
 
 
 

 

 

Aika 
TUL100 -juhlavuoden liittojuhlan avauskilpailuna torstaina 13.6.2019 klo 10 alkaen.  
 
Paikka 
ESPOO, Leppävaaran Urheilupuiston hiekkakenttä, katuos.  Vanha maantie 13 a. Pysäköinti urheilupuiston eteläosa, jonne 

ajoyhteys Turuntien mt nro 110 / Vanhan maantien kautta. 
 
Kilpailut 
Petankin TUL:n veteraanien mestaruuskilpailut (+50-v) 
 
Sarjat 
Miesveteraanien trippeli (VT), kolme pelaajaa, myös naisilla mahdollisuus pelata tässä sarjassa. 

Naisveteraanien duppeli (VND), kaksi pelaajaa. 

Osanotto-oikeus vuonna 1969 tai aikaisemmin syntyneillä TUL:n seurojen jäsenillä. 

Pelaajien suositellaan käyttävän joukkueittain yhtenäisiä pelipaitoja. 

Alkupelit alustavasti neljä ns. Swiss kierrosta aikapeleinä, josta paremmuusjärjestyksessä cup- muotoisiin loppupeleihin 3-4 

kierrosta. Tarkentuu ilmoittautuneiden joukkueiden määrän mukaisesti.  

 
Pelimuoto 
Alkupelit alustavasti 4 ns. Swiss kierrosta, josta paremmuusjärjestyksessä cup-muotoisiinloppupeleihin 3-4 kierrosta. 

Tarkentuu ilmoittautuneiden joukkueiden määrän mukaisesti. 

 
Ilmoittautumiset 
29.05.2019 klo 18.00 mennessä sähköpostilla os. harri.jarkko.rinne@gmail.com  tai maapostina os. Harri Rinne, Karhekuja 6 

01660 Vantaa. Ilmoituksen yhteydessä on merkittävä kilpailusarja sekä seuran, joukkueen ja pelaajien nimet ja syntymävuodet 

sekä yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti.   

Jälki-ilmoittautuminen viimeistään 13.6.2019 klo 09.00 mennessä, kaksinkertaista osanottomaksua vastaan kilpailupaikalla, 

maksu käteisellä. 

 
Maksut  
Veteraaninaiset 20 euroa/joukkue ja Veteraanimiehet 30 euroa/ joukkue. 

Maksettava ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 29.05.2019 mennessä Leppävaaran Sisun Kannatusyhdistyksen tilille nro 

FI55 1478 3007 1029 45. 

 
Palkinnot 
TUL mestaruusmitalit A-finaalien kolmelle parhaalle joukkueelle. Kiertopalkinnot sarjojen voittajille vuodeksi. B-finaalien kolmelle 

parhaalle joukkueelle lajimitalit. 

C-finaalien voittajille harkinnanvarainen tavarapalkinto. Palkintoihin käytetään 50 % petankin osanottomaksuista (netto). 

TUL:n petankkijaoston hyväksymät ja päivitetyt TUL:n veteraanien petankkimestaruuskilpailujen säännöt 17.02.2017 löydät tästä 

 

Majoitus 

mailto:harri.jarkko.rinne@gmail.com
https://tul.fi/wp-content/uploads/2018/03/TULveteraanipeliens%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6tJM.pdf


 

 

Lisätiedot tästä linkistä 

 

Ruokailut  
Ruokailumahdollisuus Urheilupuiston kahviossa /II kerros n. klo 12.30 - 14 välillä. Jauheliha- / kasviskeitto leipä ja levite & 

raparperikiisseli 8,00 € etukäteen tilattaessa.  Maksu erillään osanottomaksuista viimeistään 04.06.2019 mennessä. 

Leppävaaran Sisun Kannatusyhdistyksen tilille nro FI55 1478 3007 1029 45 

Aterian hinta 10,00 € käteisellä paikan päällä tilattuna kilpailuaamuna klo 9.00 mennessä. 

Lisäksi Telttakahvio palvelee kenttäalueen reunalla klo 8.30 alkaen. Palkintojen jakotilaisuuden loppuun saakka, tarjolla 

virvokkeita, kahvia, teetä, suolaista ja makeaa, grillimakkaraa. Näiden maksu vain käteisellä. 

 
Tiedustelut 
Petankkiturnauksen vastuu- /yhteyshenkilö: 

Harri Rinne, harri.jarkko.rinne@gmail.com, puhelin 050 511 5164 

 
Järjestäjä 
Leppävaaran Sisu ry. 

 

 

Tervetuloa Espoon Leppävaaraan  TUL-100 veteraanien juhlaturnaukseen iloisen ja reilun pelin hengessä! 

 

https://tul.fi/tul-100/tapahtumaviikonlopun-osallistujille/tul100majoitus/
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