
SAAREMAA PETANGIMEISTRIVÕISTLUSED 2020. 

Eesmärk: 

Välja selgitada Saaremaa meistrid petangis. 

Korraldaja: Saaremaa Petangiklubi  

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

Aeg ja koht: 

sisemeistrivõistlused 

25.01.2020- üksikmäng, Uduvere petangihall kell 10.00 
22.02.2020- paarismäng, Uduvere petangihall kell 10.00             
21.03.2020- trio võistlus, EDASI LÜKATUD


 meistrivõistlused 

28.06.2020- trio võistlus, Kaubi mänguväljak, Eiklas kell 10.00 
26.07.2020- paarismäng, Laimjala kell 10.00 
20.08.2020- üksikmäng, Kaubi mänguväljak, Eiklas kell 10.00 

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

Osavõtjad: 

Saaremaal sündinud, püsivalt elavad, töötavad, õppivad mängijad 
ja Saaremaa Petangiklubi liikmed. 
Vaidluste korral otsustab peakohtunik võistleja osalemisõiguse üle. 
Võib mängida harjutuskuulidega. 

Registreerimine võistlusele: 
toimub eelregistreerimine võistlusele toimuva sama nädala 
neljapäeva õhtu kuni kella 22.00.-ni, 
andes teada võistlustel osalemisest telefoni kõne, sms-i, või e-maili 
teel. Võistluspäeva hommikul peab kohaoleku registreerima 
vähemalt 20.min enne võistluste algust. 



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

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

Võistluste korraldus: 

Üksikmäng - Meeste ja naiste arvestus on eraldi 20.08.2020, 
sisemeistrivõistlusel üksikmängus mängivad mehed ja naised koos. 
Paarismäng - Võistkonnas võivad olla nii mehed kui naised. 
Trio võistlus - Võistkonnas võivad olla nii mehed kui naised. 

Autasustamine: 

Saaremaa meistrivõistlustel autasustatakse esikolmikusse tulnud 
mängijad medaliga ja diplomiga. 
Võimalusel eriauhinnad. 

Võistleja riietus: 

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

Võistlusel on keelatud ja millised on karistused: 

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, saab karistatud sõltuvalt rikkumise suurusest 
ühe või mitme karistusega. Karistused määrab ja võistlustel 
tekkivad vaidlused lahendab peakohtunik ja otsus on lõplik. 

Karistusteks võivad olla: 
1.hoiatus 
2.korduv hoiatus millele mitte reageerimine toob kaasa mängu 
tühistamise 3.mängija eemaldamine võistlustelt ( see kehtib ka 
võistkonna teistele liikmetele) 4. auhindade mitte väljaandmine 
(medal,diplom ja karikasarja punktid) 
5. raha trahv, mille mitte tasumisel ei saa sportlane osaleda 
järgnevatel Saaremaa meistrivõistlustel ega teistel Saaremaa 
Petangiklubi korraldatavatel võistlustel 

Lisaks: 

Võistlemisest (kas ühest mängust või kõigist edasistest mängudest) 
loobumise korral tuleb teavitada võistluste peakohtunikku, 
loobumiskaotuse andnud võistkonnale/ võistlejale märgitakse 
mängu tulemuseks 0:13 
Võistluse peakohtunikul on õigus mängud peatada halva ilma, 
pealtvaataja(te) käitumise või muude võistluse läbiviimist oluliselt 
häirivate asjaolude tõttu. 

Võistleja 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,samuti Saaremaa Petangiklubi 
kodulehel ja ajalehe väljaannetes ees-ja perekonnanimega. 

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


