REGULAMIN
PUCHARU POLSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
CHEERLEADINGU

Cele
1. Wyłonienie zwycięzcy Pucharu Polski PZSC.
2. Rozwój i popularyzacja cheerleadingu jako sportu w Polsce.
3. Umożliwienie lub ułatwienie członkom Związku sportowego udziału we
współzawodnictwie sportowym.
4. Prezentacja dokonań, wymiana doświadczeń oraz integracja trenerów i
zespołów cheerleaders.
5. Wyłonienie po 1 reprezentancie do kadry narodowej na Mistrzostwa Europy
Cheerleaders ECU /tylko w konkurencjach rozgrywanych na ECU ECC/ na
kolejny rok.
6. Promowanie współzawodnictwa w duchu Fair Play.
Organizacja
1. Organizatorem Pucharu Polski PZSC jest Polski Związek Sportowy
Cheerleadingu, zarejestrowany w odpowiednim ministerstwie.
2. Współorganizatorem zawodów są lokalni organizatorzy (kluby, szkoły,
stowarzyszenia, urzędy itp.), którzy odpowiadają za poszczególne turnieje.
3. Puchar Polski to cykl 4 turniejów w ciągu roku rozgrywanych pod
patronatem PZSC.
4. Wyboru turniejów do cyklu dokonuje Zarząd PZSC w drodze uchwały biorąc
pod uwagę wniosek organizatora, zasięg turnieju, zaangażowanie lokalnych
władz, warunki lokalowe itp.
5. Listę turniejów wybranych do cyklu ogłasza się oddzielnie na każdy kolejny
sezon nie później niż w lutym danego roku.
6. Wybrane do cyklu turnieje mają obowiązek używać nazwy „Puchar Polski
PZSC”, przy nazwie własnej zawodów.

7. Po 4 wybranych turniejach rozstrzygane są ostateczne wyniki cyklu Pucharu
Polski na podstawie zdobytych punktów. Tabela punktacji stanowi załącznik
nr 1 do regulaminu.
8. Termin i miejsce wręczenia nagród końcowych oraz nominacji do Kadry
Polski ustala Zarząd PZSC.
9. Nad całością zawodów czuwa Komisja ds. Pucharu Polski wybrana przez
Zarząd PZSC. Prowadzi ona stosowną dokumentację cyklu, zlicza punkty
zdobyte przez poszczególne zespoły oraz przygotowuje wyniki końcowe.
10. Rywalizacja w ramach Pucharu Polski PZSC obejmuje:
- dywizję Cheer /konkurencje i kategorie wiekowe rozgrywane na ME i MŚ/
- dywizję Performance Cheer / konkurencje i kategorie wiekowe
rozgrywane na ME i MŚ/
Organizator lokalny może zdecydować o rozegraniu pozostałych dywizji i
konkurencji istniejących w PZSC dodatkowo poza klasyfikacją PP PZSC.
11. Turnieje rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi Krajowymi Przepisami
Turniejowymi oraz Sędziowskim PZSC.
12. Skład sędziowski poszczególnych turniejów stanowią sędziowie posiadający
aktualną licencję w PZSC z minimum II-gą kategorię sędziowską. Każdy panel
sędziowski będzie zatwierdzany przez Komisję ds. sędziów PZSC.

Zasady uczestnictwa
1. W turniejach z cyklu Pucharu Polski PZSC brać udział mogą tylko podmioty
zrzeszone (wraz z trenerem i członkiem wspierającym) w Polskim Związku
Sportowym Cheerleadingu, którzy uiścili opłatę startową oraz prawidłowo
wypełnili kartę zgłoszeń.
2. Nominację do Kadry Polski otrzymuje zwycięski podmiot tylko w
konkurencjach i kategoriach wiekowych, które są rozgrywane na ECU ECC.

3. Aby uczestniczyć w klasyfikacji PP PZSC oraz walczyć o nominację do Kadry
Polski podmiot musi wziąć udział w minimum 3 turniejach z cyklu Pucharu
Polski i uzyskać największą liczbę punktów.
4. Przewidywane nagrody:
- Puchary dla finalistów (mini drużyny i drużyny)
- Medale za miejsca I, II, III (mini drużyny, drużyny, duety, solo)
- Dyplomy dla finalistów
- Certyfikat uczestnictwa dla wszystkich klubów uczestniczących w
zawodach
5. Punktowanie odbywać się będzie zgodnie z załącznikiem nr 1 do
regulaminu.
6. Punkty poszczególnych podmiotów ze wszystkich turniejów cyklu sumuje
się by otrzymać ostateczną kolejność miejsc. W przypadku remisu na
miejscu pierwszym uwzględnia się liczbę startów oraz zajmowane miejsca,
które wyłonią zwycięzcę.

Puchar Polski PZSC
Sposób naliczania punktów
Aby uzyskać nominację na ME należy wziąć udział w minimum 3 z 4 zawodów
z serii Grand Prix oraz zdobyć największą łączną liczbę punktów.
Na danych zawodach punkty zdobywa się wg następujących wytycznych:
PUNKTY
za udział w zawodach

10

za każdy podmiot poniżej zajętego m-ca

1

dodatkowo za 1 m-ce

15

dodatkowo za 2 m-ce

10

dodatkowo za 3 m-ce

5

dodatkowo za 4 m-ce

4

dodatkowo za 5 m-ce

3

dodatkowo za 6 m-ce

2

Przykład:
Startowało 6 podmiotów. Zawodnik zajął 1 miejsce.
Zdobyte punkty w danych zawodach:
10 pkt (za start) + 5 pkt (5x 1 pkt za każdy podmiot poniżej zajętego miejsca) + 15 pkt (dodatkowo za 1 m-ce) =
30 pkt

Opracowanie: Michał Gawron

