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    Regulamin Rozgrywek PFP 
 

Definicje i skróty: 
1) Regulamin gry w petanque – oficjalne zasady gry w petanque przyjęte przez 

Międzynarodową Federację Petanque F.I.P.J.P.; 

2) Turniej z limitem czasowym z dodatkowym rzutem celem – turniej, w którym 
wyznaczono określony czas trwania każdej rundy, po upływie którego strony kończą 
trwające rozgrywki i przystępują do rozgrywki dodatkowej. Rozgrywka ta jest rozgrywką 
ostateczną, chyba że po jej zakończeniu obie strony mają równą ilość małych punktów. W 
takim przypadku strony rozgrywają jeszcze tyle rozgrywek, ile jest konieczne do 
uzyskania przewagi jednej ze stron, która zostaje zwycięzcą meczu; 

3) Turniej rankingowy – turniej, z którego wyniki zaliczane są do klasyfikacji indywidualnej 
zawodników; 

4) Mecz – rywalizacja pomiędzy dwiema stronami (drużynami lub indywidualnymi 
zawodnikami) toczona zgodnie z Regulaminem gry w petanque. Mecz składa się szeregu 
rozgrywek. Wygrywa go strona, która jako pierwsza zdobędzie 13 małych punktów lub, w 
przypadku turniejów z limitem czasowym strona, która w momencie zakończenia czasu 
rundy ma więcej małych punktów; 

5) Rozgrywka – część meczu obejmująca wyrzut celu oraz wszystkich kul obu stron. W 
przypadku drugiej i kolejnych rozgrywek w meczu, za początek rozgrywki uznaje się 
moment zatrzymania się ostatniej kuli wyrzuconej w poprzedniej rozgrywce; 

6) Konkurencja – kategoria gry: tete-a-tete (gra pojedyncza), dublety, triplety; 

7) Drużyna – zawodnicy biorący udział w jednym meczu jako jedna strona; 

8) Reprezentacja klubowa (w skrócie: reprezentacja) – zawodnicy klubu zrzeszonego w PFP, 
posiadający ważną licencję PFP, zgłoszeni przez ten klub do rozgrywek ligowych PFP; 

9) Rozgrywki ligowe – zawody, podczas których odbywa się szereg spotkań ligowych; 

10) Spotkanie ligowe – rywalizacja pomiędzy dwiema reprezentacjami klubowymi, składająca 
się z dwóch konkurencji; 

11) Punkty meczowe – punkty przyznawane reprezentacji klubowej za wygrane lub 
zremisowane spotkanie ligowe; 

12) Duży punkt – punkt przyznawany stronie za wygrany mecz; 

13) Małe punkty – punkty przyznawane stronie po zakończonej rozgrywce; 

14) Różnica małych punktów – różnica między małymi punktami zdobytymi, a straconymi w 
rozegranych meczach; 

15) System szwajcarski – sposób rozgrywania zawodów, w których rywalizacja polega na 
bezpośrednich pojedynkach (meczach) pomiędzy drużynami (zawodnikami). W systemie 
z góry określa się liczbę rund, które należy rozegrać. Na rundę składają się mecze 
rozgrywane jednocześnie. Za zwycięstwo w meczu uczestnik otrzymuje jeden punkt. 
Dobór par przeciwników w kolejnych rundach zależy od wyników uzyskanych w 
poprzednich. Pary dobiera się w miarę możliwości spośród tych uczestników, którzy 
dotychczas zdobyli jednakową liczbę punktów. Jeśli liczba uczestników zawodów jest 
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nieparzysta, w każdej rundzie jeden z uczestników z najmniejszym dorobkiem 
punktowym, który jeszcze nie pauzował, otrzymuje wolny los, czyli dostaje punkt bez 
gry. Wykluczona jest możliwość dwukrotnego spotkania się tych samych przeciwników;  

16) Buchholz – suma dużych punktów zdobytych przez przeciwników, z którymi strona 
rozegrała mecze w danym turnieju; 

17) Play-off – faza turnieju rozgrywana systemem pucharowym, gdzie strona przegrywająca 
odpada z dalszej gry; 

18) Formuła open – formuła rozgrywania turnieju umożliwiająca uczestnictwo zawodników, 
którzy nie posiadają aktualnych licencji PFP; 

19) PFP – Polska Federacja Petanque; 

20) MPS – Mistrzostwa Polski Seniorów; 

21) MPK – Mistrzostwa Polski Kobiet; 

22) MMP – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski; 

23) MPJ – Mistrzostwa Polski Juniorów. 
 

Rozdział 1 
Rodzaje zawodów 

 
§ 1. 

Pod patronatem PFP odbywają się zawody: 

1) Mistrzostwa Polski w kategoriach: 
a) Mistrzostwa Polski Seniorów, 
b) Mistrzostwa Polski Kobiet, 
c) Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,  
d) Mistrzostwa Polski Juniorów; 

2) Puchar Polski, w kategoriach: 
a) Puchar Polski Tripletów, 
b) Puchar Polski Dubletów, 
c) Puchar Polski Tete-a-Tete, 
d) Puchar Polski Par Mieszanych; 

3) Rozgrywki ligowe; 
4) Turnieje rankingowe. 
 

§ 2. 

1. Zawody, o których mowa w § 1, rozgrywane są w terminach określonych w Kalendarzu 
Rozgrywek PFP. 

2. Zarząd PFP przeprowadza procedurę konkursową w celu wyłonienia organizatorów 
zawodów, o których mowa w ust. 1, według określonych przez siebie zasad. 

 
Rozdział 2 

Zasady ogólne 
 

§ 3. 

1. Zawody rozgrywane są w oparciu o Regulamin gry w petanque. 
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2. Organizator zawodów zobowiązany jest do: 

1) jednoznacznego i wyraźnego wyznaczenia, przygotowania i oznakowania numerami 
boisk do gry, w ilości gwarantującej sprawne przeprowadzenie zawodów; 

2) wyznaczenia tzw. kortu centralnego, czyli boiska nr 1, na którym rozgrywane mają 
być najważniejsze mecze; wokół kortu centralnego organizator zobowiązany jest do 
zapewnienia miejsc siedzących; 

3) przygotowania biura zawodów (w tym: Regulamin gry w petanque, Regulamin 
Rozgrywek PFP, regulamin turnieju, aktualny wykaz licencji zawodniczych PFP, 
druki karty zgłoszeń, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, tablica 
informacyjna), oznakowania startujących drużyn; 

4) ustalenia godziny rozpoczęcia zawodów w taki sposób, aby była możliwość gry przez 
10-12 godzin w warunkach porównywalnych dla wszystkich uczestników, a w razie 
konieczności zapewnienie sztucznego oświetlenia; 

5) wyznaczenia ekipy sędziowskiej; sędzia główny wyznaczany jest do każdych 
zawodów ujętych w oficjalnym kalendarzu PFP przez Kolegium Sędziów; organizator 
zobowiązany jest do wyznaczenia co najmniej dwóch sędziów pomocniczych spośród 
oficjalnych sędziów PFP; 

6) wyznaczenia kierownika zawodów; 
7) podania zawodnikom składu ekipy sędziowskiej oraz nazwisk kierownika zawodów i 

delegata Zarządu PFP przed rozpoczęciem zawodów. 
 

§ 4. 

Zasady zgłaszania drużyn do zawodów są następujące: 

1) w przypadku zawodów w konkurencjach dubletów i tripletów zgłasza się drużynę w 
składzie podstawowym wraz z ewentualnym zawodnikiem rezerwowym; zawodnik 
rezerwowy nie jest dopuszczalny w przypadku gry pojedynczej; wymiana zawodnika ze 
składu podstawowego drużyny na zawodnika rezerwowego i odwrotnie dozwolona jest w 
dowolnym momencie zawodów, z tym, że w trakcie meczu można dokonać tylko jednej 
zmiany; zmiana ta musi mieć miejsce bezpośrednio przed wyrzuceniem celu i musi zostać 
wcześniej zgłoszona kapitanowi drużyny przeciwnej; 

2) w drużynie mogą grać zawodnicy różnych klubów za wyjątkiem rozgrywek ligowych; 
3) w zawodach rangi Mistrzostw Polski oraz Pucharów Polski nazwy drużyn zgłoszonych do 

zawodów określa się od nazwiska oraz pierwszej litery imienia kapitana drużyny (np. 
„Kowalski J.”); 

4) zgłoszenia drużyny (zawodnika) do turnieju dokonuje się na karcie zgłoszenia drużyny / 
zawodnika do turnieju (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

 
§ 5.  

1. Turnieje (fazy turniejów) rozgrywane systemem szwajcarskim prowadzone są przy 
pomocy opracowanego do tego celu programu komputerowego, który jest dostarczany 
organizatorom przez Zarząd PFP. 

2. Turniej (faza turnieju) rozgrywany według systemu, o którym mowa w ust. 1,  
przeprowadzany jest w następujący sposób: 

1) przyjęcie zapisów drużyn startujących w turnieju; 
2) wprowadzenie nazw drużyn do programu (maks. 20 znaków); 
3) losowanie w programie ustawienia do pierwszej rundy określające numer boiska, na 

którym odbywa się mecz oraz nazwy drużyn, które w nim uczestniczą; ustawienie 
publikowane jest na tablicy ogłoszeń; 
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4) po zakończeniu meczu kapitanowie obu grających ze sobą drużyn podają uzyskany 
rezultat do biura zawodów; po zakończonej rundzie i wprowadzeniu wszystkich 
wyników, program ustawia drużyny do rundy kolejnej w następujący sposób: na 
pierwszym boisku grają drużyny zajmujące aktualnie 1 i 2 miejsce, na drugim 3 i 4 
miejsce, na trzecim 5 i 6 miejsce itd.; 

5) o kolejności drużyn decydują kolejno: 
a) ilość odniesionych zwycięstw, 
b) Buchholz, 
c) różnica małych punktów, 
d) łączna liczba zdobytych małych punktów; 

6) wygenerowane w powyższy sposób ustawienie publikowane jest na tablicy ogłoszeń; 
drużyny mogą grać ze sobą wyłącznie jeden raz; w przypadku nieparzystej ilości 
drużyn, w każdej rundzie jedna z drużyn ma pauzę (pauzę można mieć tylko raz), za 
którą otrzymuje 1 duży oraz 0 małych punktów; w następnych rundach ustawienie 
drużyn odbywa się analogicznie jak po zakończeniu rundy pierwszej; po zakończeniu 
każdej rundy na tablicy publikowane są aktualne wyniki; 

7) po zakończeniu ostatniej rundy na tablicy ogłoszeń publikowane jest ustawienie do 
fazy finałowej, bądź ostateczne wyniki turnieju – w zależności od przyjętego systemu 
rozgrywek. 

 
Rozdział 3 

Mistrzostwa Polski Seniorów 
 

Zasady ogólne 

§ 6. 

1. MPS rozgrywane są w konkurencji tripletów. 

2. W celu wyłonienia Mistrza Polski Seniorów przeprowadza się 3 turnieje eliminacyjne 
oraz turniej finałowy. 

3. Prawo uczestnictwa w MPS mają wyłącznie zawodnicy posiadający aktualne licencje PFP 
oraz obywatelstwo polskie. 

4. Skład podstawowy drużyny oraz zawodnik rezerwowy muszą pozostać niezmienni we 
wszystkich turniejach eliminacyjnych i w turnieju finałowym. 

5. Zawodnik w trakcie eliminacji może reprezentować tylko jedną drużynę. W przypadku, 
gdy zawodnik reprezentuje więcej drużyn, wszystkie następne, w których wystąpił, będą 
zdyskwalifikowane. 

6. W turnieju finałowym drużyna korzystająca w turniejach eliminacyjnych z zawodnika 
rezerwowego reprezentowana jest wyłącznie przez zawodników wcześniej grających w 
drużynie, natomiast drużyna nie korzystająca w turniejach eliminacyjnych z zawodnika 
rezerwowego może dobrać sobie zawodnika rezerwowego z zawodników, którzy nie 
wystąpili do tej pory w turniejach eliminacyjnych. 

7. Drużyna zdobywająca tytuł Mistrza Polski Seniorów otrzymuje prawo do reprezentowania 
Polski na Mistrzostwach Świata Mężczyzn lub Mistrzostwach Europy Mężczyzn w 
następnym roku. Prawo do reprezentowania Polski na tych mistrzostwach uzyska 
pierwsza w kolejności drużyna z Finału MPS, w składzie której wystąpi przynajmniej 
jeden  mężczyzna, który nie jest juniorem. Skład reprezentacji mężczyzn uzupełniany jest 
przez zawodnika lub zawodników z tej drużyny w taki sposób, aby reprezentację 
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stanowiło minimum 3 mężczyzn występujących w Finale MPS w roku poprzedzającym 
Mistrzostwa Świata Mężczyzn i Mistrzostwa Europy Mężczyzn. 

 
Zasady rozgrywania turniejów eliminacyjnych 

§ 7.  

1. Turnieje eliminacyjne rozgrywane są w 7 rundach systemem szwajcarskim. 

2. Turnieje eliminacyjne są turniejami z limitem czasowym z dodatkowym rzutem celem, z 
limitem 60 minut na rundę. 

3. Za uczestnictwo w turnieju eliminacyjnym drużyny zdobywają punkty wg wzoru:  

P = A+B 

gdzie: 
A – oznacza liczbę punktów uzyskanych w zależności od liczby startujących drużyn,   

obliczoną wg wzoru: 

A = n + 1 - m 
n - liczba drużyn startujących, 
m - liczba określająca miejsce zajęte przez drużynę, 

B – oznacza liczbę punktów uzyskanych w zależności od zajętego miejsca, obliczoną  
zgodnie z tabelą: 

 
miejsce punkty 

1 36 
2 30 
3 25 
4 21 
5 18 
6 16 
7 14 
8 12 
9 10 
10 8 
11 6 
12 5 
13 4 
14 3 
15 2 
16 1 

 
§ 8. 

Zasady awansu drużyn do turnieju finałowego są następujące: 

1) w turnieju finałowym ma prawo wystąpić wyłącznie drużyna, która uczestniczyła w co 
najmniej dwóch turniejach eliminacyjnych; 

2) do turnieju finałowego kwalifikuje się 16 drużyn, które zgromadzą największą ilość 
punktów w turniejach eliminacyjnych; 
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3) w przypadku, gdy po trzech turniejach eliminacyjnych w strefie decydującej o awansie, 
znajdują się drużyny o tej samej ilości punktów zdobytych zgodnie § 7 ust. 3, o wyższej 
pozycji decyduje w kolejności: 
a) ilość meczów wygranych w turniejach eliminacyjnych, 
b) ilość pokonanych drużyn we wszystkich turniejach eliminacyjnych, 
c) najwyższa lokata w którymkolwiek z turniejów eliminacyjnych, 
d) większa ilość drużyn w turnieju z najwyższą lokatą, 
e) losowanie. 

 
Zasady rozgrywania turnieju finałowego 

§ 9. 

1. Turniej finałowy jest dwudniowy. W pierwszym dniu rozgrywane są dwie części 
eliminacyjne, a w drugim część barażowa i część finałowa. 

2. W częściach eliminacyjnych i części barażowej obowiązuje limit czasowy 70 min. na 
rundę, z dodatkowym rzutem celem. W części finałowej limit czasowy nie obowiązuje. 

3. Mecz o 3 miejsce nie jest rozgrywany, a obie przegrane w półfinałach drużyny zajmują 
równorzędne trzecie miejsce. 

 
§ 10. 

1. Pierwsza część eliminacyjna rozgrywana jest wg następujących zasad: 

1) drużyny rozstawione są w grupach według miejsc zajętych po turniejach 
eliminacyjnych: 

Pozycja (1) (2) (3) (4) 
Grupa A 1 8 9 16 
Grupa B 2 7 10 15 
Grupa C 3 6 11 14 
Grupa D 4 5 12 13 

(numery w tabelce oznaczają zajęte miejsce po trzech eliminacjach; numery w 
nawiasach oznaczają pozycje w grupie); 

2) mecze w tej fazie są rozgrywane według następującego klucza: 
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, 

d) zwycięzcy meczów nr 3 i 5 są rozpisani na dwie grupy, w których walczą o 
bezpośredni awans do części finałowej, a przegrani z meczów nr 4 i 5 są rozpisani 
na grupy, w których grają o awans do części barażowej. 

2. Druga część eliminacyjna rozgrywana jest wg następujących zasad: 

1) drużyny rozstawione są w grupach według miejsc zajętych po pierwszej części 
eliminacyjnej: 
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Pozycja (1) (2) (3) (4) 
Grupa E 1A 1D 2C 2B 
Grupa F 1B 1C 2D 2A 
Grupa G 3A 3D 4C 4B 
Grupa H 3B 3C 4D 4A 

(numery w tabelce oznaczają miejsca zajęte w grupie po pierwszej części 
eliminacyjnej, np. 3A oznacza zajęcie trzeciego miejsca w grupie A; numery w 
nawiasach oznaczają pozycje w grupie); 

2) mecze w tej fazie rozgrywane są wg następującego klucza: 
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, 

d) zwycięzcy meczu nr 3 z grup E i F awansują do fazy play-off części finałowej i są 
oznaczeni symbolami 1X i 2X; drużyna, która po trzech turniejach eliminacyjnych 
zajęła wyższe miejsce jest oznaczona symbolem 1X, a druga symbolem 2X, 

e) zwycięzcy meczu nr 5 z grup E i F awansują do fazy play-off części finałowej i są 
oznaczeni symbolami 3X i 4X; drużyna, która po trzech turniejach eliminacyjnych 
zajęła wyższe miejsce jest oznaczona symbolem 3X, a druga symbolem 4X, 

f) zwycięzcy meczów nr 3 i 5 z grup G i H oraz przegrani meczów nr 4 i 5 z grup E i 
F grają w części barażowej o awans do play-off części finałowej, 

g) przegrani meczów nr 4 i 5 z grup G i H kończą turniej, zajmując miejsca 13-16. 

3. Część barażowa rozgrywana jest wg następujących zasad: 

1) drużyny rozstawione są w grupach według miejsc zajętych w po drugiej części 
eliminacyjnej: 

Pozycja (1) (2) (3) (4) 
Baraż 1 3E 4F 1H 2G 
Baraż 2 3F 4E 1G 2H 

(numery w tabelce oznaczają miejsca zajęte w grupie po drugiej części eliminacyjnej, 
np. 2H oznacza zajęcie drugiego miejsca w grupie H; numery w nawiasach oznaczają 
pozycje w grupie); 

2) mecze w tej fazie rozgrywane są wg następującego klucza: 
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, 

d) przegrani meczów nr 4 i 5 z grup barażowych 1 i 2 kończą turniej, zajmując 
miejsca 9-12, 
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e) zwycięzcy meczów nr 3 i 5 z grup barażowych 1 i 2 awansują do części finałowej. 

4. Część finałowa jest rozgrywana wg następujących zasad: 

1) obowiązuje system play-off; 
2) drużyny do części finałowej są rozstawione według następującego klucza: 

Ćwierćfinał  Półfinał  Finał  
1X 

(1) 
2B1 lub 2B2 

zwycięzca (1) ćwierćfinału 

4X 
(2) 

1B1 lub 1B2 

(1) 
zwycięzca (2) ćwierćfinału 

zwycięzca (1) półfinału 

2X 
(3) 

2B1 lub 2B2 
zwycięzca (3) ćwierćfinału 

3X 
(4) 

1B1 lub 1B2 

(2) 
zwycięzca (4) ćwierćfinału 

zwycięzca (2) półfinału 

a) 1B1 oznacza pierwsze miejsce w grupie barażowej pierwszej, 
b) 1B2 oznacza pierwsze miejsce w grupie barażowej drugiej, 
c) 2B1 oznacza drugie miejsce w grupie barażowej pierwszej, 
d) 2B2 oznacza drugie miejsce w grupie barażowej drugiej; 

3) mecze w tej fazie rozgrywane są wg następującego klucza: 
a) przeciwnikiem drużyny 1X jest drużyna (2B1 lub 2B2), która po trzech turniejach 

eliminacyjnych zajęła niższą pozycję, 
b) przeciwnikiem drużyny 2X jest drużyna (2B1 lub 2B2), która po trzech turniejach 

eliminacyjnych zajęła wyższą pozycję, 
c) przeciwnikiem drużyny 3X jest drużyna (1B1 lub 1B2), która po trzech turniach 

eliminacyjnych zajęła niższą pozycję, 
d) przeciwnikiem drużyny 4X jest drużyna (1B1 lub 1B2), która po trzech turniejach 

eliminacyjnych zajęła wyższą pozycję. 
 

Rozdział 4 
Mistrzostwa Polski Kobiet 

 
Zasady ogólne 

§ 11. 

1. MPK rozgrywane są w konkurencji tripletów. 

2. W celu wyłonienia Mistrzyń Polski Kobiet przeprowadzany jest jeden turniej. 

3. Prawo do uczestnictwa w MPK mają wyłącznie zawodniczki posiadające aktualne 
licencje PFP oraz obywatelstwo polskie. 

4. Mecze odbywają się z limitem czasowym 70 min. z dodatkowym rzutem celem. 

5. Drużyna zdobywająca tytuł Mistrzyń Polski Kobiet otrzymuje prawo do reprezentowania 
Polski na Mistrzostwach Świata Kobiet lub Mistrzostwach Europy Kobiet w roku 
następnym. 

 
Zasady rozgrywania MPK, gdy liczba zgłoszonych drużyn nie przekroczy 8 

§ 12. 

1. MPK przeprowadzane są w systemie „każdy z każdym”. 
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2. Przed rozpoczęciem turnieju losowane są numery startowe. 

3. W przypadku, gdy do MPK zgłoszona zostanie jedna drużyna, MPK uważa się za 
nieodbyte. 

4. W przypadku, gdy do MPK zgłoszone zostaną dwie drużyny, gra się do trzech wygranych 
meczów. 

5. W przypadku, gdy do MPK zgłoszonych zostanie od 3 do 6 drużyn, rozgrywany jest mecz 
i rewanż. 

6. W przypadku, gdy do MPK zgłoszonych zostanie od 7 do 8 drużyn, kolejność 
rozgrywania meczów, zależnie od ilości startujących drużyn, jest następująca: 

1) dla 7 drużyn: 
1-2, 3-7, 4-6 
1-3, 4-7, 5-6 
1-4, 2-3, 5-7 
1-5, 2-4, 6-7 
1-6, 2-5, 3-4 
1-7, 2-6, 3-5 
2-7, 3-6, 4-5 

2) dla 8 drużyn: 
1-2, 3-7, 4-6, 5-8 
1-3, 2-8, 4-7, 5-6 
1-4, 2-3, 5-7, 6-8 
1-5, 2-4, 3-8, 6-7 
1-6, 2-5, 3-4, 7-8 
1-7, 2-6, 3-5, 4-8 
1-8, 2-7, 3-6, 4-5 

7. O kolejności w Mistrzostwach, rozgrywanych wg zasad określonych w ust. 5 i 6, decydują 
kolejno: 

1) liczba zwycięstw; 
2) liczba zwycięstw w pojedynkach bezpośrednich; 
3) różnica małych punktów z pojedynków bezpośrednich (pojedynki pomiędzy 

drużynami posiadającymi taką samą ilość wygranych meczów w turnieju); 
4) różnica małych punktów ze wszystkich pojedynków; 
5) suma zdobytych małych punktów ze wszystkich pojedynków; 
6) losowanie. 

 
Zasady rozgrywania MPK, gdy liczba zgłoszonych drużyn przekroczy 8 

§ 13. 

1. Turniej rozgrywa się systemem szwajcarskim (7 rund). 

2. O kolejności drużyn decydują kolejno: 

1) liczba zwycięstw; 
2) wyższy Buchholz; 
3) różnica małych punktów ze wszystkich rund; 
4) suma zdobytych małych punktów ze wszystkich rund; 
5) losowanie. 
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Rozdział 5 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

 
§ 14. 

1. Prawo do udziału w MMP mają wyłącznie osoby posiadające aktualne licencje PFP oraz 
obywatelstwo polskie, które w danym roku kalendarzowym ukończą 18 rok życia, a nie 
ukończą 23 lat. 

2. Drużyna zdobywająca tytuł Młodzieżowych Mistrzów Polski otrzymuje prawo do 
reprezentowania Polski na Mistrzostwach Europy Espoirs w roku następnym. 

3. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski rozgrywane są na zasadach Mistrzostw Polski Kobiet 
(Rozdział 4). 

 
Rozdział 6 

Mistrzostwa Polski Juniorów 
 

§ 15. 

1. Prawo do uczestnictwa w MPJ mają wyłącznie osoby posiadające aktualne licencje PFP 
oraz obywatelstwo polskie, które w danym roku kalendarzowym nie ukończą 18 roku 
życia. 

2. Drużyna zdobywająca tytuł Mistrzów Polski Juniorów otrzymuje prawo do 
reprezentowania Polski na Mistrzostwach Świata Juniorów lub Mistrzostwach Europy 
Juniorów w roku następnym. 

3. Mistrzostwa Polski Juniorów rozgrywane są na zasadach Mistrzostw Polski Kobiet 
(Rozdział 4). 

 
Rozdział 7 

Puchar Polski 
 

§ 16. 

1. Prawo do uczestnictwa w Pucharze Polski mają wyłącznie osoby posiadające aktualne 
licencje PFP lub innych narodowych federacji petanque. 

2. Puchar Polski składa się z dwóch części: części eliminacyjnej rozgrywanej systemem 
szwajcarskim oraz części finałowej rozgrywanej systemem play-off. 

3. Mecze odbywają się z limitem czasowym z dodatkowym rzutem celem: 

1) w konkurencji tete-a-tete – minimum 30 minut; 
2) w konkurencji dubletów – minimum 40 minut; 
3) w konkurencji tripletów – minimum 45 minut.  

 
§ 17. 

1. Część eliminacyjna rozgrywana systemem szwajcarskim składa się z pięciu rund. 

2. Do części finałowej, rozgrywanej systemem pucharowym (play-off), w zależności od 
ilości drużyn uczestniczących w turnieju, awansuje: 

1) 4 drużyny, gdy w turnieju uczestniczy mniej niż 12 drużyn; 
2) 8 drużyn, gdy w turnieju uczestniczy od 12 do 23 drużyn; 
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3) 16 drużyn, gdy w turnieju uczestniczy od 24 do 47 drużyn; 
4) 32 drużyny, gdy w turnieju uczestniczy od 48 do 95 drużyn; 
5) 64 drużyny, gdy w turnieju uczestniczy 96 drużyn i więcej. 

3. Wyniki turnieju określa się w następujący sposób: 

1) miejsca 1-4: finał, półfinał, mecz o trzecie miejsce; 
2) miejsca 5-8: wyniki części eliminacyjnej; 
3) miejsca 9-16: wyniki części eliminacyjnej; 
4) miejsca 17-32: wyniki części eliminacyjnej; 
5) miejsca od 33 do końca: wyniki części eliminacyjnej. 

 
Rozdział 8 

Rozgrywki ligowe 
 

Zasady ogólne 

§ 18. 

1. Prawo do udziału w rozgrywkach ligowych mają reprezentacje klubów zrzeszonych w 
PFP. 

2. Jeden klub może zgłosić jedną reprezentację do rozgrywek ligowych PFP. 

3. Kluby zgłaszają akces do rozgrywek ligowych poprzez wpłatę na konto bankowe PFP 
opłaty startowej za zgłoszoną reprezentację klubową, w wysokości i terminie uchwalonym 
przez Kongres PFP. 

4. Każda przystępująca do rozgrywek ligowych reprezentacja klubowa, która nie 
uczestniczyła w rozgrywkach ligowych w poprzednim sezonie, trafia do najniższej klasy 
rozgrywek. 

5. W przypadku nie zgłoszenia się uprawnionej reprezentacji do określonej klasy rozgrywek 
ligowych w danym sezonie, prawo do udziału w danej klasie rozgrywek uzyskują: 

1) w przypadku nie zgłoszenia się reprezentacji, która utrzymała się w danej klasie 
rozgrywek, prawo gry w tej klasie otrzymuje reprezentacja, która zajęła kolejno: 
przedostatnie miejsce w tej klasie rozgrywek, ostatnie miejsce w tej klasie rozgrywek, 
pierwsze i następne miejsca nie dające awansu do tej klasy rozgrywek; 

2) w przypadku nie zgłoszenia się reprezentacji, która uzyskała awans do wyższej klasy 
rozgrywek, prawo gry w tej klasie otrzymuje reprezentacja, która zajęła za nie 
zgłoszoną reprezentacją kolejno: pierwsze i następne miejsca nie dające awansu do tej 
klasy rozgrywek.  

 
Klasy rozgrywek ligowych 

§ 19. 

1. Rozgrywki ligowe PFP odbywają się w następujących klasach: 

1) I liga – 8 reprezentacji; 
2) II liga – 8 reprezentacji; 
3) III liga – pozostałe zgłoszone reprezentacje;  
4) najniższa klasa rozgrywek nie może liczyć mniej niż 5 reprezentacji; jeżeli tych 

reprezentacji będzie mniej, dołączają one do wyższej klasy rozgrywek, która zostaje  
podzielona na 2 możliwie równe grupy (A i B) wg następującego klucza: 
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Grupa A Grupa B 
S7 S8 
A4 A3 
A5 A6 
A8 A7 

gdzie: 
S – reprezentacje, które w poprzednim sezonie spadły z wyższej klasy rozgrywek – 
odpowiednio z miejsca 7. i 8., 
A – reprezentacje, które w poprzednim sezonie w danej klasie rozgrywek zajęły 
odpowiednio miejsca od 3. do 8. 

Pozostałe reprezentacje zostają dolosowane na przemian do obu grup, począwszy od 
grupy B.  

2. System awansów i spadków: 

1) I liga: 
a) reprezentacja, która wygra rozgrywki I ligi otrzymuje tytuł Klubowego Mistrza 

Polski, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, 
b) reprezentacje, które zajmą 7. i 8. miejsce, spadają do II ligi, o ile przepisy 

szczególne nie stanowią inaczej; 
2) II liga: 

a) reprezentacje, które zajmą 1. i 2. miejsce uzyskują awans do I ligi, o ile przepisy 
szczególne nie stanowią inaczej, 

b) reprezentacje, które zajmą 7. i 8. miejsce, spadają do III ligi; 
3) III liga: 

a) reprezentacje, które zajmą 1. i 2. miejsce uzyskują awans do II ligi, o ile przepisy 
szczególne nie stanowią inaczej; 

4) przepisy szczególne:  
a) w przypadku, gdy pierwsza liga jest rozgrywana w dwóch grupach o tytule Mistrza 

Polski decyduje dodatkowy mecz pomiędzy zwycięzcami poszczególnych grup, 
b) w przypadku, gdy najniższa klasa rozgrywek jest podzielona na dwie grupy, awans 

do wyższej grupy rozgrywek uzyskują zwycięzcy tych grup, 
c) w przypadku, gdy w kolejnym sezonie zostanie utworzona niższa klasa rozgrywek, 

to drużyny, które w wyższej klasie rozgrywek zajęły w swoich grupach miejsca 
poniżej czwartego, automatycznie spadają do niższej klasy rozgrywek.  

 
Reprezentacje klubowe 

§ 20. 

1. Reprezentacja klubowa powinna składać się z co najmniej 6 zawodników, w tym 
przynajmniej jednego zawodnika przeciwnej płci w stosunku do pozostałych. W 
reprezentacji może wystąpić jeden zawodnik nie posiadający obywatelstwa polskiego. 

2. Reprezentacje klubowe mają obowiązek wyznaczenia kapitana reprezentacji. Nazwisko 
kapitana musi zostać podane w karcie zgłoszenia reprezentacji, której wzór stanowi 
załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Kapitan reprezentacji klubowej jest jedyną osobą, która ma prawo zgłaszać jej skład i 
reprezentować ją w sporach i reklamacjach. 

4. Reprezentacje klubowe mogą korzystać z zawodników rezerwowych: 
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1) kapitan powinien to zaznaczyć w protokole ze spotkania ligowego (wzór stanowi 
załącznik nr 3 do Regulaminu); 

2) zawodnik rezerwowy musi być przypisany do konkretnej drużyny w spotkaniu 
ligowym; 

3) zawodnik występujący w składzie podstawowym drużyny w meczu w jednej 
konkurencji może być zawodnikiem rezerwowym w innej konkurencji. 

 
System rozgrywek ligowych 

§ 21. 

1. Przed pierwszym spotkaniem ligowym rozlosowywane są numery dla poszczególnych 
reprezentacji, które zostają im przypisane na czas rozgrywek ligowych w danym sezonie. 
Rozstawienie par do spotkań ligowych jest stałe (określone w załączniku nr 4 do 
Regulaminu). 

2. Rozgrywki ligowe we wszystkich klasach rozgrywek (grupach w ramach klas) 
rozgrywane są systemem „każdy z każdym”. 

3. Spotkania ligowe pomiędzy reprezentacjami rozgrywane są w następujących 
konkurencjach: 

1) jedna dowolna trójka przeciwko jednej dowolnej trójce (triplety); 
2) jedna trójka mieszana przeciwko jednej trójce mieszanej (triplety); 
3) dwie dowolne pary przeciwko dwóm dowolnym parom (dublety); 
4) jedna para mikstowa przeciwko jednej parze mikstowej (dublety). 

4. Punktacja za poszczególne konkurencje: 

1) 3 punkty za zwycięstwo w meczu w tripletach; 
2) 2 punkty za zwycięstwo w meczu w dubletach. 

5. Reprezentacja wygrywająca spotkanie ligowe otrzymuje 2 punkty meczowe, za remis – 1 
punkt meczowy, a za przegraną – 0. 

6. Reprezentacja wygrywająca spotkanie ligowe walkowerem otrzymuje 2 punkty meczowe, 
o których mowa w ust. 5 oraz 12 punktów, o których mowa w ust. 4. Reprezentacja 
przegrywająca walkowerem punktów nie otrzymuje. 

 
§ 22. 

1. Ustawienie zawodników do spotkania ligowego i poszczególnych meczów zgłasza kapitan 
reprezentacji do kierownika zawodów bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania 
ligowego (w protokole ze spotkania ligowego). Po zgłoszeniu ustawień zawodników i 
rozpoczęciu pierwszego meczu zmiany w zgłoszonych ustawieniach są niedozwolone. 

2. Po zakończeniu spotkania ligowego kapitanowie przekazują kierownikowi zawodów 
podpisane protokoły ze spotkania ligowego.  

3. Kolejność konkurencji w poszczególnych spotkaniach ligowych ustala sędzia główny w 
porozumieniu z organizatorem zawodów. 

4. Dopuszcza się wprowadzenie przez organizatora zawodów limitu czasowego w 
konkurencjach spotkania ligowego: 

1) 55 minut plus dodatkowy rzut celem w dubletach; 
2) 65 minut plus dodatkowy rzut celem w tripletach. 
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5. O kolejności reprezentacji w danej klasie lub grupie rozgrywek decydują następujące 
kryteria: 

1) ilość zdobytych punktów meczowych; 
2) ilość wygranych spotkań ligowych; 
3) wynik spotkania bezpośredniego; 
4) gdy kryteria, o których mowa w pkt 1 i 2, nie dają rozstrzygnięcia (dla trzech lub 

więcej reprezentacji), o kolejności decydują kryteria tzw. „małej tabelki”, 
uwzględniającej tylko wyniki ze spotkań pomiędzy zainteresowanymi 
reprezentacjami: 
a) ilość zdobytych punktów meczowych, 
b) ilość wygranych spotkań ligowych, 
c) różnica pomiędzy zdobytymi i straconymi punktami za konkurencje w 

poszczególnych spotkaniach ligowych, 
d) większa ilość wygranych tripletów; 

5) gdy kryteria, o których mowa w pkt 4, nie pozwolą ustalić kolejności poszczególnych 
reprezentacji, to: 
a) przy dwóch reprezentacjach o kolejności decyduje kryterium pkt. 3, 
b) przy trzech lub więcej reprezentacjach o kolejności decyduje różnica zdobytych i 

straconych punktów za konkurencje ze wszystkich rozegranych spotkań ligowych 
przez zainteresowane reprezentacje; 

6) różnica małych punktów ze wszystkich spotkań ligowych; 
7) losowanie.  

 
Rozdział 9 

Turnieje rankingowe 
 

§ 23. 

1. Turniej rankingowy rozgrywany jest w formule open. 

2. Turniej rankingowy rozgrywany jest na zasadach Pucharu Polski (Rozdział 7). 

3. Dopuszcza się możliwość rozgrywania turnieju bez podziału na fazę eliminacyjną i fazę 
play-off. Turniej rozgrywany jest wówczas tylko systemem szwajcarskim i składa się z 
minimum ośmiu rund, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.  

4. Turniej rankingowy, w którym występuje mniej niż 12 drużyn (zawodników) traci status 
turnieju rankingowego. 

 
Rozdział 10 

Indywidualna klasyfikacja zawodników 
 

§ 24. 

1. Zawodnicy posiadający aktualną licencję PFP biorą udział w indywidualnej klasyfikacji 
zawodników. Klasyfikacja ta jest prowadzona osobno w kategorii kobiet, mężczyzn i 
juniorów (łącznie dziewczęta i chłopcy). Ilość turniejów zaliczanych do klasyfikacji 
indywidualnej uchwala Zarząd PFP. 

2. Do klasyfikacji indywidualnej zalicza się wyniki: 

1) Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach oraz eliminacji do tych mistrzostw; 
2) Pucharów Polski we wszystkich kategoriach; 
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3) turniejów rankingowych; 
4) turniejów Centrope Cup. 

 
§ 25. 

1. Nadaje się rangę turnieju wg poniższych założeń: 

1) ranga A - liczba drużyn 96 i więcej; 
2) ranga B - liczba drużyn od 48 do 95; 
3) ranga C - liczba drużyn od 24 do 47; 
4) ranga D - liczba drużyn od 12 do 23; 
5) finał MPS otrzymuje rangę A, natomiast MPK, MPJ oraz MMP – rangę C. 

2. Zawodnicy zdobywają punkty wg poniższych zasad: 

1) liczba uzyskanych przez drużynę (zawodnika) punktów w turnieju zależy od zajętego 
przez niego miejsca oraz rangi tego turnieju, wg poniższej tabeli: 

miejsce 
ranga 1 2 3 4 5-8 9-16 17-32 33-64 

A 240 192 144 96 60 36 24 12 
B 180 144 108 64 45 27 18  
C 120 96 72 48 30 18   
D 60 48 36 24 15    

2) zawodnicy, którzy zajęli miejsca medalowe w Mistrzostwach Polski otrzymują 
dodatkowe punkty wg poniższej tabeli: 

miejsce 
ranga 1 2 3 

MPS 200 150 100 
MPK 200 150 100 
MMP 200 150 100 
MPJ 200 150 100 

3) zawodnicy uczestniczący w turniejach z cyklu Centrope Cup uzyskują punkty według 
zasad określonych w pkt 1. 

3. Zawodnik rezerwowy otrzymuje taką samą ilość punktów jak zawodnik ze składu 
podstawowego. 

4. O kolejności zawodników w końcowej klasyfikacji indywidualnej decyduje suma 
zdobytych punktów we wszystkich turniejach zaliczanych do tej klasyfikacji w danym 
roku wraz ze zdobytymi dodatkowymi punktami z Mistrzostw Polski. 

 
§ 26. 

1. Organizator turnieju zobowiązany jest przekazać w terminie 7 dni od daty turnieju 
protokół z turnieju z pełnymi wynikami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
Regulaminu) osobie wyznaczonej przez Zarząd PFP. 

2. Niewywiązanie się organizatora z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, bez pisemnego i 
uzasadnionego wyjaśnienia może skutkować pozbawieniem organizatora możliwości 
organizacji turniejów wymienionych w § 24 ust. 2. Stosowną decyzję podejmuje Zarząd 
PFP. 
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Rozdział 11 
Sprawy organizacyjne i dyscyplinarne 

 
§ 27. 

1. Zarząd PFP na każde zawody wyznacza delegata Zarządu PFP. 

2. Zawodnicy jednej drużyny biorący udział w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski oraz 
zawodnicy reprezentacji klubowej w rozgrywkach ligowych zobowiązani są grać w 
jednolitych koszulkach (dozwolone są niewielkie różnice w kroju i kolorze). 

3. Zaleca się, aby w turniejach rankingowych zawodnicy w ramach jednej drużyny 
występowali w jednolitych koszulkach. 

4. W czasie gry obowiązuje zakaz palenia papierosów i używania telefonów komórkowych. 
W czasie zawodów obowiązuje zakaz picia alkoholu oraz stosowania środków 
odurzających i substancji psychotropowych. Zawodnicy, sędziowie oraz działacze klubów 
zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play, wykazywania ducha sportowego, 
szacunku dla innych zawodników, sędziów, organizatorów i publiczności. Szczegóły 
wyjaśnia kierownik zawodów przed zawodami. 

 
§ 28. 

1. W czasie zawodów, nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
innych przepisów dotyczących gry w petanque czuwa sędzia główny, który również 
rozpatruje kwestie sporne. 

2. W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego 
PFP oraz wynikające z Regulaminu gry w petanque. 

 
Rozdział 12 

Nagrody 
 

§ 29. 

1. Organizator zawodów obowiązany jest dla pierwszych trzech drużyn ufundować puchary 
lub medale, a w Mistrzostwach Polski dodatkowo dyplomy. 

2. Jeżeli organizator przewiduje nagrody, powinien poinformować o tym fakcie delegata 
PFP oraz uczestników przed rozpoczęciem zawodów. 

 
Rozdział 13 

Przepisy końcowe i przejściowe 
 

§ 30. 

1. W kwestiach spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne 
rozstrzygnięcie podejmuje Zarząd PFP po zaciągnięciu opinii Komisji Regulaminowej 
i/lub Kolegium Sędziów. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zostaje podjęta w najkrótszym możliwym terminie, nie 
później jednak niż na dzień przed kolejnymi zawodami tego rodzaju, których spór 
dotyczył. 
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§ 31. 

Traci moc dotychczasowy Regulamin Rozgrywek PFP.  
 

§ 32. 

1. Przepisy zawarte w: 

1) § 20 ust. 1, w części: „w tym przynajmniej jednego zawodnika przeciwnej płci w 
stosunku do pozostałych”, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012r.; 

2) § 21 ust. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012r.; 

3) § 27 ust. 2, w części: „Pucharach Polski”, wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2011r. 

2. § 21 ust. 3 do dnia 31 grudnia 2011r. (w sezonie 2011) ma następujące brzmienie: 

„3. Spotkania ligowe pomiędzy reprezentacjami rozgrywane są w następujących 
konkurencjach: 

1) dwie dowolne trójki przeciwko dwóm dowolnym trójkom (triplety); 
2) trzy dowolne pary przeciwko trzem dowolnym parom (dublety).”. 

3. § 3 ust. 2 pkt 5 do dnia powołania Kolegium Sędziów PFP ma następujące brzmienie: 

„5) wyznaczenia ekipy sędziowskiej; do każdych zawodów ujętych w oficjalnym 
kalendarzu PFP organizator zobowiązany jest do wyznaczenia sędziego głównego oraz co 
najmniej dwóch sędziów pomocniczych spośród oficjalnych sędziów PFP;”. 

 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) Karta zgłoszenia drużyny / zawodnika do turnieju; 
2) Karta zgłoszenia reprezentacji klubowej do Rozgrywek ligowych; 
3) Protokół ze spotkania ligowego; 
4) Klucz rozstawienia par do spotkań ligowych; 
5) Protokół z turnieju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin Rozgrywek PFP przyjęty Uchwałą nr 11/2011 Zarządu P.F.P. z dnia 04.05.2011r., 
zmieniony Uchwałą nr 13/2011 Zarządu P.F.P. z dnia 07.06.2011r. 
 
 


