
R E G U L A M I N 

 Pucharu Polski 
Baszka Méster Sport 2017 

            

 

 
 

I. Ogólne zasady organizacji turnieju 
 1. Cel: 

 

Wyłonienie najlepszych zawodników turnieju Puchar Polski: 

 Indywidualnie, drużynowo, parami. 

 Rywalizacja sportowa, zgodna z duchem fair play Baśkarza. 

 Popularyzacja gry oraz integrowanie środowiska Baśkarzy. 

 

 2.  Organizator Mistrzostw Polski: 

Polska Federacja Baszka – Kop  

 

3. Patronat honorowy: 

 Mieczysław Struk – Marszałek Województwa pomorskiego 

 Witold Ossowski - Burmistrz Brus 

 

3A.Patronat medialny: 

 

 Dziennik Bałtycki, Radio Kaszëbë 

 kaszebe-baszka.pl, pieknekaszuby.pl, pulskaszub.cba.pl, kaszubi.pl, www.gwe.pl, 

 chwaszczyno.com, chwaszczyno.pl, mtk.pl, infokartuzy.pl, www.koscierski.info, 

kurierbytowski.com.pl, chojnice24.pl, www.lebork24.info, 24kaszuby.pl, www.nadmorski.pl 

 

4.  Termin i miejsce: 
 

9 IV 2017 – godz. 13 - Dom Kultury w Brusach 

Zapisy do turnieju, od godz. 12/50 do 13/50. 

 

5. Uczestnictwo: 

 

5A) Uczestnikami  Pucharu Polski Baszka Méster Sport, mogą być osoby, które ukończyły 10 rok życia i 

zapoznały się zasadami gry Baszka Méster Sport. 

5B) Akceptują regulamin Pucharu Polski oraz przepisy gry - Baszka Méster Sport. 

 

6. Sposób rekrutacji i opłata startowa Super Pucharu Polski 2017: 
 

6A): Seniorzy - Opłata 25 zł, Juniorzy – Opłata 10 zł,  

6B)  Ilość graczy w turnieju może być ograniczona ze względu na ograniczenia lokalowe. Decyzję 

każdorazowo podejmuje organizator w zależności od ilości miejsc przy stolikach.  

6C)  Organizator nie zapewnia udziału w turnieju - ostatnim trzem graczom zapisanym na listę startową w 

turnieju drużynowym, indywidualnym oraz par. 

6D)  Do Pucharu Polski – drużyny, pary zapisują się na formularzach organizatora – formularz musi 

zawierać nazwę drużyny i miejscowość oraz być podpisany przez zawodników oraz kapitana drużyny. 

6F)  Czteroosobowe drużyny można zgłosić emailowo na druku organizatora, do 2 dni przed turniejem.   

kaszebebaszka@wp.pl. 

6G)  Skład drużyny uczestniczącej w turnieju, składa się z 4 zawodników. 
6H).  Kapitan drużyny podaje skład drużyny do turnieju oraz bierze odpowiedzialność za zachowanie 

zawodników. 

6I)  Można zgłosić się do turnieju indywidualnie. Jednak udział w rozgrywkach bierze się dopiero po 

zgłoszeniu do rozgrywek jeszcze 3 zawodników, co pozwoli zbudować zespół stolikowy dla 4 osób.  

6J)  Do Pucharu Polski, kwalifikuje się drużyny lub osoby indywidualne, które opłacą wpisowe na obsługę 

turnieju. 

 

7. Obowiązki organizatora: 

 

http://kaszebe-baszka.pl/
http://pieknekaszuby.pl/
http://pulskaszub.cba.pl/
http://www.kaszubi.pl/
http://www.gwe.pl/
http://chwaszczyno.com/
http://mtk.pl/
http://www.koscierski.info/
http://kurierbytowski.com.pl/
http://chojnice24.pl/
http://www.lebork24.info/
mailto:kaszebebaszka@wp.pl


A) Organizator pobiera wpisowe przeznaczone na obsługę turnieju - nagrody rzeczowe oraz puchary. 

B) Organizator, zapewnia: gorącą kawę oraz posiłek regeneracyjny 

C) Organizator, zapewnia materiały do obsługi turnieju: karty, protokoły, długopisy 
D) Organizator, zapewnia: obsługę techniczną i wizualną  

E) Organizator, zapewnia: obsługę sędziowską 

F) Organizator nie odpowiada za szkody na zdrowiu powstałe podczas turnieju 

 

8. Obowiązki zawodników: 

 

A) Zawodnicy pokrywają koszty przyjazdu 

B) Ubiór zawodnika: spodnie, kamizelka - marynarka, koszula 

C) Zawodnik przestrzega regulamin turnieju Pucharu Polski oraz przepisy i zasady gry Baszka Méster Sport 

D) Zawodnik przestrzega fair play Baśkarza  

E) Uczestnik turnieju nie gra pod wpływem alkoholu 
F) Zawodnicy pokrywają we własnym zakresie ubezpieczenie OC/NW 

 

9. Kategorie - Pucharu Polski: 

 

A) PARY   (2 osoby)  

B) Drużynowo   (4 osoby)  

C) Indywidualnie: 

C1) kategoria pań      

C2) kategoria panów 

 

10. Harmonogram turnieju 

 
Turniej składa się 5 rund 

Uwaga - Pojedyncza runda, liczy 32 rozdania i jest rozgrywana przez 35 min. 

Powitanie gości 

Turniej sportowy  

Poczęstunek - po 2 rundach 

Podsumowanie i wręczenie pucharów i nagród 

 

II. Zasady sportowe - Zasady gry oraz punktację za wylicytowane kontrakty określa odrębny regulamin gry w 

,,Baśkę’’ ustalony przez organizatora. 

 

A) Zasady gry: Baszka Méster Sport – z As (czerwona Baszka) /Drużynowo, pary i indywidualnie/ 
B) System punktacji: Baszka Méster Sport – za miejsca przy stoliku: 

1 miejsce - 6 pkt, 2 miejsce - 4 pkt, 3 miejsce - 2 pkt, 4 miejsce - 0 pkt 
 

      C) W przypadku remisów punkty się dodaje i dzieli przez ilość zawodników, którzy mają identyczny wynik 

 

III. Przepisy gry: 

 

A) W Pucharze Polski obowiązują przepisy gry - Baszka Méster Sport 

B) Organizator prowadzi klasyfikację: par, drużynową oraz indywidualną pań, panów i juniorów. 

C) Podczas Pucharu Polski: zawodnicy, drużyny, pary - rozegrają 5 rund po 32 rozdania.  

D) Czas przewidywany na rozegranie 1 rundy – max 40 min. Start oraz zakończenie rundy będzie 

obwieszczane sygnałem dźwiękowym. 

E) Sędziowie będą w trakcie poszczególnych rund informować ile pozostało czasu do końca rozgrywki. 
F) Gdy zawodnicy grają dłużej niż wynosi czas regulaminowy rozgrywki, sędziowie przerywają 

rozgrywkę i zabierają protokół z rozegraną ilością rozdań w danej chwili oraz przyznają pkt za 

rozgrywkę wg. punktów stolikowych. 

G) Po zakończonej rundzie zawodnicy podpisują protokoły oraz oddają protokół do komisji sędziowskiej. 

H) Gdy przy stoliku brak jednego zawodnika lub zawodników (spóźnienie 10 min) w turnieju 

drużynowym/indywidualnym, pozostali zawodnicy przy stole otrzymują po 4 pkt. (Zawodnik ukarany – 

4 pkt.) 

H1) Jeżeli zawodnik lub zawodnicy się spóźnia do stolika i przekroczy czas 5 min. pozostali zawodnicy 

maja prawo do kary na rzecz spóźnionego – przegranego kontraktu Zolo – 15 pkt stolikowych, pozostali 

otrzymują po + 5 pkt stolikowych. 

H1A) W przypadku spóźnienia się 2 zawodników lub 3 zawodników, pozostali zawodnicy mają prawo do 

wielokrotności kary na rzecz spóźnionych  



H1B) Gdy zawodnik się spóźni, zawodnicy poszkodowani ze względu na ubytek czasu w rundzie sportowej 

- mogą wnioskować karę - karne przegrane Zolo - 15 pkt dla spóźnionego,  Natomiast poszkodowani 

zawodnicy otrzymują po + 5 pkt. 
I) Gdy zawodnik odchodzi od stołu po min 10 rozdaniach – zawodnicy utrzymują zapis punktowy 5,3,1, -

4 pkt. wg. najwyższych wyników, bez względu na wynik dodatni lub ujemny i zachowują prawo do 

bonusów. 

J) Gdy zawodnik gra faul (zagrywki zabronione), Sędzia wymierza, karę zawodnikowi grającemu (FAUL) 

w postaci – 4 pkt, za daną rundę, które odejmuje się od sumy punktów zawodnika i drużyny lub 

dopisuje się zawodnikowi, jeżeli nie zdobył na koniec turnieju pkt. 

J1) GRA FAUL – nie wolno zgłosić kontraktu, gdy nie ma się odpowiednich wartości kart, które 

pozwalają wygrać dany kontrakt – interpretacja rozgrywki należy do sędziego głównego, który 

rozstrzyga konflikt – ma prawo ukarać zawodnika za grę faul - np. Gran-du bez waleta trefl... lub 

kontry na Zolo bez odpowiednich wartości kart… 

K) Do końcowego wyniku turnieju zalicza się punkty zdobyte w pojedynczych rundach. 
L) Suma uzyskanych punktów z poszczególnych rund decyduje o kolejności par, drużynowej oraz 

indywidualnej pań i panów oraz juniorów. 

M) W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego na turnieju o kolejności w klasyfikacji 

drużynowej decyduje najlepszy wynik ,,punktów stolikowych - plusowych” drużyny. Gdyby zaistniała 

sytuacja, że drużyny mają identyczny wynik punktowy oraz ,,punktów stolikowych - plusowych”, o 

kolejności w klasyfikacji decyduje najwyższa pozycja zawodnika z danej drużyny w klasyfikacji 

indywidualnej.  

N) W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego na turnieju o kolejności w klasyfikacji 

indywidualnej decyduje najlepszy wynik ,,punktów stolikowych - plusowych” zawodnika. Gdyby 

zaistniała sytuacja, że zawodnicy mają identyczny wynik punktowy oraz ,,punktów stolikowych - 

plusowych”, o kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje liczba zwycięstw z bonusami – o 

najwyższej liczbie punktowej uzyskanych podczas 4rund rozgrywek lub kolejne najwyższe zdobyte 
punkty za miejsca. 

O) Dwóch zawodników z tej samej drużyny, nie może grać przy jednym stoliku, podczas turnieju - wynik 

nie będzie liczony do klasyfikacji drużynowej. 

P) Wszelkie spory podczas rozgrywek sportowych rozstrzyga sędzia główny.  

Q) Odwołanie od decyzji sędziego głównego dotyczące rozgrywek sportowych, zgłaszamy do Jury (skład 3 

sędziów). 

R) Jeżeli drużyna lub zawodnik indywidualny wnosi protest od decyzji Jury, kwestia sporna jest 

rozstrzygana podczas turnieju przez Komisję Sprawiedliwości - Jury, która składa się z przedstawiciela 

organizatora, kierownika zawodów i sędziego głównego zawodów. Decyzja Komisji jest ostateczna i 

nie ma od niej odwołania. 

S) Zawodnik lub drużyna nie zgadzając się powyższym regulaminem nie bierze udziału w turnieju. 
T) Organizator za nieprzestrzeganie regulaminu i fair play ,,Baśkarza’’ może zdyskwalifikować drużynę 

lub zawodnika/zawodniczkę poprzez wykluczenie z turnieju i niedopuszczenie do udziału w następnych 

turniejach. 

 

IV.  Puchar Polski jest turniejem sportowym zaliczanym do rankingu Masters Polska 2017 – inauguracja 

rozgrywek Masters Polska 2017.   

 

V. Wyróżnienia i nagrody: 

 

Zwycięzcy oraz drużyny, pary i zawodnicy, którzy zajmą czołowe lokaty podczas Pucharu Polski w 

poszczególnych kategoriach, zostaną nagrodzeni Pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Nagrodą główną 

będzie telewizor  w kategorii open. Organizator gwarantuje puchary i nagrody rzeczowe dla 50 zawodników. 
Dodatkowo dla wszystkich zawodników pamiątkowy button.  

 

VI. Regulamin – organizatorzy 

 

Organizator zapewnia sobie możliwość zmian w regulaminie bez podania przyczyn. 

 

 

 

 

 


