
 

PRZEPISY TURNIEJOWE LIGI SKATA ZIEMI PUCKIEJ 

POJĘCIA OGÓLNE

1.1 Turnieje Ligi Skata Ziemi Puckiej organizowane są przez OKSiT w Gminie Puck. Mają 
one za zadanie zebranie i zjednoczenie do spokojnej rywalizacji turniejowej. 

1.2 Turnieje Ligi Skata Ziemi Puckiej są otwarte dla wszystkich. 

1.3 W zależności od ogłoszenia wydawane są nagrody rzeczowe i pieniężne (indywidualnie 
i drużynowo). 

KWESTIE FINANSOWE

2.1 Składka na poszczególny turniej wynosi 15 zł od zawodnika 

2.2 

Nagrody finansowe przyznawane są dla pierwszych 7 zawodników turnieju, w 
następujący sposób: 
1 miejsce - 60 zł 
2 miejsce - 50 zł 
3 miejsce - 45 zł 
4 miejsce - 40 zł 
5 miejsce - 30 zł 
6 miejsce - 20 zł 
7 miejsce – 15 zł 

2.3 

Za przegrane gry stolikowe naliczana jest kara tzw. „za wpadki” którą należy dołączyć 
do każdej listy stolikowej (zbiorczo od wszystkich zawodników przy stoliku) w 
następujący sposób: pierwsza przegrana - 1 zł, dwie przegrane - 3 zł, trzy przegrane – 
5 zł, cztery przegrane – 8 zł, pięć przegranych – 11 zł, każda następna po trzy złote 
więcej. Załącznik nr 2. 

KWESTIE PRAWNE

3.1 Turnieju skata podlegają prawu ogólnemu 

3.2 
Plan gry (Regulamin turnieju) określa prawa i obowiązki uczestników. Jest on umową 
wiążącą zarówno organizatorów jak i uczestników turnieju. 

3.3 Przeprowadzenie turnieju następuje przez odpowiedzialnego organizatora (OKSiT w 
Gminie Puck), który ustala kierownictwo turnieju, gospodarza i sędziego. 

3.4 Turnieje skata przebiegają według ogłoszonego Regulaminu. 

ORGANIZATOR

4.1 
Organizator turniejów Ligi Skata Ziemi Puckiej jest OKSiT w Gminie Puck. Miejsce 
poszczególnych turniejów jest podawane z wcześniejszą datą i godziną zarówno 
podczas turnieju jak i na stronie internetowej. 

4.2 

Szczegóły przeprowadzenia turnieju organizator może przekazać kierownictwu turnieju. 
Do rozstrzygania sporów przepisowych ustaleni są sędziowie, którzy doskonale znają 
Przepisy Gry w Skata, szybko i zdecydowanie dają werdykt oraz budzą zaufanie u 
zawodników. 

4.3 

Organizator i kierownictwo turnieju odpowiedzialni są za ścisłe przestrzeganie 
Przepisów Gry w Skata, ustalają warunki turnieju, listę nagród, prowadzą i czuwają nad 
całą organizacją, a po zakończeniu turnieju przedkładają rozliczenie. Za wręczenie 
nagród odpowiedzialny jest organizator. 



 

UCZESTNIK (ZAWODNIK) 

5.1 
Uczestnik nabywa prawo do udziału w turnieju przez opłacenie składki startowej (pkt 
2.1), która upoważnia do udziału w grze. 

5.2 
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokładnie przestrzegać Przepisów Gry w Skata oraz 
ustalanego Planu gry. Musi on również zapoznać się z Planem turnieju i tak się 
zachowywać, żeby uniknąć zakłóceń w jego przebiegu. 

5.3 

Organizatorzy i kierownictwo turnieju mają prawo przy udowodnionych, celowo 
popełnionych wykroczeniach uczestnika wykluczyć go z turnieju, bez zwrotu 
Startowego. Każda ponownie wyrażona chęć brania udziału w turnieju może być 
odmówiona Organizator ma też prawo odmówić prawa startu w turnieju bez podania 
powodu. 

5.4 

Uczestnik turnieju jest zobowiązany do grania każdej serii do końca. Nie może on 
nawet w jednej grze (rozdaniu) postawić za siebie zastępcy. W złośliwych rezygnacjach 
oraz w wypadkach koniecznych kierownictwo turnieju może wystawić zawodnika 
rezerwowego. 

5.5 
Organizator oraz osoby z kierownictwa turnieju mają prawo brać udział w turnieju na 
tych samych zasadach co pozostali uczestnicy. Jednak w tym wypadku musi być 
zachowany nadzór organizacyjny nad turniejem. 

OBLICZNIE OSIĄGNIĘTEGO WYNIKU

6.1 

Wyniki uczestników turnieju oblicza się w następujący sposób: 
Każdemu uczestnikowi łączy się w jeden wynik punkty z gry oraz ilość gier wynikające 
z jego Listy Stolikowej. Soliście dopisuje się 50 punktów premiowych za każdą grę 
wygraną, a za każdą grę przegraną odpisuje mu się 50 punktów premiowych. Za 
przegraną grę solisty każdemu graczowi strony przeciwnej przy stoliku trzyosobowym 
zapisuje się 50 punktów premiowych, a przy stole czteroosobowym po 50 punktów 
premiowych otrzymują obaj przeciwnicy (bez rozdającego karty !). Suma punktów z 
pojedynczych gier plus punkty premiowe za gry wygrane po odjęciu punktów za gry 
przegrane dają sumę zdobytych punktów. Ten wynik ustala miejsce na liście 
nagrodzonych.  

 Formuła wartości: 

 

Punkty z gry + ilość gier (wygrane minus przegrane) x 50 = wynik 
Przy równym wyniku pierwszeństwo daje większa ilość gier wygranych, a jeżeli ta ilość 
jest równa to decyduje mniejsza ilość gier przegranych. 



 

PRZEBIEG TURNIEJU

7.1 Przepisy obowiązujące przy stoliku 

7.1.1 

Rozdział miejsc dokonywany jest przez kierownictwo turnieju na podstawie 
losowania. Każdy stolik ma cztery miejsca. Dopuszcza się stoliki 3-osobowe w 
przypadku liczby zawodników która nie jest wielokrotnością liczby 4. (Maksymalnie 
3 stoliki trzyosobowe) 

7.1.4 Miejsce przy stoliku musi być utrzymane do końca danej serii. 

7.1.5 
Przy stole do gry znajdują się wyłącznie współgrający wylosowanego stolika. 
Przebywanie przy nim innych uczestników (kibiców) jest zabronione. 

7.2 Lista stolikowa 

7.2.1 
Poszczególne gry są wpisane na Liście Stolikowej. Zapis musi być prawidłowy, pełny 
i jednoznaczny. 

7.2.2 

O wyborze prowadzącego listę stolikową decydują gracze przy stoliku. 
Wszyscy współgrający danego stolika w równej mierze są odpowiedzialni za 
prawidłowy i bieżący zapis w Liście Stolikowej, która cały czas musi być do 
wglądu obsadzie stolika i kierownictwu turnieju. Rozdający karty jest 
szczególnie zobowiązany do sprawdzenia czy poprzednia gra została zapisana 
prawidłowo i w odpowiedniej rubryce. 

7.2.3 
Lista Stolikowa nabiera ważności przez podpis wszystkich uczestników danego 
stolika. 

7.2.4 Kierownictwo turnieju ma prawo: 

 

a. w każdej chwili sprawdzić Listę Stolikową 
b. unieważnić niestarannie, nieczytelnie oraz nie w pełni zapisane Listy Stolikowe 

7.2.5 

Błędne oraz niedokładnie wypełnione Listy Stolikowe mogą być skorygowane przez 
kierownictwo w taki sposób, że zawsze brana jest pod uwagę najniższa 
wielokrotność wartości gry. Kierownictwo turnieju za zgodą wszystkich 
współgrających ma prawo skorygować gry i wyniki (po zakończonej serii) 

7.3 Przebieg gry turniejowej 

7.3.1 
Przebieg gry turniejowej regulowany jest przez Przepisy Gry w Skata i Przepisy 
Turniejowe. 

7.3.2 

Wątpliwości i nieporozumienia rozstrzygane są przez kierownictwo turnieju 
względnie przez sędziów mianowanych na dany turniej zgodnie z wyżej podanymi 
przepisami. Werdykty wydane na danym turnieju są nieodwołalne. 

7.4 Czas gry 

7.4.3 
Podczas jednego turnieju rozegrane zostają dwie rundy. Czas na rozegranie jednej 
rundy turnieju to 100 minut. 

7.4.3 

Po upływie danego czasu sędzia ma prawo zakończyć (Istnieje możliwość dogrania 
rozpoczętej rundy). Wynikiem końcowym jest wynik uzyskany do momentu 
przerwania gry. 

7.5 Zakończenie turnieju 

7.5.1 
Po zakończeniu turnieju prawidłowo wypełnioną Listą Stolikową muszą być oddane 
kierownictwu turnieju. Tylko przez to można wnieść ważne roszczenia o nagrodę. 



 

7.5.2 
Uczestnikom, którzy skończyli swoją serię niedozwolone jest przebywanie przy 
jeszcze grających stolikach (kibicowanie). 

7.5.3 

Po ogłoszeniu wyników następuje wręczenie nagród. Nagrody wręczone po 
zakończeniu każdego turnieju nie ulegną zmianie w przypadku gdy wyniki zostaną 
zweryfikowane (np. nieprawidłowe podliczenia, złe sumowanie wygranych lub 
przegranych itp.) 

7.5.4 

Wszystkie Listy Stolikowe, po zakończeniu turnieju zostają u organizatora i są 
sprawdzane. Istnieje możliwość korekty wyników jeżeli zaistnieją błędy w zapisie (źle 
zsumowany wynik, źle podliczone wygrane i przegrane) Czas przechowywania 
dokumentacji kończy się z dniem zakończenia rozgrywek całej Ligi. 



 

PUNKTACJA LIGI 

8.1 Klasyfikacja indywidualna 

8.1.1 Rozegranych zostanie 12 turniejów Ligi Skata Ziemi Puckiej. 

8.1.2 

O końcowej klasyfikacji zdecyduje ilość zdobytych dużych punktów (załącznik nr 1) z 
10 najlepszych turniejów (2 najgorsze wynik zostaną odpisane). Przy równej ilości 
dużych punktów decydują małe punkty (punkty stolikowe). 

8.2 Klasyfikacja drużynowa 

8.2.1 

Drużyna składa się maksymalnie z 4 zawodników (dopuszcza się drużyny o 
mniejszej ilości zawodników). Do klasyfikacji drużynowej poszczególnych turniejów 
zaliczany jest suma punktów stolikowych trzech najlepszych zawodników z danej 
drużyny. 

8.2.2 

O końcowej klasyfikacji zdecyduje ilość zdobytych dużych punktów (załącznik 1) z 
12 turniejów (zaliczane wszystkie turnieje). Przy równej ilości dużych punktów 
decydują małe punkty (punkty stolikowe). 



Załącznik 1. Punktacja (Duże Punkty) w Lidze Skata Ziemi Puckiej 
 

PUNKTACJA W LI DZE SKATA ZIEMI PUCKIEJ 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

PUNKTY ZA MIEJSCE 
m-sce pkt m-sce pkt m-sce pkt m-sce pkt m-sce pkt m-sce pkt m-sce pkt m-sce pkt 

1 120 11 88 21 68 31 49 41 39 51 29 61 19 71 9 

2 115 12 86 22 66 32 48 42 38 52 28 62 18 72 8 

3 110 13 84 23 64 33 47 43 37 53 27 63 17 73 7 

4 105 14 82 24 62 34 46 44 36 54 26 64 16 74 6 

5 100 15 80 25 60 35 45 45 35 55 25 65 15 75 5 

6 98 16 78 26 58 36 44 46 34 56 24 66 14 76 4 

7 96 17 76 27 56 37 43 47 33 57 23 67 13 77 3 

8 94 18 74 28 54 38 42 48 32 58 22 68 12 78 2 

9 92 19 72 29 52 39 41 49 31 59 21 69 11 79 1 

10 90 20 70 30 50 40 40 50 30 60 20 70 10 80 0 

 

PUNKTY ZA WYNIK 
przedział 

punktowy 
punkty 

przedział 

punktowy 
punkty 

przedział 

punktowy 
punkty 

przedział 

punktowy 
punkty 

przedział 

punktowy 
punkty 

powyżej 3401 120 2850-2801 96 2250-2201 72 1650-1601 48 1050-1001 24 

3400-3351 118 2800-2751 94 2200-2151 70 1600-1551 46 1000-951 22 

3350-3301 116 2750-2701 92 2150-2101 68 1550-1501 44 950-901 20 

3300-3251 114 2700-2651 90 2100-2051 66 1500-1451 42 900-851 18 

3250-3201 112 2650-2601 88 2050-2001 64 1450-1401 40 850-801 16 

3200-3151 110 2600-2551 86 2000-1951 62 1400-1351 38 800-751 14 

3150-3101 108 2550-2501 84 1950-1901 60 1350-1301 36 750-701 12 

3100-3051 106 2500-2451 82 1900-1851 58 1300-1251 34 700-651 10 

3050-3001 104 2450-2401 80 1850-1801 56 1250-1201 32 650-601 8 

3000-2951 102 2400-2351 78 1800-1751 54 1200-1151 30 600-551 6 

2950-2901 100 2350-2301 76 1750-1701 52 1150-1101 28 550-501 4 

2900-2851 98 2300-2251 74 1700-1651 50 1100-1051 26 500-0 2 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

PUNKTY ZA MIEJSCE 

m-sce pkt m-sce pkt m-sce pkt m-sce pkt 

1 150 6 75 11 50 16 25 

2 120 7 70 12 45 17 20 

3 100 8 65 13 40 18 15 

4 90 9 60 14 35 19 10 

5 80 10 55 15 30 20 5 

 

PUNKTY ZA WYNIK 

przedział 
punktowy 

punkty 
przedział 
punktowy 

punkty 
przedział 
punktowy 

punkty 

powyżej 7501 120 5000-4501 60 2000-1501 20 

7500-7001 110 4500-4001 50 1500-1001 15 

7000-6501 100 4000-3501 40 1000-501 10 

6500-6001 90 3500-3001 35 500-0 5 

6000-5501 80 3000-2501 30 poniżej 0 0 

5500-5001 70 2500-2001 25 - - 

 



Załącznik nr 2 

 

1. Wpadki: 

1 wpadka - 1,- 

2 wpadki – 3,- 

3 wpadki – 5,- 

4 wpadki – 8,- 

5 wpadek – 11,- 

6 wpadek - 14,- 

7 wpadek – 17,- 

8 wpadek – 20,- 

9 wpadek – 23,- 

10 wpadek – 26,- 

 


