
Na podstawie uchwały Zarządu PFP nr 27/2017 z dnia 9.05.2017 r. 

Regulamin turnieju kwalifikacyjnego do THE World Games 2017 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Sposób kwalifikacji do turnieju jest opisany w Regulaminie wyłaniania reprezentacji 
na The World Games 2017, który zamieszczony jest na stronie internetowej 
www.petanque.pl w zakładce The World Games. 

2. Turniej odbywa się w kategorii dubletów, osobno dla kobiet i mężczyzn. 

3. W turnieju startuje 8 drużyn kobiecych i 8 drużyn męskich. 

4. Turniej rozgrywany jest bez limitu czasowego. 

5. Zawodnikom z tej samej drużyny sumuje się punkty z rankingu personalnego TWG 2017 
i na podstawie tych punktów przydziela się drużynom numery od 1 do 8 przy założeniu, 
że im więcej punktów tym wyższe miejsce. Jeżeli drużyny będą miały tyle samo punktów 
to wyższy numer dostaje drużyna która ma w składzie zawodnika na wyższej pozycji 
w aktualnym rankingu indywidualnym. 

6. Turniej składa się z dwóch części: 

a) Część grupowa; 
b) Część play-off. 

 

II. Część grupowa 

1. Drużyny podzielone są na dwie czterozespołowe grupy według następującego klucza: 
Pozycja  (1)  (2)  (3)  (4) 
Grupa A  1   4   5   8 
Grupa B  2   3   6   7 

W tej części drużyny grają według następującego zestawienia: 

a) Runda nr 1; 
-mecz nr 1 drużyna z pozycji 1 vs drużyna z pozycji 4 
-mecz nr 2 drużyna z pozycji 2 vs drużyna z pozycji 3 

b) Runda nr 2; 
-mecz nr 3 zwycięzca meczu nr 1 vs zwycięzca meczu nr 2 
-mecz nr 4 przegrany meczu nr 1 vs przegrany meczu nr 2 

c) Runda nr 3; 
-mecz nr 5 przegrany meczu nr 3 vs zwycięzca meczu nr 4 
 



Zwycięzca meczu nr 3 zajmuje 1 miejsce w grupie. 

Zwycięzca meczu nr 5 zajmuje 2 miejsce w grupie. 

Przegrany meczu nr 5 zajmuje 3 miejsce w grupie. 

Przegrany meczu nr 4 zajmuje 4 miejsce w grupie. 

Do części play-off awans uzyskują po dwie drużyny z każdej grupy. 

 

 

III. Część play-off 

1. Półfinał nr1; 

drużyna która zajęła 1 miejsce w grupie A  vs  drużyna która zajęła 2 miejsce w grupie B 

Półfinał nr 2; 

drużyna która zajęła 1 miejsce w grupie B  vs  drużyna która zajęła 2 miejsce w grupie A 

2. W finale spotykają się zwycięzcy półfinałów. Nie rozgrywa się meczu o 3 miejsce. 

Drużyny które zwyciężą w meczach finałowych będą reprezentowały Polskę na THE WORLD 
GAMES 2017 

 


