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Regulamin eliminacji do  Mistrzostw Świata 2019 

w Zhouzhuang 

 W związku z zapowiedzią WMF rozgrywania Mistrzostw Świata w 2019 w Zhouzhuang w Chinach 

i dużym zainteresowaniem ze strony polskich zawodników proponujemy zastosowanie następujących 

zasad wyboru zawodników do składu reprezentacji na te zawody. Dokonanie tego wyboru będzie 

jednym z zadań podmiotu, który będzie reprezentował Polskę w WMF w 2019 roku, czyli związku lub 

ewentualnie MCS, jeżeli związek do tej pory nie powstanie.  Sugerujemy, że o wyborze zawodników 

powinny decydować wyłącznie czynniki sportowe, które będą jasno określone. 

Jedynym miarodajnym i obiektywnym czynnikiem są wyniki zawodów. Powinny być to wyniki 

uwzględniające więcej niż jedne zawody, które mogą być niemiarodajne. Zasadne jest zatem ustalenie 

systemu punktacji, na podstawie którego stworzona zostanie lista najlepszych zawodników w Polsce. 

Siedmiu pierwszych zawodników na takiej liście będzie miało zapewnioną możliwość udziału 

Mistrzostwach Świata 2019. W przypadku braku chęci lub możliwości wyjazdu zawodników z pierwszej 

siódemki na ich miejsce będą powoływani zawodnicy z miejsc kolejnych. 

Zgłoszenia na turnieje do tej pory musiały być wysyłane zawsze do dnia 31.03 danego roku (nawet 

w przypadku mistrzostw w Chorwacji, które podobnie jak planowane mistrzostwa w Chinach były 

rozgrywane w terminie późniejszym niż standardowy termin sierpniowy). Nie były wymagane w marcu 

dokładne listy zawodników, ale liczba reprezentantów – konkretne nazwiska można było wysłać 

w sierpniu. Ze względu na konieczność organizacji wyjazdu, zaplanowania urlopów, itd. proponujemy, 

aby o wyborze składu reprezentacji decydował wyłącznie sezon 2018. Wstępny skład wraz z listą 

rezerwową będzie w takim przypadku znany jeszcze w obecnym roku.  

Klasyfikacja, która jest rokrocznie tworzona w cyklu Pucharu Polski nie uwzględnia wszystkich 

najważniejszych turniejów.  Z tego względu do klasyfikacji, która będzie decydowała o wyborze 

reprezentantów sugerujemy liczyć także dodatkowe zawody – Mistrzostwa Polski oraz Krynica Morska 

Open (oczywiście klasyfikacja Polaków, z wyłączeniem zawodników zagranicznych). Zawody te mogą 

być liczone podwójnie, gdyż trwają dwa dni.  

Zmianie względem Pucharu Polski może ulec również punktacja. Ta stosowana w Pucharze zakłada 

przyznawanie punktów nawet 20 graczom, tak aby zdecydowana większość graczy zdobyła punkty. 

Klasyfikacja służąca wyłonieniu reprezentantów nie musi być tak rozbudowana, gdyż istotne są tylko 

miejsca najlepszych zawodników (klasyfikacja ma wyłonić 7 najlepszych oraz kilku rezerwowych). 

Proponujemy, aby przyznawać punkty właśnie 7 zawodnikom podczas każdego z turniejów, według 

następującego schematu: 

• 1 miejsce – 7 punktów, 

• 2 miejsce – 6 punktów,  

• 3 miejsce – 5 punktów,  

• 4 miejsce – 4 punkty, 

• 5 miejsce – 3 punkty, 
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• 6 miejsce – 2 punkty,  

• 7 miejsce – 1 punkt. 

Przy zastosowaniu takiego rozwiązania zmniejszy się wymiar konsekwencji nieuczestniczenia 

w zawodach (zawodnik wygrywający jeden turniej i nieobecny na drugim będzie miał tyle samo 

punktów co zawodnik zajmujący w dwóch turniejach odpowiednio 4 i 5 miejsce, podczas gdy 

w klasycznej klasyfikacji Pucharu Polski pierwszy będzie miał tylko 21 punktów, a drugi  aż 33). 

Umożliwi to rozszerzenie liczby uwzględnianych turniejów z cyklu GP do 7+KMO+MP. Klasyczna 

klasyfikacja GP pozostanie bez zmian, a nowa będzie służyła wyłącznie wyłonieniu reprezentantów.  

Proponujemy także, aby zakazać „handlu” lub przekazywania miejsc w składzie między zawodnikami. 

W przypadku rezygnacji jednego zawodnika wybranego do składu, jego miejsce powinien zajmować 

pierwszy zawodnik na liście rezerwowej, który wyrazi chęć wyjazdu, bez względu na przynależność do 

klubu.   

Władze MCS zadeklarowały, że w przypadku gdy w roku 2018 klub dalej będzie reprezentował Polskę 

w WMF, umożliwi występ na mistrzostwach najlepszym polskim zawodnikom wyłonionym w sposób 

miarodajny i obiektywny także kosztem występu zawodników MCS oraz zrzeknie się prawa do 

pobierania dodatkowych opłat za uczestnictwo w zawodach międzynarodowych klasy mistrzostw 

również w przypadku zawodników niebędących członkami MCS (na zasadach podobnych jak 

w przypadku poprzednich wyjazdów). Zawodnicy będą musieli, o ile nie znajdzie się sponsor lub inne 

źródło finansowania, opłacić wpisowe oraz pokryć koszty związane z podróżą.  

Aby sprawnie organizować „zastępstwa” w miejsca zwolnionych miejsc, zobowiązuje się zawodników, 

którzy zajęli miejsca 1-7,  do poinformowania reprezentanta Polski w WMF o decyzji wyjazdu do dnia 

31.01.2019. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zawodników, będzie można zapytać o decyzję 

zawodników znajdujących się na liście rezerwowej.  

 


