
Voka 3. sisekarikavõistlused petangis 2019–2020 
J U H E N D 

1. EESMÄRK 
− Võistluste eesmärgiks on välja selgitada parimad mängijad. 
− Petangi arendamine ja propageerimine. 
− Meisterlikkuse tõstmine ja spordiharrastuse aktiviseerimine läbi petangi mängimise. 

2. AEG JA KOHT 
Võistlused toimuvad Voka petangihallis (Narva mnt 2) oktoober 2019 – aprill 2020. 

3. JUHTIMINE 
− Peakorraldaja on Viru SK koos Toila Valla spordi- ja kultuurikeskusega. 
− Peakohtunik on Juhan Neiland, tel 5622 8909 

4. OSAVÕTJAD 
Osalema lubatakse kõik huvilised, kes on ennast võistlustele registreerinud ja eelnevalt 
tasunud osalustasu. Tervisliku seisundi eest vastutab sportlane ise. Üle 0,5 ‰ joobe puhul 
kõrvaldatakse võistleja antud etapilt. 

5. VÕISTLUSTE SÜSTEEM 
Toimub 13 etappi paarismängus ja loosisuperfinaal (olenevalt võistlejate arvust kas 
paarismängus või triodele). Etappidel on paaride valik vaba. Võistluste alguses võib 
registreerida 3 mängijat, vahetada võib iga vooru järel. 

− Kuni 6 võistkonna puhul toimub turniir kõik-kõigiga. 
− 7–8 võistkonna puhul alagrupid ja karikas. 
− 9–13 võistkonna puhul toimub võistlus šveitsi süsteemis (5 vooru). 
− 14 ja rohkema võistkonna puhul toimub võistlus alagruppides ja karikas. 

Maksimaalne võistkondade arv ühel etapil on 18 (sama kehtib superfinaali kohta). Pärast 
esimest etappi paigutus reitingu alusel. 
Superfinaali pääsevad kõik võistlejad, kes on osalenud vähemalt 3-l etapil. Superfinaali 
paigutamisel arvestatakse kõiki kogutud punkte. Superfinaalis loositakse võistkonnad reitingu 
alusel koostatud 3st tugevusgrupist. 

6. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE 
Paremusjärjestus selgitatakse igal etapil eraldi ja ka üldarvestuses. Kui ühel etapil saavad 
kaks või rohkem võistkonda võrdselt võite, siis arvestatakse omavahelisi mänge. Nende 
võrdsuse korral omavahelistes mängudes kogutud punkte. Kui omavahel pole mängitud, siis 
arvestatakse üldist punktide vahet. Igal etapil saab esikoht 20 punkti, iga järgnev koht 1 
punkti võrra vähem (kõik osalejad saavad vähemalt 1 punkti). Üldarvestuses liidetakse 10 
parema etapi punktid. Punktide võrdsuse korral otsustab suurim parimate kohtade arv. 

7. AUTASUSTAMINE 
Üldarvestuse 6 paremat mängijat autasustatakse karikaga. Karikaga autasustatakse ka 
parimat noort kuni 16 a (kaasaarvatud), naist ja Toila valla mängijat. 
Superfinaalis autasustatakse 3-e parema võistkonna liikmeid väikese karikaga. 

8. MAJANDAMINE 
Osalustasu iga mängija kohta igal etapil on 2 €, mis tasutakse kohapeal. Osalustasust on 
vabastatud noored kuni 16 a (kaasaarvatud). 

9. REGISTREERIMINE 
Võistlustele saab eelregistreeruda tel 5622 8909 (Juhan Neiland) või kohapeal 15 min enne 
võistluste algust. Maksimaalselt saab etapil osaleda 18 võistkonda. Registreerimisega 
hilinejad võivad kokkuleppel osaleda mõnes võistkonnas varumängijana. 

10. ÜLESKERKINUD KÜSIMUSTE LAHENDAMINE 
Kõik üleskerkinud küsimused ja protestid lahendab peakohtunik. 

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