
 

 

Uchwała Zarządu  

Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 

z dnia 26.01. 2016 r.  

nr 10/ 2016 

w sprawie Regulaminu Mistrzostw Polski Mężczyzn 

 

1. Zarząd PFP działając na podstawie § 29, pkt.15 Statutu PFP uchwala  

projekt zmiany Regulaminu Mistrzostw Polski Mężczyzn, zgodnie z tekstem  

zamieszczonym w punkcie 2. 

2. Proponowany tekst: 

 

Mistrzostwa Polski Mężczyzn 

1. MPM rozgrywane są w konkurencji tripletów. 

2.  Uczestnictwo. 

2.1. Prawo uczestnictwa w MPM mają  mężczyźni, którzy ukończyli 17 lat;  

2.2. W turniejach regionalnych zostaną dopuszczeni do gry również zawodnicy nie   

        posiadający   aktualnej licencji PFP, pod warunkiem zachowania wszystkich innych     

        kryteriów określających udział w turnieju PFP.  

2.3.  Drużyny złożone z zawodników nie posiadających licencji, którzy bezpośrednio po turnieju  

         regionalnym nie złożą deklaracji o wykupieniu licencji PFP, nie są brani pod uwagę 

         w  kwalifikacji do turnieju strefowego.     

2.4. W MPM drużyna może skorzystać z udziału zawodnika rezerwowego, którego może   

        zgłosić w każdej fazie rywalizacji, jednak wymiana zawodnika może nastąpić jedynie   

        do momentu rozpoczęcia kolejnego turnieju.  

2.5. Drużyna może mieć tylko jednego zawodnika rezerwowego 

2.6. Drużyna ma obowiązek startować w regionie do którego należy większość jej składu. 

2.7. Jeżeli każdy z zawodników drużyny należy do innego regionu to drużyna ma prawo 

        wyboru, w którym regionie wystartuje. Wyboru dokonuje się spośród regionów do   

        których należą zawodnicy. 

2.8. Na wszystkich etapach MPM zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół. 

2.9. Ilość drużyn kwalifikujących się do gry w Kwalifikacyjnych Turniejach Strefowych  

       oraz w Turnieju Finałowym, ustala sie na podstawie ogółu punktów   

       rankingowych zdobytych przez wszystkich zawodników Regionu lub Strefy,  

       proporcjonalnie do tych zdobyczy.   Ocena jest wykonywana na podstawie stanu  

       rankingu z dnia 15 listopada poprzedzającego rok startowy.    

2.10.  W cyklu MPM przyznaje się medale jedynie tym zawodnikom, którzy brali udział  

         w turnieju finałowym. 

 

 

 



3. Organizacja 

3.1. W celu wyłonienia Mistrza Polski Mężczyzn przeprowadza się: 

● kwalifikacje regionalne; 

● kwalifikacje strefowe (półfinały); 

● finał; 

3.2.  Zarząd PFP może zdecydować o zawieszeniu rozgrywania kwalifikacji regionalnych. 

3.3.  Zarząd PFP podejmuje decyzje o geograficznym podziale kraju na regiony i strefy. 

3.4.  Decyzje w sprawach p. 3.2. I p. 3.3. Zarząd PFP ogłasza do końca października roku  

        poprzedzającego rozgrywki.  

3.5.  Terminy rozgrywania turniejów są ogłaszane w Kalendarzu Imprez PFP, przy założeniu  

         że: 

● wszystkie turnieje regionalne rozgrywane są w tym samym terminie; 

● wszystkie turnieje strefowe rozgrywane są w tym samym terminie; 

3.6.  Drużyny, które uzyskały kwalifikację do turnieju strefowego lub finałowego, które nie   

        będą mogły uczestniczyć w tych zawodach, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu   

        Koordynatorowi Strefy lub organizatorowi, do wtorku poprzedzającego termin turnieju.  

3.7. W turnieju strefowym nie może uczestniczyć drużyna męska, która nie uzyskała do niego   

        kwalifikacji w turnieju regionalnym.    

3.8. W turnieju finałowym nie może brać udziału drużyna, która nie uzyskała do niego  

        kwalifikacji w turnieju strefowym. 

3.9.  Zawodnik lub zawodnicy (drużyna), którzy potwierdzą swój udział w turnieju wyższej 

         rangi,  a następnie bez ważnego powodu wykażą się absencją w tym turnieju, podlegają   

         karze do dyskwalifikacji na okres 60 dni włącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje    

         Komisja Dyscyplinarna, w terminie 14 dni od daty zawodów. Za skierowanie odnośnego      

         wniosku do Komisji odpowiedzialny jest organizator zawodów. 

3.10.  Ilości drużyn awansujących z turniejów regionalnych do turniejów strefowych 

         i z turniejów strefowych do turnieju finałowego określa Zarząd PFP na  

         podstawie ogółu punktów rankingowych zdobytych przez klasyfikowanych    

         zawodników danego regionu  oraz danej strefy.  Rozliczenia dokonuje się na podstawie  

         stanu  z dnia 15 listopada roku poprzedzającego rywalizację.  

 

 

4. Rywalizacja 

 

4.1. Kwalifikacyjny Turniej Regionalny (KTR) 

4.1. 1. Kwalifikacyjny Turniej Regionalny składa się z dwóch części: 

         a/ wstępnej, złożonej z pięciu rund rozgrywanych w systemie szwajcarskim z    

              buchholzem; 

         b/ zasadniczej, rozgrywanej w systemie play-off; 

4.1.2. Do części zasadniczej kwalifikuje się osiem drużyn sklasyfikowanych najwyżej po części   

           wstępnej.   

4.1.3. Do części zasadniczej drużyny rozstawiane są według miejsc zajętych po części  

           wstępnej, według zasady 1/8,  2/7, 3/6,  4/5.   

4.1.4. Mecze fazy wstępnej rozgrywane są z limitem czasowym 60 minut z dodatkowym 

            rzutem celem, a mecze w fazie zasadniczej rozgrywa się bez limitu czasowego. 

4.1.5. Mecze w części zasadniczej rozgrywane są do ustalenia końcowej kolejności drużyn (o 

           każde miejsce). 

4.1.6. Ilość drużyn uczestniczących w Kwalifikacyjnym Turnieju Regionalnym jest   

           nieograniczona.  

4.1.7. Punkty rankingowe dla KTR oblicza się według standardowej procedury z                                 

           uwzględnieniem przelicznika, który wynosi 2.      



4.2. Kwalifikacyjny Turniej Strefowy (KTS) 

4.2.1. W Kwalifikacyjnym Turnieju Strefowym uczestniczy 16 drużyn męskich wyłonionych 

           w Kwalifikacyjnych Turniejach Regionalnych. 

4.2.2.  Kwalifikacyjny Turniej Regionalny składa się z dwóch części: 

            a/ wstępnej, złożonej z pięciu rund rozgrywanych w systemie szwajcarskim 

                 z buchholzem; 

            b/ zasadniczej, rozgrywanej w systemie play-off; 

4.2.3. Do części zasadniczej kwalifikuje się osiem drużyn sklasyfikowanych najwyżej po części   

           wstępnej.   

4.2.4. Do części zasadniczej drużyny rozstawiane są według  miejsc  zajętych po części   

           wstępnej, według zasady 1/8,  2/7, 3/6,  4/5.   

4.2.5. Mecze fazy wstępnej rozgrywane są z limitem czasowym 60 minut z dodatkowym 

            rzutem celem, a mecze w fazie zasadniczej rozgrywa się bez limitu czasowego. 

4.2.6. Mecze w części zasadniczej rozgrywane są do ustalenia końcowej kolejności drużyn  

           (o każde miejsce). 

4.2.7. W przypadku absencji drużyny, która uzyskała kwalifikację do KTS, turniej zostanie    

            rozegrany w pomniejszonym składzie.     

4.2.8.  Punkty rankingowe dla KTS oblicza się według standardowej procedury  

            z uwzględnieniem przelicznika, który wynosi 2,5.      

 

4.3. Turniej Finałowy (TF) 

4.3.1  Do turnieju finałowego kwalifikuje się 16 drużyn awansujących z Kwalifikacyjnych   

           Turniejów Strefowych.   

4.3.2. Punkty rankingowe dla TF oblicza się według standardowej procedury  

           z uwzględnieniem przelicznika, który wynosi  3.                                                                                     

4.3.3.W turnieju finałowym wszystkie mecze rozgrywane są bez limitu czasowego.     

4.3.4.Turniej finałowy rozgrywa się w ciągu dwóch dni:                                                                                                                        

.                   -pierwszego dnia rozgrywa się część eliminacyjną,                                                                                     

.                   -drugiego dnia część barażową,o rozstawienie w ćwierćfinale i część finałową.                                                                    

4.4. Część eliminacyjna turnieju finałowego 

4.4.1. Część eliminacyjna rozgrywana jest w czterech grupach składających się z 4 drużyn każda. 

           Drużyny w grupach rozstawione są na podstawie punktów rankingowych drużyn zgodnej 

           z aktualnym rankingiem według następującego klucza: 

 

grupa A grupa B grupa C grupa D 

1 2 3 4 

8 7 6 5 

9 10 11 12 

16 15 14 13 

 

(numery w tabeli oznaczają kolejność drużyn zakwalifikowanych do turnieju finałowego 

zgodnie z punktami rankingowymi) 

4.4.2. Organizator turnieju finałowego zobowiązany jest do ogłoszenia ostatecznego podziału 

           na grupy po dokonaniu rejestracji drużyn, które zgłosiły się na TF.  

4.4.3. Mecze w grupach rozgrywane są w sposób następujący: 

        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, 

4.4.4. Zwycięzcy meczów nr 3 zajmują miejsce 1 w swoich grupach,                                                                    

.           zwycięzcy meczów nr 5 zajmują miejsca 2 w swoich grupach, 

           przegrani meczów nr 5 zajmują miejsca 3 w swoich grupach, 

           a przegrani z meczów nr 4 zajmują miejsca 4 w swoich grupach. 

 4.4.5. Drużyny  z miejsc 1 i 2 w drugiej   fazie turnieju będą grać w grupach E i  F . 

            Drużyny  z miejsc 3 i 4 w drugiej   fazie turnieju będą grać w grupach G i  H . 

 

 

 

 

 

grupa E grupa F grupa G grupa H 

1A 1B 3A 3B 

1D 1C 3D 3C 

2B 2A 4B 4A 

2C 2D 4C 4D 

 

            (symbole w tabeli oznaczają miejsca drużyn w odpowiednich grupach fazy eliminacyjnej, 

            np. 2A oznacza drużynę, która w fazie eliminacyjnej zajęła 2 miejsce w grupie A) 

4.5.2. Mecze w grupach barażowych rozgrywane są w sposób analogiczny do fazy eliminacyjnej,           

           według schematu:   

        d) 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), 

        e) 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, 

        f) runda nr 3: 

- mecz nr 5: przegrany meczu nr 3 vs. zwycięzca meczu nr 4, 

4.5.3.  Zwycięzcy meczów nr 3 zajmują miejsce 1 w swoich grupach,                                                                    

.           zwycięzcy meczów nr 5 zajmują miejsca 2 w swoich grupach, 

           przegrani meczów nr 5 zajmują miejsca 3 w swoich grupach, 

           a przegrani z meczów nr 4 zajmują miejsca 4 w swoich grupach. 

4.5.4. Drużyny z miejsc 1 i 2 z grup E i F awansują do fazy finałowej  i będą grać o rozstawienie w 

ćwierćfinale. 

4.5.5. Drużyny  z miejsc 3 i 4 z grup E i F i drużyn z miejsc 1 i 2 z grup G i H tworzą  dwie grupy 

barażowe X i Y.     

4.5.6. Drużyny z miejsc 3 i 4 z grup G i H grają o miejsca 13-16 

            a) runda nr 1: 

            - mecz nr 1:  3 drużyna z grupy G  vs.4 drużyna z grupy H, 

            - mecz nr 2:  3 drużyna z grupy H) vs.4 drużyna z grupy G, 

        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, 



            Zwycięzca z meczu nr 3  zajmuje 13 miejsce w MPM,                                                                    .                

.           przegrany z meczu nr 3  zajmuje 14 miejsce  w MPM, 

            zwycięzca z meczu nr 4  zajmuje 15 miejsce w MPM , 

            przegrany z meczu nr 4 zajmuje 16 miejsce w MPM. 

 

 

 

4.6. Rozgrywka w grupach  w części barażowej 

4.6.1.  

 

grupa X grupa Y 

3E 3F 

4F 4E 

1G 1H 

2H 2G 

 

            (symbole w tabeli oznaczają miejsca drużyn w odpowiednich grupach fazy eliminacyjnej, 

            np. 1G oznacza drużynę, która w fazie eliminacyjnej zajęła 1 miejsce w grupie G) 

4.6.2. Kolejność meczy rozgrywanych w grupach X i Y: 

          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, 

4.6.3  Zwycięzcy meczów nr 3 zajmują miejsce 1 w swoich grupach, 

           zwycięzcy meczów nr 5 zajmują miejsca 2 w swoich grupach, 

           przegrani meczów nr 5 zajmują miejsca 3 w swoich grupach 

           a przegrani z meczów nr 4 zajmują w swoich grupach miejsca 4. 

4.6.4. Drużyny  z miejsc 1 i 2 awansują do ćwierćfinału . 

           Drużyny  z miejsc 3 i 4 będą grać o miejsca 9-12. . 

.       a) runda nr 1: 

            - mecz nr 1:  3 drużyna z grupy X  vs.4 drużyna z grupy Y, 

            - mecz nr 2:  3 drużyna z grupy Y vs.4 drużyna z grupy X, 

        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, 

            Zwycięzca z meczu nr 3  zajmuje 9 miejsce w MPM,                                                                    .                

.           przegrany z meczu nr 3  zajmuje 10 miejsce  w MPM, 

            Zwycięzca z meczu nr 4 zajmuje 11 miejsce w MPM , 

            przegrany z meczu nr 4 zajmuje 12 miejsce w MPM. 

 

 

4.7. Rozgrywka o rozstawienie w ćwierćfinale  

4.7.1. runda nr 1: 

            - mecz nr 1:  1 drużyna z grupy E vs.2 drużyna z grupy F, 

            - mecz nr 2:  1 drużyna z grupy F vs.4 drużyna z grupy E, 

        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)  Zwycięzca z meczu nr 3  rozstawiony jest w ćwierćfinale z numerem 1  ,                                                                    

.               przegrany z meczu nr 3  rozstawiony jest w ćwierćfinale z numerem 2 ,       

                zwycięzca z meczu nr 4 rozstawiony jest w ćwierćfinale z numerem 3  , 

                przegrany z meczu nr 4rozstawiony jest w ćwierćfinale z numerem 4  , 

 

 4.8. Rozgrywka w części finałowej                                                                                                                                                                  

.4.8.1.  ćwierćfinały: 

mecz nr 1     1 vs 2Y 

mecz nr 2     4 vs 1X 

mecz nr 3      3 vs 1Y 

mecz nr 4      2 vs 2X 

              półfinały: 

                           zwycięzcy meczu nr 1 vs   zwycięzcy meczu nr 2 

                           zwycięzcy meczu nr 3 vs   zwycięzcy meczu nr 4 

                finał: 

                          zwycięzcy półfinałów  spotkają się w finale a przegrani zagrają w meczu o 3 miejsce 

 

4.8.2.Drużyny które przegrały w ćwierćfinale grają o miejsca 5-8  w sposób analogiczny do schematu  

          gier w półfinale  (symbole w powyższym schemacie oznaczają miejsca drużyn w odpowiednich  

          grupach, np. 1X oznacza drużynę, która w grupie X zajęła 1 miejsce). 

4.8.3.  Zwycięzcy  turnieju otrzymują tytuł Mistrza Polski Mężczyzn. 

            Przegrani z meczu finałowego otrzymują tytuł I Wicemistrza Polski Mężczyzn 

            Zwycięzca meczu o 3 miejsce otrzymuje tytuł II Wicemistrza Polski Mężczyzn   

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

                     Sekretarz                                                                                             Prezes      

 

                   Karol Solecki                                                                                Jan Neugebauer 

 


