Mank Cup 2022
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).



Na wyniki Pucharu Polski – Mank Cup 2022 (zwanym dalej “Pucharem”) składają się
punkty uzyskane podczas wybranych turniejów rozgrywanych w ciągu jednego roku
kalendarzowego.



Turnieje pucharowe rozgrywane są zgodnie z pkt. 2.11.1 Regulaminu Sportu Flyball

2. Turnieje pucharowe w 2022 r.:






23-24 kwietnia – Bytom
11-12 czerwca – Tczew
25-26 czerwca – Wejherowo
6-7 sierpnia – Poznań
20-21 sierpnia – Kraków

3. Udział drużyn w Pucharze:
W Pucharze Polski - Mank Cup 2022 mogą startować wszystkie zarejestrowane w ZSF
drużyny spełniające wymagania zgodnie z pkt. 2.5.1 Regulaminu Sportu Flyball.

4. Punktacja turniejowa:


Do kalkulacji wykorzystuje 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. Ranking ustalony w ten
sposób może nie odpowiadać wynikom turnieju.



Drużyna o najniższym średnim czasie dostaje n + 5 punktów, każda kolejna o jeden
punkt mniej, ale nie mniej niż n. Wartość n jest równa liczbie drużyn
zarejestrowanych w ZSF (bez względu na dywizję), które brały udział w turnieju i
spełniły wymagania punktu 3 regulaminu Mank Cup.



Jeśli drużyna nie ukończyła sześciu wyścigów podczas turnieju i tym samym nie
uzyskała sześciu czasów, średnia zostanie obliczona na podstawie mniejszej ilości
czasów i umieszczona po drużynach, które ukończyły większą liczbę wyścigów.



Drużyna z najszybszym czasem w swojej dywizji podczas turnieju otrzyma
dodatkowy 1 punkt. Najszybszy czas jest określany tylko dla drużyn
zarejestrowanych.



Każda drużyna, która poprawi swój obecny rekord (najlepszy czas) otrzyma
dodatkowy 1 punkt, nawet jeżeli na jednym turnieju poprawi go kilkukrotnie.



Każda drużyna, która poprawi aktualny rekord Polski otrzyma dodatkowe 3 punkty,
nawet jeżeli poprawi rekord Polski kilkukrotnie na jednym turnieju. Punkty za
ustanowienie nowego rekordu Polski może otrzymać kilka drużyn podczas jednego
turnieju.

5. Rekord drużyny:


Rekord drużyny jest rozumiany jako najlepszy czas uzyskany na oficjalnym turnieju
ZSF lub zagranicznym (po zatwierdzeniu przez ZSF przesłanych kart wyników).



Drużyna, która nie startowała wcześniej w oficjalnych zawodach ustanawia swój
rekord na pierwszym turnieju. Oznacza to jednak, że drużyna może zdobywać punkty
za pobicie rekordu dopiero w drugim i każdym kolejnym turnieju, w którym
uczestniczy.

6. Wyniki i dywizje:


Podczas rozstrzygania wyników Pucharu, drużyny zostaną podzielone na dwie
dywizje.
o

Drużyny zostaną uszeregowane według średniej z najlepszych czasów
uzyskanych w każdym z turniejów Pucharu (po jednym czasie z turnieju), w
którym drużyna spełniła warunki punktu 3. regulaminu Mank Cup.

o

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 dwóch dywizjach pucharowych: 13/2 = 6,5. Po
zaokrągleniu w dół pierwsza dywizja liczy 6 drużyn, natomiast druga dywizja
7 drużyn.



W każdej tak wyłonionej dywizji drużyny zostaną uszeregowane według liczby
zdobytych punktów. O podziale na dywizje decyduje średnia czasów, więc drużyny w
niższej dywizji mogą mieć więcej punktów niż drużyny w wyższej dywizji.



Podziały między dywizjami mogą się zmieniać w ciągu roku, w zależności od liczby
uczestniczących drużyn i ich średniego czasu.



Gdy w punktach jest remis, decydujące znaczenie ma niższa średnia z najlepszych
czasów uzyskanych w każdym z turniejów.

7. Nagrody i wyróżnienia:


Drużyna z największą liczbą punktów w ramach dywizji zostaje zwycięzcą danej
dywizji Pucharu.



Zwycięzca pierwszej dywizji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100zł brutto
pomnożonych przez liczbę turniejów Mank Cup w danym sezonie.

Wyniki Mank Cup 2022 będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Związku
Sportu Flyball (http://www.flyballpolska.org).

