
Eesti seeniorsportlaste individuaal-võistkondlikud 
meistrivõistlused petangis 2020 

J U H E N D  
1. EESMÄRK 
Populariseerida petanki seeniorsportlaste hulgas. Pakkuda mängurõõmu kõigile osalejatele 
ning selgitada tublimad vanuserühmades ja parimad maakonnad. 

2. AEG JA KOHT 
Võistlused toimuvad laupäeval, 23. mail 2020 algusega kell 11.00 Vokas, Metsa tn 2 
staadionile rajatud petangiväljakutel. 

3. OSAVÕTJAD JA PROGRAMM 
Võistlustele kutsutakse petangihuvilised seeniorsportlased. 
Programm: M 35–49, 50–59, 60–69, 70–79, 80+ 

       N 35–49, 50–59, 60–69, 70–79, 80+ 
Vanusegrupi määrab sünniaasta. Näiteks grupis 35–49 on aastatel 1971–1985 sündinud. 
Tervisliku seisundi eest vastutab sportlane ise. 

4. KORRALDAMINE 
Eesti seeniorsportlaste petangi meistrivõistlused viiakse läbi „Petangispordi ametlike reeglite“ 
järgi. Võistluste läbiviijaks on Viru Spordiklubi MTÜ. 
Võistluste süsteemi otsustab peakohtunik pärast osavõtjate registreerimise lõppu. See võib 
olla vanusegrupiti erinev sõltuvalt osavõtjate arvust grupis. Samuti võivad osade gruppide 
mängude algused olla ajaliselt nihutatud. Kõik mängud algavad seisult 1:1. 
Mängude tabelid pannakse infotahvlile võistluspäeval kell 10.00. Mängitakse kuni 30 väljakul. 
Loositud alagruppe ja hiljem võistluste tulemusi näeb ka lehel  webzone.ee/petank 

5. REGISTREERIMINE 
Osavõtuks tuleb teha nimeline registreerimine hiljemalt 20. mail kella 21.00-ks.  
Osalejate nimed koos sünniaastatega palume saata Viru Spordiklubi e-posti aadressile 
viruspordiklubi@gmail.com 
NB! Võistluspäeva hommikul on võimalik osavõtuks registreeruda ainult juhul, kui see on 
valitud võistlussüsteemis tehniliselt võimalik. 

6. MAJANDAMINE 
Osavõtutasu igalt võistlejalt on 8 EUR (20. maini registreerunutele), võistluspäeval 
registreerunutele 10 EUR. Osavõtutasu sisaldab lõunasööki. 
Tasuda saab sularahas kohapeal või ülekandega Viru Spordiklubi MTÜ arveldusarvele 
EE272200221069169004 (Swedbank). 
Võistlejate transpordi- ja muud lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või osavõtja ise. 

7. TULEMUSED 
Igas vanusegrupis (M ja N eraldi) selgitatakse välja Eesti seeniorspordi meister ja grupi 
üldine paremusjärjestus. Võistkondliku (maakondliku) paremuse määrab võistkonna 
sportlaste poolt saavutatud 10 parema tulemuse punktide summa: I koht 11 punkti, II koht 10 
punkti, III koht 9 punkti jne. Alates 11. kohast saavad kõik 1 punkti. Võrdse punktisumma 
korral määrab paremuse suurem I kohtade arv, selle võrdsuse korral II kohtade arv jne. 

8. AUTASUSTAMINE 
Iga vanusegrupi kolme paremat võistlejat autasustatakse vastava medaliga. 
Võitjat võistkonda (maakonda) autasustatakse rändkarikaga, I–III kohta väikese karikaga. 

9. KÜSIMUSED JA PROTESTID 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik. Protestid lahendab žürii, kuhu 
kuuluvad peakohtunik ja 2 kohapeal valitud erineva võistkonna esindajat. 

Info: Juhan Neiland 5622 8909.  

https://webzone.ee/petank/index-esl.html
mailto:viruspordiklubi@gmail.com

	1. Eesmärk
	2. Aeg ja koht
	3. Osavõtjad ja programm
	4. Korraldamine
	5. Registreerimine
	6. Majandamine
	7. Tulemused
	8. Autasustamine
	9. Küsimused ja protestid

