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Mistrzostwa Polski Weteranów 

§ 1 Zasady ogólne 

1. MPW rozgrywane są w konkurencji tripletów. 

2. Prawo uczestnictwa w MPW mają osoby  które w roku zawodów  ukończą 55 lat 
i starsze, posiadające  aktualną licencję zawodniczą  PFP, bez względu na narodowość 
tych  osób.  

3. W MPW drużyna ma prawo skorzystać z udziału jednego zawodnika rezerwowego. 
Zmiana zawodnika może być dokonana wyłącznie jeden raz podczas jednego meczu. 
Zmiana musi być wyraźnie zasygnalizowana kapitanowi drużyny przeciwnej. W celu 
wyłonienia Mistrzów Polsk Weteranów przeprowadza się jeden turniej. 

4. Gdy do MPW  zgłosi się mniej niż 6 drużyn, mistrzostw nie rozgrywa się. 

§ 2. Zasady rozgrywania MPW 

MPW składają się z dwóch części:  
a) części eliminacyjnej rozgrywanej systemem szwajcarskim oraz 
b) części finałowej rozgrywanej systemem play off. 

§ 2.1. Część eliminacyjna MPW 

1. Część eliminacyjną rozgrywa się  systemem szwajcarskim z buchholzem. Składa się ona 
z pięciu rund. 

2. W pierwszej rundzie obowiązuje rozstawienie drużyn, które ustala się w oparciu 
o aktualny ranking. 

3. W przypadku nieparzystej liczby startujących drużyn, w pierwszej rundzie pauzuje 
drużyna z najniższym rankingiem. 

4. Zestawienie par do pierwszej rundy powstaje w ten sposób, że listę startową dzieli się 
na pół oraz kojarzy się pierwszą drużynę z pierwszą drużyną z drugiej połowy, druga z 
drugą itd.  Przy nieparzystej liczbie drużyn, tej z najniższym rankingiem nie bierze się 
pod uwagę. 

5. W kolejnych rundach kojarzenie następuje zgodnie z zasadami systemu szwajcarskiego 
z buchholzem,  to jest zgodnie z zajmowanym przez nie miejscem, przy założeniu, 
że pierwsza gra przeciw drugiej, trzecia przeciw czwartej itd., gdzie o kolejności decydują: 

a) ilości odniesionych zwycięstw; 
b) ilości punktów Buchholza; 
c) różnicy małych punktów; 
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6. W części eliminacyjnej wyklucza się dwukrotne spotkanie z tym samym przeciwnikiem, 
jeśli wyniki tak wskazują, to drużynie  z wyższą lokatą wyznacza się przeciwnika z 
kolejnego miejsca w tabeli. 

7. Przy ustalaniu miejsc  zajmowanych przez drużyny oraz dla uzyskania właściwych 
skojarzeń przeciwników, organizator powinien korzystać z programu komputerowego, 
dostarczonego przez PFP, który znajduje się również na stronie www.petanque.pl. 

 

§ 2.2. Część finałowa MPW 

1. Do części finałowej, rozgrywanej systemem pucharowym (play-off), w zależności od ilości 
drużyn uczestniczących w Mistrzostwach, awansują:  

a) 4 drużyny, gdy w turnieju uczestniczy od 6 do 11 drużyn; 
b) 8 drużyn, gdy w turnieju uczestniczy od 12 do 23 drużyn; 
c) 16 drużyn, gdy w turnieju uczestniczy od 24 do 47 drużyn; 
d) 32 drużyny, gdy w turnieju uczestniczy od 48 do 95 drużyn; 
e) 64 drużyny, gdy w turnieju uczestniczy 96 drużyn i więcej. 

2. Rozstawienie do części finałowej następuje zgodnie z poniższym wzorem: 
a) dla  4 drużyn:  1-4,  2-3 

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

c) dla 16 drużyn:  1-16,  8-9,  5-12,  4-13   /  3-14, 6-11,  7-10, 2-15  

d) dla 32 drużyn:  1-32, 17-16, 9-24, 25-8  /   28-5, 12-21, 20-13, 4-29 

 3-30, 14-19, 11-22, 6-27  /  26-7, 23-10, 18-15, 2-31 

e) dla 64 drużyn:  1-64, 32-33, 17-48, 16-49  /  9-56, 24-41, 25-40, 8-57 

 5-60, 28-37, 21-44, 12-53  /  13-52, 45-20, 29-36, 4-61 

 3-62, 30-35, 19-46, 14-51  /  11-54, 22-43, 27-38, 6-59 

 7-58, 26-39, 23-42,10-55  /  15-50, 18-47, 31-34. 2-63  

3. Wyniki Mistrzostw określa się w następujący sposób:  
a) miejsca 1 i 2  po rozegraniu meczu finałowego;  
b) miejsca 3 i 4 po rozegraniu meczu o 3 miejsce; 

4. Meczów o kolejne miejsca nie rozgrywa się,  a uzyskane lokaty zależą od  osiągniętego 
stopnia drabinki pucharowej oraz od wyników części eliminacyjnej. 

5. Miejsca drużyn, które nie zakwalifikowały się do części finałowej określają wyniki części 
eliminacyjnej.  


