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DRU YNOWE MISTRZOSTWA POLSKI

II liga w sezonie 2008/2009
KOMUNIKAT POCZ TKOWY

1. Na podstawie Regulaminu DMP (rozdz.3 pkt.4) WGiK ZG PZBS informuje, e uprawnione do
gry w II lidze w sezonie 2008/2009  s  dru yny, których  wykaz - w podziale na grupy – podany
jest w ZA CZNIKU 1.

2. Rozgrywki b  prowadzone w Centralnych O rodkach Bryd owych (COB) ka dorazowo
og oszonych w komunikacie przed rozpocz ciem rozgrywek.

3. Runda zasadnicza rozgrywek - w grupach, systemem „ka dy z ka dym”   (round-robin) –
mecze (2x12) rozda . cznie 3 zjazdy po 5 meczów.

4. Wszystkie mecze, we wszystkich grupach grane b  na tych samych rozdaniach.
Prowadzona b dzie punktacja Butlera w poszczególnych grupach oraz czna.

5. Po zako czeniu rundy zasadniczej, w ka dej grupie terytorialnej, dru yny zostaj  podzielone
wg wyników, na trzy grupy odpowiednio po 6, 6 i 4 dru yny.

6. W pierwszych dwóch grupach rozgrywa si  zjazd (4) systemem "ka dy z ka dym" z
zachowaniem dotychczasowego dorobku punktowego.
6.1. W grupie dru yn z miejsc 1 – 6 pierwsze 4 awansuj  do pó fina u, pozosta e ko cz

rozgrywki odpowiednio na m.5 i 6.
6.2. W grupie dru yn z miejsc 7 – 12 pierwsze dwie ko cz  rozgrywki odpowiednio na m.7 i 8.

Pozosta e 4 dru yny przechodz  do fazy pucharowej (pkt 9).
7. Dru yny z miejsc 13 – 16 rozgrywaj  mecze systemem "ka dy z ka dym”, mecz (podczas

zjazdu 4) i rewan  (podczas zjazdu 5).
7.1. Dru yny sklasyfikowane (po 21 meczach) na m.13 i 14 kwalifikuj  si  do bara u (pkt 10) o

utrzymanie si  w II lidze.
7.2. Dru yny z m.15 i 16 spadaj  do III ligi.

8. Pó fina y i fina  rozegrane zostan  na zje dzie (5) w meczach typu play-off.
8.1. Dru yna z m. 1 ma prawo wyboru przeciwnika (z miejsc 3 lub 4) do meczu pó fina owego.
8.2. Zwyci zcy meczów pó fina owych rozgrywaj  fina , którego zwyci zca awansuje do I ligi w

nast pnym sezonie.
8.3. Pokonani w pó fina ach zajmuj  odpowiednio – wg VP po 20 meczach -miejsca 3 i 4.
8.4. Pokonany w fina ach zajmuje miejsce 2 w ko cowej klasyfikacji swojej grupy II ligi i ma

prawo startu w bara ach o miejsce w  I lidze (termin i miejsce wg. JKS)
9. Dru yny z miejsc 9-12 (po 20 meczach), w terminie 5.zjazdu, rozgrywaj  mi dzy sob  mecze

typu play-off,
9.1. Dru yna z m.9 ma prawo wyboru przeciwnika z dru yn z miejsc 11 i 12.
9.2. Dru yna z miejsca 10 gra z dru yn  pozosta .
9.3. Zwyci zcy tych meczów ko cz  rozgrywki w danym sezonie odpowiednio na miejscach 9 i

10.
10. Dru yny pokonane w meczach z pkt.9 oraz dru yny, które sklasyfikowane (po 21 meczach) s

na miejscach 13 i 14 (pkt.7.1) spotykaj  si  w meczu typu play-off
10.1. Ta z dru yn, która zajmowa a najwy sze miejsce po 20 meczach, ma prawo wyboru

przeciwnika spo ród dru yn z m.13 i 14.
10.2. Pozosta e dru yny tworz  drug  par .
10.3. Zwyci zcy zajmuj  odpowiednio miejsca 11 i 12 i pozostaj  w II lidze w nast pnym

sezonie.
10.4. Pokonani zajmuj  odpowiednio miejsca 13, 14 i spadaj  do III ligi.



11. We wszystkich meczach play-off  gra si  6 segmentów po 12 rozda . Carry-over +7,2 IMP dla
dru yny z wy szej lokaty po 20 meczach.

12. Terminy zjazdów zgodne z JKS
 zjazd 1  -  15-16 listopada 2008
 zjazd 2  -  13-14 grudnia 2008
 zjazd 3  -  10-11 stycznia 2009
 zjazd 4  -      7-8 lutego 2009
 zjazd 5  -  14-15 marca 2009

13. Op ata startowa (wpisowe) wynosi 3000 z . od dru yny.
14. Termin zg oszenia dru yny (poprzez macierzysty WZBS) oraz wniesienia op aty startowej - 30

pa dziernika 2008
15. Op at  startow  nale y wnosi  na konto PZBS - 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692
16. Pozosta e op aty (sk adki: dru ynow  i za zawodników) regulujemy w WZBS.
17. Nieterminowe zg oszenie lub nieterminowe wniesienie op aty startowej mo e spowodowa

utrat  prawa startu w lidze.
18. Harmonogram szczegó owy dla rundy zasadniczej (zjazdy 1-3) opublikowany zostanie po

zamkni ciu okresu rejestracji dru yn.
19. Odpowiedzialnym z ramienia biura PZBS za organizacj  II ligi jest kol. Jerzy Gre .

 (-) Stanis aw Go biowski

Wiceprezes ds. Sportowych


