Leht 1

Saare maakonna petankimeistrivõistluste juhend 2016
Eesmärk:
Selgitada välja Saare maakonna parimad 1.petanki üksikmängus(eraldi meestele ja naistele) ja
selgitada välja Saare maakonna parimad2. petanki paarismängus.
Selgitada välja Saare maakonna parimad 3.petanki trios.
Osavõtjad:
Osaleda võivad mängijad :1.On sündinud Saare maakonnas 2.Tulumaks laekub Saare maakonda
3.Elab alaliselt Saare maakonnas
4.Vaidluste korral otsustab peakohtunik võistleja osalemisõiguse üle.
Registreerimine:
Võistluste päeval 15 minutit enne võistluste algust. Osavõtutasu on 1euro.Õpilastele tasuta.
Võistlusviis:
1.üksikmäng
2.paarismäng

3.trio
Süsteem:
1-5 osalejat – mängitakse turniirisüsteemis
6-10 osalejat – 2 alagruppi
11-15 osalejat – 3 alagruppi
16-20 osalejat – 4 alagruppi , jne
2 alagruppi – mõlemast alagrupist pääseb edasi kaks parimat.Nüüd mängitakse poolfinaale: A1-B2 ja B1-A2 ,
Paaride võitjad finaali ,kaotajad mängivad 3-da koha peale.Alagupist mitte edasipääsenud mängivad
sama süsteemi alusel 5-8 kohta A3-B4 ja A4-B3. A5-B5-selgitavad 9-koha.
3 alagruppi – kõikidest alagruppidest pääseb kaks parimat pluss kaks parimat kolmandat kohta.
Omavahel kohtuvad: A1 – B3 või C3; B1-A3 või B3, A2 – C1; B2-C2
A1
B3/C3
C2
B2
B1
A3/C3
C1
A2

Mängijad ,kes ei pääsenud 8 hulka selgitavad 9-15 koha.
4 alagruppi – kõigist alagruppidest pääseb edasi kaks parimat.
Omavahel kohtuvad:A1-D2;C1-B2;B1-C2;D1-A2
A1
D2
C1
B2
B1
C2
D1
A2
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Mängijad,kes ei pääsenud 8 parema hulka selgitavad välja kohad 9-16.
Võidu eest arvestatakse 2 punkti ,kaotus 1 punkt,loobumiskaotus 0 punkti.
Mängitakse 13 punktini.

Võrdsete punktide korral otsustab paremusjärjestuse 1.omavaheline mäng 2.omavaheliste mängude
punktide vahe 3.üldpunktide vahe
Alagruppidesse asetamisel arvestatakse jooksva aasta reitingut:
2 alagruppi:8 asetust -A alagrupp (1-ne;4;7,8) ja B alagrupp (2-ne;3;5;6) ,ülejäänud loositakse.
3 alagruppi:6 asetust-A alagrupp (1;6) B alagrupp(2,5) C alagrupp(3,4) ülejäänud loositakse.
4 alaguppi:8 asetust-A alagrupp(1;8) B alagrupp(2;7) C alagrupp (3;6) D alagrupp (4;5) ülejäänud loosit.

Toimumiskohad ja ajad:
17. juuli Kuressaare
24. juuli Kuressaare
17. sept Kuressaare

trio
paarismäng
üksikmäng

mehed ;naised

Autasustamine:
Võistluse kolme parimat autasustatakse medali,diplomi ja meenetega.
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