Mank Cup 2019
Regulamin Pucharu Polski
1. Wstęp:
- Puchar Polski jest całorocznym cyklem organizowanym przez Związek Sportu Flyball,
w którym uczestniczą drużyny zarejestrowane w ZSF (zgodnie z pkt. 2.5.1
Regulaminu Sportu Flyball).
- Puchar Polski - Mank Cup 2019 (zwany dalej “Pucharem”) składa się z wyników
uzyskanych podczas wybranych turniejów rozgrywanych w ciągu jednego roku
kalendarzowego.
- Turnieje pucharowe rozgrywane są zgodnie z pkt. 1.8 Regulaminu Sportu Flyball
2. Turnieje pucharowe w 2019 r. :
1. 15 - 16 czerwca Tczew
2. 13 - 14 lipca - Gdańsk
3. Udział drużyn w Pucharze:
- W Pucharze Polski - MANK Cup 2019 mogą startować wszystkie zarejestrowane w
ZSF drużyny spełniające wymagania zgodnie z pkt. 2.5.1 Regulaminu Sportu Flyball.
4. Punktacja drużyny:
• Liczy się sześć najlepszych czasów, które drużyna uzyskała podczas turnieju. Kolejność
drużyn w danej rundzie Pucharu jest określana przez średnią z tych czasów (drużyna o
najniższej średniej jest umieszczona jako pierwsza, drużyna o najwyższej średniej jest
ostatnia). Średnia osiągnięta w ten sposób może nie odpowiadać wynikom turnieju;
• Drużyna o najniższym średnim czasie dostaje n + 5 punktów, każda kolejna drużyna kolejno
o jeden punkt mniej, gdzie n jest liczbą zarejestrowanych w ZSF drużyn (bez względu na
dywizję), które brały udział w turnieju i spełniły wymagania punktu 3 tych zasad;
• W przypadku drużyny, która nie ukończyła co najmniej sześciu wyścigów podczas turnieju i
nie miała czasu zmierzonego sześć razy, średnia z czasów zostanie obliczona i
umieszczona po wszystkich drużynach, które ukończyły większą liczbę wyścigów;
• Drużyna z najszybszym czasem w swojej dywizji podczas turnieju otrzyma dodatkowy 1
punkt. Najszybszy czas jest określany tylko od drużyn zarejestrowanych.
• Każda drużyna, która poprawi swój obecny rekord (najlepszy czas), otrzyma dodatkowy 1
punkt.
• Każda drużyna, która poprawi aktualny Rekord Polski (obecnie 15,85s), zdobędzie 3 punkty.
Punkty za ustanowienie nowego Rekordu Polski mogą zostać zdobyte przez inną drużynę
podczas tego samego turnieju.

5. Rekord drużyny:
• Za najlepszy czas (rekord) drużyny na pierwszy turniej MANK Cup 2019 uznaje się czas ze
zgłoszenia do turnieju. Oznacza to jednak, że zespół może zdobywać punkty za złamanie
rekordu w drugim i każdym innym turnieju, w którym uczestniczy.
Jeśli czas zgłoszenia drużyny do pierwszego turnieju Pucharu jest równy z najlepszym
oficjalnym czasem drużyny z poprzedniego roku, drużyna ta w przypadku ustanowienia
lepszego czasu zdobywa punkty za poprawienie rekordu drużyny.
. We wszystkich innych turniejach Pucharu 2019 rekord drużynowy jest rozumiany jako
najlepszy czas uzyskany na oficjalnym turnieju ZSF lub zagranicznym w bieżącym roku (po
zatwierdzeniu przez ZSF przesłanych kart wyników).
• Drużyna, która nie wystartowała w 2018 roku, jako rekord drużyny uznaje się czas ze
zgłoszenia do turnieju.
Oznacza to jednak, że zespół może zdobywać punkty za złamanie rekordu w drugim i
każdym innym turnieju, w którym uczestniczy.
6. Wyniki oraz Dywizje:
• Podczas rozstrzygania wyników Pucharu drużyny zostaną podzielone na dwie dywizje.
1) Drużyny zostaną uszeregowane według średniej z najlepszych czasów zdobytych w
turniejach Pucharu, w których drużyna spełniła warunki punktu 3 (liczone są czasy z tabeli
najlepszych czasów drużyn prowadzonej przez ZSF)
2) Całkowita liczba drużyn biorących udział w Pucharze zostanie podzielona przez dwa, tj.
liczbę dywizji pucharowych w danym roku. Uzyskana w ten sposób liczba określa liczbę
drużyn, które należy uwzględnić w dywizjach. Obliczenia są zawsze wykonywane na liczbach
całkowitych z zaokrągleniem do niższej wartości.
Przykład: 13 drużyn w 2 dywizjach pucharowych = 13/2 = 6,5
Po zaokrągleniu do niższej liczby = pierwsza dywizja ma 6 drużyn natomiast druga dywizja 7
drużyn
• W każdej tak wyłonionej dywizji drużyny zostaną uszeregowane według liczby zdobytych
punktów.
• Podziały między dywizjami mogą się zmieniać w ciągu roku, w zależności od liczby
uczestniczących drużyn i ich średniego czasu;
• Drużyna z największą liczbą punktów z powyższych turniejów zostaje zwycięzcą ogólnym
w danym Pucharze Dywizji;
• Gdy w punktach jest remis, decydujące znaczenie mają lepsze średnie czasy drużyn z
turniejów pucharowych,
Wyniki MANK Cup 2019 będą stale publikowane na stronie internetowej Związku Sportu
Flyball (http://www.flyballpolska.org) a zwycięzcy zostaną oficjalnie ogłoszeni podczas
ostatniego turnieju pucharowego.

