
Turnieje rankingowe 

§ 1. Zasady ogólne 

1.       Turnieje rankingowe są imprezami organizowanymi przez kluby zrzeszone w PFP. 
2.       Turnieje rankingowe mogą być organizowane we wszystkich kategoriach i  konkurencjach , w 

których organizowane są Mistrzostwa Polski. 
3.       Sędzia zawodów oraz obserwator PFP mogą brać udział w turnieju również  jako zawodnicy;  
4.       Organizator turnieju rankingowego może określić ograniczenia uczestnictwa w tym 

turnieju,  według przyjętych przez siebie kryteriów, takich jak: 
a.       ilość miejsc; 
b.      kategorie wiekowe  lub płeć zawodników; 

  

§ 2. Warunki statusu turnieju rankingowego 

1.       W turnieju rankingowym może wystąpić dowolna ilość zawodników lub drużyn. 
2.       Turnieje rankingowe rozgrywa się w  formule otwartej. 
3.       W turnieju, by  posiadał  status turnieju  rankingowego  muszą brać udział: 

a.       sędzia z listy sędziów PFP; 
b.      obserwator PFP, należący do innego klubu niż organizator turnieju; 
c.       minimum 12 zawodników posiadających licencje PFP; 

4.       W turnieju  rankingowym  zwycięskie drużyny muszą rozegrać  nie mniej niż siedem 
meczów.  

5.       Ogłoszenie o organizacji turnieju rankingowego  musi znaleźć się na stronie PFP, w 
zakładce Petanque Pro,  minimum 28 dni przed jego rozpoczęciem.  

6.       W ogłoszeniu o turnieju rankingowym muszą znaleźć się poniższe informacje: 
a.       lokalizacja; 
b.      data i godzina rozpoczęcia; 
c.       kategoria i konkurencja w jakich będzie rozgrywany turniej; 
d.      wysokość wpisowego; 
e.      system rozgrywki; 

f.        wysokość nagród; 

7.       Warunkiem zaliczenia turnieju do rankingu jest dostarczenie wyników tego 
turnieju  administratorowi strony www.petanque.pl,  w formie elektronicznej w ciągu 24 
godzin od zakończenia turnieju  i w formie pisemnej, w postaci  skanu,  w ciągu 5 dni od 
zakończenia turnieju.   

Forma pisemna wyników musi zawierać: 

a.       protokół zawodów podpisany przez członków jury, 

b.      listę uczestników, 

c.       kompletne i szczegółowe wyniki wszystkich faz rywalizacji; 

  

http://www.petanque.pl/


§ 3. Klasa i siła turnieju rankingowego. 

1.       Turnieje rankingowe dzielą się na dwie klasy: 
a.        ranking; 
b.      ranking plus; 

2.       Siłę turnieju rankingowego określa się sumując siły najmocniejszych 16 uczestników i dzieląc 
tę sumę przez 16. 
Jeśli w turnieju startuje mniej niż 16 zawodników z rankingiem, sumę ich sił dzieli się również 
przez 16. 

3.       Ilość punktów rankingowych zdobytych przez zawodnika w trakcie turnieju o statusie 
„ranking” określana jest przez iloczyn ST i PA. 

4.       Ilość punktów rankingowych zdobytych przez zawodnika w trakcie turnieju o statusie 
„ranking plus” określana jest przez iloczyn ST – PA – współczynnika. 

  

§ 4. Kryteria niezbędne do osiągnięcia statusu turnieju „ranking plus”. 
  

1.       O przyznaniu statusu turniejów wyróżnionych klasą „ranking plus” na rok następny,  Zarząd 
PFP informuje w uchwale, po zakończeniu sezonu poprzedzającego.  

2.       Minimalna ST w zawodach, które mają uzyskać status „ranking plus” w roku następnym musi 
wynosić  35. 

3.       Suma nagród wręczanych zawodnikom nie może być mniejsza niż 5.000 zł. 
4.       Organizator turnieju musi zrealizować wszystkie warunki formalne, takie jak obsada 

sędziowska, rozmiary i ilość boisk, jury,  określone dla turniejów o randze Pucharu Polski.  
5.       Aby uzyskać rangę „ranking plus” organizator musi zasygnalizować Zarządowi z 

wyprzedzeniem jednego roku, chęć organizacji takiego turnieju, co spowoduje wnikliwą 
obserwację imprezy w roku poprzedzającym  podniesienie jej rangi. 

 


