TUL:n VETERAANIEN PETANKKIMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT
TUL petankkijaosto 17.2.2017
Nämä TUL:n veteraanien petankkimestaruuskilpailujen säännöt ovat voimassa 1.5.2017 alkaen.
Muutoksia ja tarkennuksia niihin tekee tarvittaessa TUL:n petankkijaosto. Mestaruuskilpailujen
järjestämisoikeuden myöntää TUL:n veteraanijaosto, ja mestaruusarvon myöntää TUL:n
petankkijaosto, joka myös valvoo mestaruusarvon toteutumista. Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei
ole mainittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia lajiliiton, Suomen Petanqueliiton,
kilpailusääntöjä (http://petanque.fi/liitto/kilpsaan20130324.pdf )
1. Kilpailukelpoisuus
Osallistujan tulee täyttää kilpailuvuonna vähintään 50 vuotta ja olla TUL-seuran henkilöjäsen.
Osallistumisoikeus ei edellytä Suomen Petanqueliiton kilpailulisenssiä.
2. Kilpailun sarjat
Mestaruudesta pelataan kahdessa eri sarjassa.
Veteraanien miesten trippeli (VT) (kolme pelaajaa): sekajoukkue voi osallistua tähän sarjaan.
Veteraanien naisten duppeli (VND) (kaksi naispelaajaa): vain naisilla mahdollisuus osallistua
tähän sarjaan.
Turnauksen suuren pelaajamäärän vuoksi kunkin joukkueen suositellaan käyttävän yhtenäisiä
pelipaitoja tunnistamisen helpottamiseksi.
3. Turnauksen pelitapa
Turnaus aloitetaan alkulohkoilla ( 4-6 joukkuetta/alkulohko), joihin joukkueet arvotaan.
Vaihtoehtoisesti voidaan aloittaa ns. Swiss-poule -pelijärjestelmällä, jossa joukkueet arvotaan
vastakkain, ja tällöin pelataan osanottajamäärästä riippuen 3-5 kierrosta.
Sijoituspelit pelataan cup-muotoisena niin, että sijoittuminen määräytyy alkulohkojen
paremmuuden mukaisesti eri tasoille. Alkulohkojen jälkeen pelataan A-, B- ja C-finaalit.
Pronssipeleissä voittaja sijoittuu pronssille ja häviäjä tason 4. sijalle.
Lohkovaiheessa tasapisteisiin päätyneiden keskinäinen ottelu ratkaisee paremmuusjärjestyksen.
Mikäli useampi kuin kaksi joukkuetta päätyy samoisiin pisteisiin, järjestyksen ratkaisevat
keskinäisten otteluiden tulokset. Mikäli kaikki joukkueet päätyvät samoihin pisteisiin,
paremmuusjärjestys ratkaistaan heitettyjen pisteiden eron perusteella.
Kaikki pelit pelataan 13 pisteeseen. Turnauksen aikataulun takia voidaan alkulohkoissa aloittaa
pelit esim. 2-2 -tilanteesta. Mahdollista on myös ns. aikapelien käyttö, esim. 55 min + 1 snadi.
Nämä mahdolliset rajoitukset kilpailupäällikkö ilmoittaa osanottajille ennen turnauksen
ensimmäisten pelien alkua.
4. Pelivälineet
1) Kuulien tulee olla metallia.
2) Kuulien halkaisijan tulee olla vähintään 70,5 mm ja enintään 80 mm.
3) Kuulien painon tulee olla vähintään 650 g ja enintään 800 g.
4) Suositellaan käytettäväksi ns. virallisia FIPJP:n kilpailukuulia, joissa tulee olla aina
lukemiskelpoinen kaiverrettu valmistaja- ja painomerkintä, sekä kuulan sarjanumero.
5) Myös ns. metallisten market kuulien käyttö on sallittua.
6) Maalipallo (snadi) on puinen tai muovinen, halkaisijaltaan 30 mm +/- 1mm.
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5. Pelikenttä
Pelikentän tulee alustaltaan olla hiekka-/kivituhkapintainen ja pelialue kooltaan 3x12 - 4x15 m.
Pelialue suositellaan rajattavaksi säänkestävillä langoilla tai ohuilla naruilla. Pelialueelle tulee
asettaa kenttäkohtaiset tulostaulut pelitilanteiden reaaliaikaisen seuraamisen helpottamiseksi.
Pelaajien mahdollisten henkilökohtaisen rajoitteiden takia kenttäalueelle pelikenttien välittömään
läheisyyteen tulee asettaa riittävä määrä lepuuttamista helpottavia penkkejä tai istuimia.
Pelikentillä suositellaan käytettävän muovisia tehdasvalmisteisia heittorenkaita, joiden
sisähalkaisija on 50 cm.
6. Pelin kulku
Aloitusarvonnan voittanut joukkue aloittaa heittoympyrästä, tai piirtää alussa heittoympyrän
halkaisijaltaan noin 50 cm. Heittoympyrä on asetettava/piirrettävä vähintään metrin päähän
pelialueen rajasta.
Pelin aloittava joukkue heittää heittoympyrästä ensin maalipallon sallitulle alueelle ja sitten
ensimmäisen kuulansa. Siitä eteenpäin heittovuorossa on joukkue, jonka kuula ei ole lähimpänä
maalipalloa. Kun toiselta joukkueelta loppuvat kaikki (6) kuulat, vastapuoli saa vapaasti heittää tai
olla heittämättä loppuja kuuliaan.
Arvonnan jälkeen, pelin alussa tai sen aikana, ei saa heittää ns. harjoitusheittoja. Heittäjän jalkojen
tulee olla heittoympyrän sisäpuolella, eivätkä ne saa koskettaa heittoympyrän reunaa tai viivaa.
Heiton aikana pelaaja ei saa koskettaa maata ympyrän ulkopuolella millään ruumiin osalla.
Jalkainvalidit voivat seistä pitämällä vain toista jalkaa heittoympyrässä, ja pyörätuolista heittäessä
heittokäden puoleisen pyörän on oltava heittoympyrässä.
Maalipallo (snadi) tulee aloituksessa heittää sallitulle alueelle vähintään 6 metrin ja enintään 10
metrin päähän heittoympyrän sisäreunasta mitattuna.
Kuulat saavat osua toisiinsa tai maalipalloon, ja ne voivat siirtyä rajatulla pelialueella. Pelialueen
rajan kokonaan ylittänyt kuula on ns. kuollut. Myös maalipallo voi klikkauksen takia siirtyä
kokonaan pelialueen ulkopuolelle. Tällöin pelikierros keskeytyy ja se aloitetaan uudelleen. Mikäli
toisella joukkueella on vielä heittämättömiä kuulia, joukkue saa niin monta pistettä kuin kuulia on
heittämättä.
7. Palkinnot
Molemmissa sarjoissa palkitaan kolme parasta joukkuetta. TUL:n mestaruusmitalit jaetaan Afinaaleissa. B -finaaleissa jaetaan järjestävän seuran tuottamat mitalit tai esinepalkinnot. Cfinaalissa jaetaan harkinnanvaraisesti voittajajoukkueelle tuotepalkinto. TUL:n veteraanijaosto /
järjestävä seura/taho kustantaa mestaruusmitalit joukkueiden pelaajille. Järjestävä taho tulouttaa
pelaajille palkintoina vähintään 50% osanottomaksuista. Kummankin sarjan A-finaalien
voittajajoukkueelle luovutetaan noin vuodeksi kiertopalkinto, joka on palautettava seuraavan
vuoden kilpailujen järjestäjille viimeistään seuraavilla TUL:n veteraanipäivillä.
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8. Osanottomaksut
Osanottomaksun vahvistaa TUL:n petankkijaosto kilpailujen järjestämisoikeudet saaneen tahon
esityksen pohjalta. Seurat/joukkueet maksavat ennakkoon määräpäivään mennessä
osallistumismaksut TUL:n veteraanijaoston osoittamalle pankkitilille.
Jälki-ilmoittautuvan joukkueen on maksettava kaksinkertainen osanottomaksu kilpailupaikalla
vähintään tuntia ennen turnauksen alkua.
9. Erimielisyydet kilpailun yhteydessä
Joukkueiden kapteenit huolehtivat joukkueidensa jäsenten osalta kilpailusääntöjen noudattamisesta,
mittaustulkinnoista, rajojen ylityksistä, pelaajien hyvästä käytöksestä jne. Kilpailun järjestäjän on
asetettava ylituomari valvomaan kilpailujen sääntöjen noudattamista ja ratkaisemaan sääntöjen
tulkinnat ja esim. mittauksella mahdolliset erimielisyydet.
Turnaukseen on perustettava 3- 5 jäsenien jury, joka ratkaisee mahdolliset erimielisyydet. Juryn
päätöksestä ei voi valittaa. Juryyn nimetään ylituomari, kilpailupäällikkö ja lisäksi
1-3 jäsentä osallistuvista seuroista.
TUL:n petankkijaosto pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

