
REGULAMIN KWALIFIKACJI DO IGRZYSK EUROPEJSKICH 2023 W KRAKOWIE

Rozdział I
Zakres obowiązywania

§ 1
1.Regulamin dotyczy wszystkich sportowych imprez nie-masowych - organizowanych przez:
Polską Federację Padla w cyklu Eliminacje do Igrzysk Europejskich 2023
2. Regulamin określa warunki kwalifikacji do turnieju głównego Igrzysk Europejskich, w tym
postanowienia porządkowe regulujące:

a. Ilość turniejów wchodzących w skład cyklu Eliminacje IE
b. Zasady kwalifikacji i wyłonienia reprezentantów Polski na IE
c. Zasady organizacji i przeprowadzenia turniejów z cyklu Eliminacje IE

Rozdział II
Turnieje eliminacyjne IE

§ 2
1.PFP zobowiązuje się do przeprowadzenia 5 turniejów punktowanych do Rangi Igrzysk
Europejskich do końca kwiecień 2023r.
2. Turnieje odbędą się w następujących miastach: Szczecin, Warszawa, Tychy.
3. W turniejach eliminacyjnych wyłonione zostaną 2 najlepsze pary męskie oraz pary żeńskie
oraz 1 para mieszana, które będą reprezentować kraj w Igrzyskach Europejskich 2023 w
Krakowie.

Rozdział III
Zasady kwalifikacji i wyłonienia reprezentantów Polski na IE

§ 3

1. Punkty do Eliminacji do IE liczone są indywidualnie dla każdego zawodnika
2.O kwalifikacji do IE decyduje łączna suma zdobytych przez parę punktów z 3 najwyżej
punktowanych turniejów
3. Do 31.03.2023r. należy zgłosić pary właściwe rywalizujące o awans do Igrzysk Europejskich
drogą mailową do Dyrektora ds. Sportowych (jakub.slowinski@pfpadla.pl)
4. Od 01.04.2023r. ewentualna zmiana partnera może wynikać z kontuzji lub innych
nieprzewidzianych wypadków
5. W przypadku równej liczby punktów zawodników, rozegrany zostanie dodatkowy turniej
eliminacyjny
6. W każdym turnieju rangi IE obowiązuje osobny Ranking IE, w którym do zdobycia jest taka
sama liczba punktów, bez względu na nadaną turniejowi rangę PPT
7. Punktacja rankingowa do Igrzysk Europejskich dostępna jest na stronie PFP - www.pfpadla.pl
8. Para do turnieju kategorii MIKST zostanie wybrana przez Dyrektora ds. Sportowych wraz z
kapitanem Reprezentacji Polski spośród wszystkich 8 zawodników/zawodniczek
zakwalifikowanych do turnieju głównego IE w Krakowie

http://www.pfpadla.pl


Rozdział IV
Zasady organizacji i przeprowadzenia turniejów z cyklu Eliminacje IE

§ 4

1. Turniej musi odbywać się w obiekcie zamkniętym, z przynajmniej 3 kortami
2. Na turnieju z cyklu Eliminacje IE nie obowiązuje minimalny limit par
3. Turnieje Eliminacji IE odbywają się zgodnie z regulaminem turniejów PPT/SuperSeria
4. Rozstawienie par w turnieju Eliminacje IE odbywa się zgodnie z aktualnym Rankingiem PFP
5. Każdy turniej Eliminacji IE musi być stworzony w portalu Kluby.org
6. Klub organizujący turniej rangi Eliminacje IE zobowiązuje się do przygotowania miejsca do
ekspozycji sponsorów PFP;   (szczegóły do ustalenia pomiędzy Klubami, a PFP (Dyrektor ds.
Sportowych - jakub.słowiński@pfpadla.pl)
7. klub organizujący turniej rangi IE zobowiązuje się do zadbania o komunikację turnieju wraz z
Wiceprezes zarządu ds. Komunikacji i Marketingu (aleksandra.smolarska@pfpadla.pl)

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 5

1. PFP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W punktach nie ujętych w w/w
regulaminie decyduje PFP (Dyrektor ds. Sportowych)

mailto:aleksandra.smolarska@pfpadla.pl

