ZMIANA SYSTEMU ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI
JUNIORÓW MŁODSZYCH W SEZONIE 2020/2021
19.04.2021

Zgodnie z Uchwałą Prezydium Zarządu PZHT z dnia 19/04/2021 r. zmianie ulega regulamin
„Junior młodszy - Regulamin Systemu Rozgrywek Mistrzostw Polski – OOM sezon
2020/2021“.
Postanowienia:
1. Uchylone zostają zapisy punktów V, VI, VII i VIII Regulaminu „Junior młodszy Regulamin Systemu Rozgrywek Mistrzostw Polski – OOM sezon 2020/2021“
2. Określono zmodywikowany system rozgrywek

IV. SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek składa się z:
• Eliminacji
• Turnieju nałowego OOM
V. ELIMINACJE
Eliminacje składają się z 2 rund zasadniczych w systemie jesień – wiosna.
System rozgrywek określają organizatorzy i przesyłają do zatwierdzenia, do WGiD
PZHT.
Każde spotkanie w rundzie zasadniczej musi zostać rozstrzygnięte.
W przypadku wyniku remisowego następuje konkurs karnych zagrywek.
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VII. TURNIEJ FINAŁOWY MISTRZOSTW POLSKI
1. Do turnieju nałowego awansują drużyny, które zajęły 1 i 2 miejsca w grupie A, 1
miejsce w grupie B, 1 miejce w grupie C.
2. Turniej nałowy rozegrany zostanie w formule „każdy z każdym“.
3. Podczas turnieju nałowego czas gry wynosił będzie 4 kwarty po 10 minut.
4. Spotkania w turnieju nałowym mogą zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym.
5. Klasy kacja końcowa w turnieju nałowym prowadzona będzie zgodnie
z „Regulaminem współzawodnictwa i rozgrywek PZHT“.
6. Zwycięzca turnieju nałowego uzyskuje tytuł Mistrza Polski juniorów młodszych w
sezonie 2020/2021.
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VIII. KLASYFIKACJA KOŃCOWA MISTRZOSTW POLSKI
Na koniec rozgrywek drużyny zostaną sklasy kowanie zgodnie z poniższym kluczem:
1. Miejsca 1-4 – na podstawie turnieju nałowego Mistrzostw Polski

2. Miejsca 5-7 – na podstawie wyników eliminacji ex aeuqo III miejsce z grupy A, II
miejsce z grupy B i II miejsce
3. Miejsca 8-10 – na podstawie wyników eliminacji ex aeuqo IV miejsce z grupy A, III
miejsce z grupy B i III miejsce
4. Miejsca 11-12 – na podstawie wyników eliminacji ex aeuqo V miejsce z grupy A, IV
miejsce z grupy B
5. Miejsca 13-14 – na podstawie wyników eliminacji ex aeuqo VI miejsce z grupy A, V
miejsce z grupy B
6. Miejsce 15 – na podstawie wyników eliminacji – VII miejsce z grupy A
7. Miejsce 16 – na podstawie wyników eliminacji – VIII miejsce z grupy A

