
III Puchar Niepodległości – format gier 

 

 

 

 

Mikst oraz gra podwójna mężczyzn +120  

 

Faza grupowa: 16 par gra w 4 grupach - po 4 pary w każdej.  
 
Do fazy grupowej awansują zwycięzcy grup i pary z drugich 
miejsc. 
 
Format gier: 
W grupach gramy systemem "każdy z każdym", mecze w 
formacie - jeden set do 6 wygranych gemów z piłką decydującą 
(„złotą   w gemie ( o-ad , przy sta ie     - rozgrywamy tie-
 reak do   wygra yc  pu któw (dwa punkty przewagi) 
 
Faza pucharowa: drabinka na 8 par. Do fazy grupowej 
awa sują zwycięzcy grup i pary z drugic  miejsc. 
 
 
Ćwierćfi ały rozgrywane w formacie jak w fazie grupowej, od 
półfi ałów mecze do wygrania dwóc  setów rozgrywa yc  od 



sta u    , także z piłką decydującą w gemie, przy stanie po 
jeden w setach, rozgrywany  ędzie super tie- reak do    
pu któw (dwa punkty przewagi).  
 
 
 
 ra podwójna mężczyzn +100  
 

 
Faza grupowa: 24 pary podzielone na 6 grup – po 4 pary w każdej. 
 

Do fazy grupowej awansują zwycięzcy grup i pary z drugich 
miejsc. 
 
Format gier: w grupac  gramy systemem "każdy z każdym", w 

formacie jede  set do   wygra yc  gemów z piłką decydującą 
(„złotą   w gemie (no-ad), przy stanie     - rozgrywamy tie- reak do 
  wygra yc  pu któw (dwa punkty przewagi);  
 

Faza pucharowa: drabinka na 16 par. Do fazy grupowej awa sują 
zwycięzcy grup i pary z drugic  miejsc. Meczów w  /    ie grają 
4 pary-zwycięzcy grup z  ajlepszym  ila sem pu ktowym.  
 
Mecze 1/16 oraz ćwierćfi ały rozgrywa e w formacie jak w fazie 
grupowej, od półfi ałów mecze do wygra ia dwóc  setów 
rozgrywa yc  od sta u    , także z piłką decydującą w gemie, przy 
sta ie po jede  w setac , rozgrywa y  ędzie super tie- reak do    
pu któw (dwa punkty przewagi).  
 
RAMOWY PLAN GIER: 

 
  lis opada  pią e ): faza grupowa  gry podwój e oraz mikst  
10 listopada (sobota): doko cze ie fazy grupowej w grac  

podwój yc  oraz w grze miesza ej. Dodatkowo  w godzi ac  
wieczor yc   ćwierćfi ały de la.  
11 listopada (niedziela): półfi ały w grze miesza ej,  astęp ie 

półfi ały w grze podwój ej, po odpoczy ku -        w grze 
podwój ej i miesza ej.  
 



Informacja o wynikach losowania, publikacja drabinek i planu gier: 
do 8 listopada do godz. 10:00. 

__________________________________  

 

Wyniki losowania oraz informacje o kolejności gier, a w trakcie 

turnieju wyniki on-line, śledź na stronie 

www.pucharniepodleglosci.pl 

http://www.pucharniepodleglosci.pl/

