
Eesti Wabariigi 102. aastapäeva petangiturniir triodele 
J U H E N D 

1. EESMÄRK 
− Välja selgitada parimad võistkonnad. 
− Tähistada Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva. 
− Meisterlikkuse tõstmine ja spordiharrastuse aktiviseerimine läbi petangi mängimise. 

2. AEG JA KOHT 
Võistlused toimuvad Voka petangihallis (Narva mnt 2)  laupäeval, 22.02.2020 algusega kell 
10.00. 

3. JUHTIMINE 
− Korraldaja on Viru SK koos Toila valla Spordi- ja kultuurikeskusega.  
− Peakohtunik on Juhan Neiland, tel 5622 8909. 

4. OSAVÕTJAD 
− Osalema lubatakse võistkonnad, kes on võistlustele eelregistreerunud. 
− Võistkonnas võib olla 4 liiget, vahetada võib mängijaid iga viskevooru järel. 
− Tervisliku seisundi eest vastutab sportlane ise.  
− Üle 0,5 ‰ joobe puhul kõrvaldatakse võistleja võistluselt. 

5. VÕISTLUSTE SÜSTEEM 
− Alagrupid või puulid. Edasi karikas. 
− Välja mängitakse kõik kohad. 

6. AUTASUSTAMINE 
− 1. – 3. koha võistkonna liikmeid autasustatakse karika ja auhinnaga. 
− 5., 9. ja 13. koha võistkonna liikmeid autasustatakse medali ja mälestusauhinnaga. 
− Rahalised auhinnad: 1. koht – 150 €, 2. koht – 100 €, 3. koht – 75 €. 

7. MAJANDAMINE 
Osalustasu iga mängija kohta on 10 €, mida saab tasuda Viru Spordiklubi MTÜ 
arveldusarvele EE272200221069169004 (Swedbank). Osalustasu juunioridele on 2 €.  
Osalustasu garanteerib toitlustamise võistlusel. Mängijatel on võimalus ööbida hostelis 
„Kuldkaru“ 10 € öö ühe inimese kohta + reede õhtul tasuta saun. 

8. REGISTREERIMINE 
Võistlustele saab eelregistreeruda Viru Spordiklubi e-posti aadressil viruspordiklubi@
gmail.com kuni 20.02.2020 või kuni on registreerunud 18 võistkonda.  
Info telefonil 5622 8909 (Juhan Neiland). 

9. ÜLESKERKINUD KÜSIMUSTE LAHENDAMINE 
Kõik üleskerkinud küsimused ja protestid lahendab peakohtunik koos valitud esindajate 
koguga. 

Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada. 

Võistluse sponsorid: 

 

Võistluse toetajad: 

 

NB! Reedel, 21.02.2020 algusega kell 20.00 toimub kõigile soovijaile pliks-plaks turniir. 
Registreerimine 1 tund enne võistluste algust või eelnevalt telefonil 5622 8909 (Juhan 
Neiland). Pühapäeval, 23.02.2020, kell 15:00 taliujumine 
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