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                                      Komunikat nr 4/2018

1. Regulamin pucharu okręgu

Niepokoi absencja kilku drużyn (z III ligi aż 4). No cóż, przymusu nie ma. Na dziś mamy ich 18.

Rozgrywki odbywać się będą w trzech etapach. (Gramy tam gdzie ligę, na Kępskiej)
Etap I – 10 marca 2018 r.
Dwadzieścia (osiemnaście) drużyn zostanie podzielonych na dwie grupy wg klucza:
Grupa A – 1, 3, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19(p)
Grupa B – 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20(p)
          gdzie 1 – 3 druzyny II ligowe, 4 – 8 drużyny III ligowe,  9 – 20 okręgówka. 
Numery wynikają z zajmowanych miejsc w m-cu styczniu (II liga kolejność opolskich drużyn po 
rundzie zasadniczej, pozostałe ligi po I rundzie).
W grupach gra się każdy z każdym, mecze 5-rozdaniowe na  maxy.
Cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do finału A.
Drużyny z miejsc 5 – 8 awansują do finału B, Ostatnie drużyny kończą grę. 
Kolejność w grupach ustala się na podstawie punktów zdobytych za wygrane (2) i zremisowane 
(1) mecze. W razie równej ilości punktów o kolejności decyduje większa ilość vp zdobytych we 
wszystkich meczach I etapu.
Wstępny podział na grupy znajduje się na stronie.
Etap II oraz etap III – 24 marca 2018 r.
W etapie II drużyny z jednej grupy grają z drużynami drugiej grupy 3 mecze 8 rozdaniowe. 
Ustawienie zależne od zajętych miejsc w grupach.
1-sze mecze grają:              2-gie mecze                              3-cie mecze
 A1 – B4             wygrany      A1/B4 – B2/A3                   wygrany - wygrany
A2  – B3                      „         B1/A4 – A2/B3           drużyny przegrane w 2 meczu          
B2  – A3              przegrany  A1/B4 – B2/A3             grają z pozostałymi  dwoma 
B1 – A4                      “          B1/A4 – A2/B3                 drużynami z 1 porażką.               
Po rozegraniu dwóch meczów odpadają 2 drużyny, które poniosły 2 porażki.
Po trzecim meczu odpadają kolejne 2 drużyny z dwoma porażkami.
Pozostają 4 drużyny, które awansują do półfinałów.
W finale B identycznie, z tym, że nry A5 – A8 i B5 – B8.
Etap III
W półfinałach grane są mecze 12 rozdaniowe.
Drużyna, która wygrała II etap wybiera przeciwnika, otrzymuje c/o 4,1.
Pozostałe dwie drużyny grają ze sobą. C/o w wysokości 0,1 otrzymuje drużyna, która                 
w etapie II zdobyła więcej vp.
Zwycięzcy awansują do finałów, w których gra się mecze 12 rozdaniowe.                                     
C/o 0,1 dla lepszego wyniku w półfinale

Nagrody
Zwycięzcy finałów A i B otrzymują puchary.

Ponadto zwycięzca finału A otrzyma zwrot wpisowego (dla 4par) do turniejów rozgrywanych         
w Opolu (w tym Opolska Jesień).
Druga drużyna finału A oraz zwycięzca finału B zwrot wpisowego (2 pary) do turnieju Opolskiej 
Jesieni. 
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