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REGULAMIN ZAWODÓW W STRZALE PRECYZYJNYM 
 
 

I. Przepisy ogólne 
 

1. Zawody w strzale precyzyjnym, dalej zwanym SP, odbywają się w ramach 
Mistrzostw Polski, jak i samodzielnych Zawodów w Strzale Precyzyjnym. 

2. Zawody w ramach Mistrzostw Polski w SP odbywają się w następujących 
kategoriach: 

1) Mistrzostwa Polski Seniorów; 
2) Mistrzostwa Polski Kobiet; 
3) Mistrzostwa Polski Weteranów; 
4) Mistrzostwa Polski Juniorów; 
5) Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. 

3. Zawody o Mistrzostwo Polski w SP rozgrywane są przy okazji rozgrywania 
Mistrzostw Polski tripletów w poszczególnych kategoriach rozgrywek 
wymienionych w § 1 pkt 1 Regulaminu Rozgrywek PFP. 

4. W Mistrzostwach Polski w SP mogą brać udział wyłącznie zawodnicy z tych 
drużyn, które biorą udział w finałach Mistrzostw Polski tripletów w 
poszczególnych kategoriach rozgrywek. 

5. Każda z drużyn biorących udział w finałach Mistrzostw Polski tripletów w 
poszczególnych kategoriach, może wystawić do Mistrzostw Polski w SP 
maksymalnie dwóch zawodników spośród zawodników drużyny zgłoszonych do 
finału Mistrzostw Polski tripletów. 

6. Jeżeli do finału Mistrzostw Polski tripletów nie zakwalifikuje się drużyna, w której 
gra obrońca tytułu Mistrza Polski w SP z roku poprzedniego, to zawodnik ten ma 
prawo do obrony tytułu mistrzowskiego bez obowiązku uczestnictwa w 
Mistrzostwach Polski tripletów.  

 

II. Przepisy szczegółowe 
 

1. Teren gry (boisko) – zawody w SP odbywają się na boiskach, na których 
rozgrywane są zawody petanque.   

2. Na boisku znajduje się koło o średnicy 1 metra, gdzie usytuowane są cele i 
przeszkody, a w odległości, 6, 7, 8 i 9 metrów od krawędzi 1-metrowego koła, 
znajdują się 4 okręgi o średnicy 50 cm przeznaczone dla zawodników. W 
przypadku konfrontacji 2 zawodników lub od ¼ finału, boiska będą 
przygotowywane tak, by rozgrywki mogły odbywać się w linii horyzontalnej. 

3. Cele i przeszkody – są rozmieszczone zgodnie ze schematem figur od 1 do 5, 
wewnątrz koła o średnicy 1 metra, w którym na stałe wyznaczony jest środek 
tego koła. Jeżeli w którejś z figur liczba przedmiotów wynosi więcej niż jeden, 
muszą być one oddalone od siebie o 10 centymetrów, z wyjątkiem figury 3, gdzie  
odległość między kulą - celem i kulą - przeszkodą wynosi 3 cm. Kule - cele 
zawsze znajdują się na środku koła, tj. 6,5, 7,5, 8,5 i 9,5 metra od krawędzi 
okręgu, w którym stoi zawodnik w linii strzału. Świnka - cel znajduje się 20 cm od  
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krawędzi koła, naprzeciwko pozycji zawodnika, tj.  w odległości  6,2 metrów, 7,2 
metrów, 8,2 metrów lub 9,2 metrów w linii strzału. 

4. Używane przedmioty : 

1) Kule - cele. Figury 1, 2, 3 i 4. Wszystkie mają identyczną średnicę 74 mm, 
wagę 70 gramów i są gładkie. Są jasnego koloru; 

2) Świnka - cel. Figura 5. Jej średnica winna wynosić 35 mm; 

3) Kule - przeszkody. Figury 3 i 4. Są identyczne jak te opisane w pkt 1, lecz są 
ciemnego koloru; 

4) Świnka - przeszkoda. Figura 2. Jej średnica jest identyczna jak średnica 
świnki - celu w figurze 5;  

5) Koła o średnicy 1 metra, które powinny być na stałe przymocowane do 
podłoża bez możliwości ich przemieszczania; 

6) Koła o średnicy 50 cm lub szablony z wyciętymi odpowiednio kołami z 
możliwością przytwierdzenia ich na stałe do podłoża.  

Zarówno waga jak i średnica kul mogą być inne niż wymienione wyżej, jednak na 
danych zawodach muszą być one identyczne na wszystkich boiskach. 

5. Figury – w całym turnieju SP, we wszystkich jego fazach począwszy od 
eliminacji, zawodnicy oddają strzały do 5 figur z czterech odległości: 

1) figura 1  – cel - kula ustawiona na środku koła ważności rzutu, bez 
przeszkód; 

2) figura 2  – cel - kula ustawiona jak w figurze 1, przeszkoda świnka ustawiona 
w odległości 10 cm od kuli - celu przed kulą w osi strzału; 

3) figura 3  – cel - kula jak w figurze 1, przeszkody – 2 kule ustawione po 
bokach kuli - celu w osi poziomej w odległości 3 cm od kuli - celu każda; 

4) figura 4  – cel - kula ustawiona jak w figurze 1, przeszkoda - kula ustawiona 
w odległości 10 cm od kuli - celu przed kulą w osi strzału; 

5) figura 5  – cel - świnka ustawiona w odległości 20 cm od przedniej krawędzi 
koła oznaczającego ważność rzutu w osi strzału, przeszkód brak. 

6. Ważność strzału – strzał jest uznany za ważny, jeżeli jego punkt uderzenia 
znajduje się wewnątrz koła, w którym ułożone są cele i przeszkody. 

7. Zasady zdobywania punktów : 

1) Zdobycie 1 punktu  – strzał jest uznany za ważny, jeżeli: 

a) dla figury 1  kula - cel została poruszona, ale nie opuściła przestrzeni 
koła wyznaczającego ważność rzutu, 

b) dla figur 2 i 4  przeszkoda jest poruszona poprzez powrót kuli, 
niezależnie od pozycji kuli - celu, kuli bądź świnki – przeszkody, jak 
również kuli zawodnika wybijającego, 

c) dla figury 3  punktem uderzenia jest kula - cel oraz jeśli poruszone są 1 
lub 2 kule - przeszkody, 

d) dla figury 5  świnka - cel jest tylko poruszona, ale pozostaje w swym 
początkowym miejscu; 
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2) Zdobycie 3 punktów  – strzał jest uznany za ważny, jeżeli: 

a) dla  figur 1, 2, 3 i 4 cel opuszcza przestrzeń koła; w figurach 2, 3 i 4  
kule lub świnka - przeszkody nie mogą zostać poruszone, 

b) w figurze  5 strzał jest uznany za wa żny , jeżeli świnka - cel została 
przemieszczona, ale nie opuściła przestrzeni koła; 

3) Zdobycie 5 punktów  – strzał jest uznany za ważny, jeżeli:  

a) dla figur 1, 2, 3 i 4 – kula wybijająca w przeciwieństwie do kuli - celu nie 
opuszcza przestrzeni koła, gdzie są usytuowane cele i przeszkody 
(karo); w figurach  2, 3 i 4 kule lub świnka – przeszkody nie mogą 
zostać poruszone, 

b) dla figury 5 – świnka - cel zostaje trafiony i opuszcza obręb koła. 

W jednym meczu można zdobyć maksymalnie 100 punktów. 

8. Przebieg zawodów: 

1) Każdy zawodnik musi oddać pełną serię 20 strzałów od figury 1 do figury 5, 
na terenie przeznaczonym do dwóch faz eliminacyjnych. Pierwsza faza 
eliminacyjna wyłoni 4 najlepsze rezultaty, które zostaną zakwalifikowane do 
¼ finału oraz 16 następnych zakwalifikowanych do drugiej fazy eliminacji; 

2) Druga faza eliminacyjna wyłoni 4 najlepsze rezultaty, które zostaną 
zakwalifikowane do ¼ finału. W przypadku obydwu faz eliminacyjnych na 
tablicy kontrolnej zostaną umieszczone godziny przyjścia dla poszczególnych 
zawodników w celu oddania swoich strzałów; 

3) Sędzia posiada karty sygnalizacji zdobytych punktów przez strzelającego 
zawodnika; 

4) Do członków ekipy zawodnika oddającego swoje strzały należy ustawienie 
celów i przeszkód; 

5) Od ¼ finału zawody będą rozgrywać się według schematu: dwóch 
zawodników na mecz, którzy oddają strzały na dwóch równolegle położonych 
obok siebie boiskach; 

6) Zawodnik oddaje strzały jeden po drugim, od figury 1 z 6 metrów do figury 5 
z 9 metrów. Na oddanie kolejnego strzału zawodnik ma maksymalnie 30 
sekund; 

7) W fazie ¼  finałów odbywają się mecze, w których zawodnicy będą dobrani 
według klucza: pierwszy  wynik pierwszej fazy eliminacyjnej przeciw 
czwartemu  wynikowi  drugiej fazy  eliminacyjnej; drugi  wynik pierwszej 
fazy  eliminacji przeciw trzeciemu  wynikowi drugiej fazy  eliminacji; trzeci 
wynik pierwszej fazy  eliminacji przeciw drugiemu wynikowi drugiej fazy 
eliminacji, a czwarty wynik pierwszej fazy  eliminacji przeciw pierwszemu 
wynikowi drugiej fazy eliminacji; 

8) W fazie ½ finału odbywa się pojedynek pomiędzy 1 i 4 wynikiem oraz między 
2 i 3 wynikiem z ¼ finału; 

9) W meczach fazy ¼ i ½ finałów, jako pierwszy strzały będzie oddawał 
zawodnik, który uzyskał wyższy wynik w fazie eliminacji. Jeżeli w 1 i 2 fazie 
eliminacji, dwóch lub więcej zawodników uzyska taki sam rezultat, ostateczny  
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wpływ na rozstrzygnięcie będzie miała liczba trafień za 5 punktów, a 
następnie liczba trafień za 3 punkty. W fazie eliminacji wartość trafień za 5 
punktów ma kolejność: najniższa wartość w figurze 1 pozycja 1 (6 m), 
najwyższa wartość figura 5 pozycja 4 (9 m); 

10) W finale obaj zawodnicy oddają strzały na tym samym boisku na przemian w 
każdej z figur i pozycji. O kolejności oddawania strzałów decyduje losowanie; 

11) Jeżeli w 1 i 2 fazie eliminacji, więcej jak 4 zawodników uzyska wynik dający 
kwalifikację do kolejnej fazy turnieju, ostateczny wpływ na ustalenie 
kolejności będzie miała liczba trafień za 5 punktów, a następnie liczba trafień 
za 3 punkty. Ta sama zasada obowiązuje przy ustaleniu kolejności od 1 do 4 
w każdej z faz eliminacji; 

12) Jeżeli po pierwszej fazie eliminacji na pozycji 16 będzie więcej zawodników  
niż przewiduje limit, to do 2 fazy eliminacji przechodzą wszyscy pozostali, 
którzy uzyskali taki sam wynik jak 16 zawodnik 1 fazy eliminacji; 

13) Począwszy od ¼ finału, w przypadku gdy obaj rywalizujący ze sobą 
zawodnicy  po oddaniu 20 strzałów uzyskają taką samą ilość punktów, to o 
zwycięstwie w pojedynku decydować będzie dogrywka, w której zawodnicy 
oddadzą serię 5 strzałów, po jednym na każdej figurze, jedynie z odległości 7 
metrów. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 25. W przypadku 
następnego remisu, zostanie zastosowana ta sama procedura, aż do 
wyłonienia zwycięzcy; 

14) Na boisku gdzie rozgrywany jest SP, niezbędna jest obecność jednego 
sędziego, który podaje za pomocą karty sygnalizacji zdobytych punktów, 
ilość zdobytych punktów w poszczególnych strzałach, osobom podliczającym 
punkty. Ponadto, sędzia lub inna uprawiona osoba, kontroluje pozycję stóp w 
kole zawodnika oddającego strzał (jeden sędzia lub jedna osoba 
upoważniona na dwa tereny gry). 

 Dodatkowo, na jedno boisko przypada jedna osoba podliczająca punkty. Tak 
więc na mecz rozgrywany na jednym boisku obowiązkowo przypadają 3 
osoby odpowiedzialne, a na mecz rozgrywany na dwóch boiskach nie mniej 
jak 4 osoby odpowiedzialne. 

 

III. Przepisy ko ńcowe 
 
1. Nieprzewidziane zdarzenia w trakcie trwania zawodów  – brak prądu, burza, 

nieodpowiednie zachowanie publiczności (rzucanie przedmiotami, użycie 
promieni laserowych itp.), które nie dotyczą bezpośrednio zawodnika, powodują  
anulowanie rozgrywki. Zawody będą powtórzone w jak najszybszym terminie, 
przy udziale tych samych zawodników począwszy od pierwszego ustawienia. 

2. Spóźnienia – Przy  pierwszym wezwaniu zawodnik ma 5 minut, by pojawić się 
na boisku. W przypadku nieobecności jest wywoływany po raz drugi i rozpoczyna 
grę z 5 karnymi punktami. Jeżeli nie stawi się do 5 minut po drugim wezwaniu, 
zostaje wyeliminowany z gry. 

3. Nagroda i tytuł – W Mistrzostwach Polski w SP, czterej pierwsi zawodnicy 
zawodów otrzymują medale (dwóch z nich brązowy medal), a zwycięzca Puchar 
Mistrza Polski w Strzale Precyzyjnym. Organizator finału Mistrzostw Polski może 
również ufundować nagrody rzeczowe lub pieniężne. 
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4. W innych zawodach w SP organizator ustala rodzaj i ilość nagród. 

5. Z chwilą wejścia w życie Regulaminu Zawodów w SP notuje się rekordy Polski w 
poszczególnych kategoriach. Rekordy Polski odnotowuje się zarówno na 
Mistrzostwach Polski, jak i na pozostałych zawodach, na których rozgrywany jest 
turniej SP zarówno w kraju jak i za granicą. 

6. Kolegium Sędziów określi warunki, jakie muszą zostać spełnione, dla uznania 
uzyskanego wyniku jako oficjalny rekord Polski.  

7. Wszystkie inne zdarzenia wynikłe podczas rozgrywania SP, a nieuregulowane w 
niniejszym regulaminie, podlegają interpretacji Zarządu P.F.P. po zasięgnięciu 
opinii Komisji Regulaminowej i / lub Kolegium Sędziów.  

 
 
 
 
 
 
Regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 06/2012 Zarządu P.F.P. z dnia 07.03.2012r. (w 
sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rozgrywek PFP). 


