto gra o jakie miejsca np.  

1 z GR I i 1 z GR II grają finał itd.  

  

UWAGA: Półfinałów nie ma!!!! 

 

c) niedziela - mecze o miejsca od 1 do 22 od 9:00 do 11:40 na dwóch boiskach Mosiru, natomiast 

ostatni zespół z GR III zajmie 23 miejsce.  

Mecz o 3 miejsce na całym boisku godz. 12:20 4x8 z zatrzymywanym czasem 

Finał na całym boisku godz. 13:00 4x10 lub 4x10 z zatrzymywanym czasem. 

 

Zrezygnowaliśmy z półfinałów dlatego Ŝe: 
 

1) Chcieliśmy stworzyć system rozgrywek który promuje tylko zwycięzców oraz druŜyny 

które najrówniej grają w Mistrzostwach.  Będą to pierwsze mistrzostwa rozgrywane według takiego 

nowatorskiego systemu – oczywiście przy pewnych sytuacjach nawet z 1 lub 2 poraŜkami moŜna być 

w finale!!!! 

 

2) Patrząc na poprzednie lata staraliśmy się połoŜyć nacisk na to aby system rozgrywek był 

dopasowany do uczestników tzn. przyjeŜdŜając do Nas nie będziecie zmuszeni do przebywania na hali 

od godziny 8:00 do 21:00. W zamian będzie czas na wszystkie atrakcje oraz integrację którą Wam 

przygotowaliśmy. Dlatego mecze rozpoczynają się o godzinie na którą wszyscy mogą dotrzeć oraz 

kończą o takiej aby spokojnie przygotować się do wieczornych atrakcji. 

 

3) Stworzyliśmy system który nie zmusza do grania 5 meczy w sobotę, w tym 

najwaŜniejszych półfinałów od godz. 19:00 gdyŜ mija się to z celem sportowym oraz przesłaniem tych 

Mistrzostw.  

O wyniku tych półfinałów – w większości przypadków – nie decydowały juŜ umiejętności 

poszczególnych druŜyn ale przede wszystkim całodzienne zmęczenie przebywaniem na hali oraz inne 

pozasportowe czynniki, które o godz. 19 potrafiły się uaktywnić. Dlatego mamy nadzieję, Ŝe ten nowy 

system będzie sprawiedliwy dla wszystkich bo w finale naprawdę znajdą się najlepsze i najrówniej 

grające druŜyny z całych Mistrzostw. 

 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę Ŝe jest to pionierskie podejście do systemu rozgrywek  

i budzi kontrowersje ale czy zda egzamin czas pokaŜe.  

Liczymy na to jednak, Ŝe przyjeŜdŜając do Nas będziecie się dobrze bawić tak pod względem 

sportowym jak i integracyjnym. 
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