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KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO PLK
NR 02/2017/2018
z 4 września 2017 roku
System rozgrywek Pucharu Polski Mężczyzn w sezonie 2017/2018
W sezonie 2017/2018 Puchar Polski Mężczyzn zostanie rozegrany w formule wyłącznie turnieju
finałowego, z udziałem ośmiu drużyn.
Turniej finałowy:
Turniej finałowy zostanie rozegrany w formule Final Eight, z udziałem ośmiu drużyn:
1) gospodarza turnieju finałowego,
2) siedmiu (nie licząc drużyny wymienionej w pkt. 1) najwyżej sklasyfikowanych drużyn
w tabeli rozgrywek ligowych na dzień 7 stycznia 2018 r. (godz. 23:59), biorąc pod uwagę
w pierwszej kolejności stosunek zwycięstw do liczby rozegranych meczów, a w dalszej
kolejności bezpośrednie mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnicę punktów
koszowych i większą liczbę zdobytych punktów koszowych.*
*jeżeli gospodarzem turnieju nie będzie klub PLK, to udział w nim weźmie osiem najwyżej
sklasyfikowanych drużyn w tabeli rozgrywek ligowych na dzień 7 stycznia 2018 r. (godz. 23:59),
biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stosunek zwycięstw do liczby rozegranych meczów,
a w dalszej kolejności bezpośrednie mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnicę
punktów koszowych i większą liczbę zdobytych punktów koszowych.
Termin turnieju finałowego: 15-18 lutego 2018 r. (czwartek-niedziela).
Gospodarz turnieju finałowego zostanie wyłoniony do 7 stycznia 2018 r. Rozegrane zostaną:
ćwierćfinały (po dwa w czwartek i piątek), półfinały (sobota) i finał (niedziela). Drużyny pokonane
w ćwierćfinałach i półfinałach odpadają z rywalizacji. Nie ma meczu o trzecie miejsce. Data losowania
par ćwierćfinałowych wraz z układem par półfinałowych zostanie podana w terminie późniejszym.
W losowaniu nie zostanie zastosowane rozstawienie drużyn.
Dodatkowe informacje:
1) W rozgrywkach Pucharu Polski obowiązują wszystkie regulacje wynikające z Regulaminu
Rozgrywek PLK oraz innych regulacji PLK na sezon 2017/2018, w formie takiej samej jak przy
meczach ligowych.
2) Drużyna zwycięska otrzyma puchar, tytuł Zwycięzcy Pucharu Polski Mężczyzn 2018 oraz nagrodę
pieniężną.

