
SAAREMAA PETANGI FUN-TURNIIRI JUHEND 2020. 

Eesmärk: 
Tuua petangimängu juurde uusi huvilisi ,kes saavad mängida esimesed mängud kogenud 
mängija kõrval .

Võistlusel toimub eelnevalt mängureeglite tutvustus ja mängu ajal on juhendajaks 
kogenumad mängijad.

Selguvad parimad fun- turniiri mängijad.


Korraldaja: Saaremaa Petangiklubi 
Peakohtunik: Urmo Auväärt 
Kontakt: Tel: 58 114 696     
e-mail: petanque.saaremaa@gmail.com 

Aeg ja koht: 
1.    15.veebr.    turniir  “ Sõbrapäev”

2.    24.veebr.    turniir  “ Eesti pidu”

3.    04.aprill      turnii  “ Nali naljaks”

4.    03.mai        turniir “ Tere kevad”

5.    24.mai        turniir “ Nõiutud Saarepiiga”

6.   14.juuni       turniir “ Jaanituli”

7.   26.sept.       turniir “  Tunnikontroll”

8.   10.okt.         turniir “ Kuuli Ralli”         

9.   31.okt.         turniir ” Hollow Kuul”     

10.  28.nov.        turniir “ Klubi fun”           

11.  12.dets.       turniir ” Päkapiku fun”

12.  27.dets        turniir “ Aastalõpu fun”


Korraldajal on õigus mõjuvatel põhjustel muuta võistluste toimumise aega ja mängukohta. 
Muutuste korral teavitatakse esimesel võimalusel mängijaid e-maili või telefoni teel.

Võistluste algus kell 10.00.


Mängude kirjeldus: 
Eelmise fun- turniiri parimad loositakse asetatud mängijateks ja teised mängijad 
loosivad endale oma mängu numbri ,millega nad iga voor lisatakse asetatud 
mängija võistkonda. Eelnevalt on omavahel toimuvad voorud paika pandud tabelis 
numbritena. Mänguviisideks võib olla üksik,paaris või trio. Võisteldakse 13 punktini . 
Toimub individuaalne arvestus. 
Täpsem võistlusviisi tutvustamine toimub enne võistlust kohapeal. 



Osavõtjad: 
Osaleda võivad kõik soovijad!!! 
Võib mängida harjutuskuulidega.


Registreerimine võistlusele:  
toimub eelregistreerimine võistlusele toimuva sama nädala neljapäeva õhtu kella 
22.00.-ni, (või üleeelmise päeva õhtuks enne võistlust)

andes teada võistlustel enda osalemisest (ei pea olema võistkonda) telefoni kõne, sms-i, 
või e-maili teel. Võistluspäeval peab kohaoleku registreerima vähemalt 20.min enne 
võistluste algust.


Registreerides end võistlusele kinnitab mängija et tema  tervislik seisund võimaldab tal 
osaleda petangivõistlusel.


Võistluste korraldus: 

Võistlussüsteem selgub peale eelregistreerimise lõppu. (alagrupp,karikas,puul) .Kui 
võistlustele registreerib 3 või vähem mängijat, siis võistlus jääb ära ja korraldaja 
määrab uue toimumise aja andes muudatustest kõigile mängijatele teada.

Punktitabel:

1.koht   30 punkti 
2.koht   28 punkti 
3.koht   26 punkti 
4.koht   24 punkti 
5.koht   22 punkti 
6.koht   20 punkti 
7.koht   18 punkti   
8.koht   16 punkti 
9.koht   15 punkti 
10.koht  14 punkti 
11.koht  13.punkti 
12.koht  12.punkti 
jne.



Autasustamine:

Kõigile võistlejatele igal võistlusel meene, esikolmikule medalid.
Võimalusel eriauhinnad.
Aasta kokkuvõttes esikolmikule auhinnad (autasustamine toimub 12.novembril), arvesse 
lähevad esimesed 9 toimuvat fun- turniiri. (15.02 - 31.10)

Mängupäevale ei  planeerita voore rohkem kui kaheksa (8)

Võistleja riietus:
Mängijad peavad olema korrektselt riietunud, keelatud mängida palja ülakehaga ja 
ohutuse tagamiseks peavad mängijad kandma täielikult suletud jalatseid, mis kaitsevad 
varbaid ja kandu. 
Mängijad, kes ei järgi eeltoodud reegleid, eemaldatakse pärast kohtuniku poolt tehtud 
hoiatust võistlustelt. 

Võistlusel on keelatud: 
Võistlustele ei tule mängija alkoholi joobes, võistluste ajal on keelatud tarbida alkoholi. 
Mängude ajal ei ole lubatud suitsetada, mängude vahel on suitsetamine lubatud vaid 
selleks ette nähtud kohas. Piirangud kehtivad ka e-sigarettide kohta. Mängijatel on 
keelatud kasutada võistlustel ebatsensuurseid sõnu, mis võivad solvata või häirida 
võistlustel osalejaid ja pealtvaatajaid. Võistluste ajal on mobiil välja lülitatud (või hääletu 
reziim) ja selle kasutamine mängude ajal ei ole lubatud. 
Mängija, kes eksib sportliku käitumise ja juhendis välja toodud reeglite vastu, või veelgi 
hullem, näidates üles mitteaustust  või vägivaldsust korraldaja, kohtunike, teiste mängijate 
või pealtvaatajate suhtes, karistuse määrab peakohtunik (näiteks võistlustelt ära 
saatmise), võistlustel tekkivad vaidlused lahendab peakohtunik ja otsus on lõplik. 

Lisaks: 
Võistluse peakohtunikul on õigus mängud peatada halva ilma, pealtvaataja(te) käitumise 
või muude võistluse läbiviimist oluliselt häirivate asjaolude tõttu.

Mängija hoidub igasugusest tegevusest, mis kahjustab või võib kahjustada Saaremaa 
Petangiklubi poolt korraldatud võistluste aususe ja ausa mängu põhimõtet.


Privaatsuspoliitika: 
1. Saaremaa Petangiklubi korraldab avalikke üritusi, kus võidakse pildistada ja neid pilte 
avalikustada

2.Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo 
talletamiseks,sammuti Saaremaa Petangiklubi kodulehel ja ajalehe väljaannetes ees-ja 
perekonnanimega.


Juhendi koostas Saaremaa Petangiklubi 08.jaanuar.2020.a.


