
Na podstawie uchwały nr.22/2017 z dnia 18.04.2017 

 

Puchar Polski 

 § 1. Zasady ogólne 
 

 1. Zawody Pucharu Polski rozgrywane są w konkurencjach: 
 

 a) tripletów; 
 

 b) dubletów; 
 

c) singli; 
 

 d) mikstów. 
 

 2. W zawodach o Puchar Polski nie przewiduje się udziału zawodników rezerwowych. 
 

 3. Uprawnienia do startu w zawodach o Puchar Polski posiadają wszystkie osoby posiadające aktualną licencję 

 zawodniczą PFP lub innej federacji zrzeszonej w Międzynarodowej Federacji Petanque i Gry Prowansalskiej 

(FIPJP). 
 

4. Puchar Polski jest trofeum przechodnim. Drużyna lub zawodnik zdobywający Puchar Polski jest zobowiązany 

 do przekazania trofeum organizatorowi w roku następnym. 
 

 5. Drużyna lub zawodnik, która zdobędzie Puchar Polski w trzech kolejnych latach lub pięciokrotnie, zdobywa 

 Puchar na własność. 
 

 6. Mecze mogą odbywać się z limitem czasowym, z dodatkowym rzutem celem: 
 

a) w konkurencji singli - minimum 30 minut; 
 

 b) w konkurencji dubletów - minimum 50 minut; 
 

 c) w konkurencji tripletów - minimum 60 minut. 
 

 7. Mecze półfinałowe ,finałowe i o 3 miejsce  odbywają się bez limitu czasowego. 
 

 8. W konkurencjach dubletów, mikstów i tripletów zawodnicy w poszczególnych drużynach zobowiązani są do 

 posiadania jednolitych strojów (w rozumieniu koszulek, bluz, kurtek). 
 

 § 2. Zasady rozgrywania turniejów o Puchar Polski 
 

 1. Puchar Polski składa się z dwóch części: 
 

 a) eliminacyjnej, złożonej z pięciu rund, rozgrywanej systemem szwajcarskim z buchholzem; 
 

 b) finałowej, rozgrywanej systemem play-off • w konkurencji tripletów, dubletów i mikstów 16 najlepszych 

 drużyn z części eliminacyjnej jeśli ilość startujących drużyn nie przekroczy 80. Przy udziale więcej niż 80 drużyn 

 play off rozgrywany jest dla 32 najlepszych drużyn części eliminacyjnej; 
 

 • w konkurencji indywidualnej (singli), dla 32 najlepszych zawodników według kolejności uzyskanej po 

 części eliminacyjnej; 
 

 2. W części finałowej drużyna przegrywająca mecz kończy turniej. Wyjątkiem są drużyny przegrywające w 

 półfinałach, które rozgrywają ze sobą mecz o miejsce trzecie. 
 

 3. O końcowej kolejności uzyskanych miejsc dla drużyn kończących turniej w tej samej fazie części play off 

 decyduje pozycja zajmowana po części eliminacyjnej. 
 

 § 3. Nagrody 
 

 1. Organizator zawodów obowiązany jest ufundować wszystkim półfinalistom okolicznościowe medale oraz 

 statuetki oraz wręczenia zwycięzcom trofeum przechodniego. 
 

 2. Jeżeli organizator przewiduje nagrody, powinien poinformować o tym fakcie w zawiadomieniu o zawodach. 


