
2009 Yleisen EM-karsinta ja naisten MM-karsinta 

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

EM- ja MM-karsintaan ilmoittaudutaan joukkueittain 30.4. mennessä tekemällä ilmoitus 
kilpailutoimelle ja maksamalla 160 euron osanottomaksu. 

Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan vähintään kolmen pelaajan nimet, joilla kaikilla pitää olla 
lisenssi, mutta seurasidonnaisuutta ei ole. Jokainen joukkue nimeää yhden pelaajan kapteeniksi ja 
kertoo ilmoittautumisen yhteydessä hänen yhteystietonsa (puhelinnumero ja sähköposti). 

Ilmoittautua voi: 

• sähköpostilla <kilpailut.spl ät gmail piste com>  tai  <kilpailut ät petanque piste fi>
• kirjallisesti osoitteeseen Jari Alanen, Suomen Petanque-Liitto Ry, PL 196 , 00251 HKI 

Joukkueen osallistumismaksu on 160 euroa, joka maksetaan liiton pankkitilille (Nordea 101630-
77002) käyttäen viitenumeroa 400SSST (jos joukkueen pelaajat edustavat eri seuroja, valitaan 
seuraksi joukkueen kapteenin seura, ja hänen nimensä ilmoitetaan ensimmäisenä). 

Pelaajat

Joukkueeseen voi nimetä 3-4 pelaajaa ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisen jälkeen 
kolmen hengen joukkueeseen voi lisätä pelaajan ennen 17.5. pelattavaa osakilpailua. Tästä pitää 
ilmoittaa viimeistään to 14.5. kilpailutoimelle. 

Kolmen hengen joukkueen voittaessa EM- tai MM-karsinnan liiton hallitus nimeää kisoihin 
lähtevän neljännen pelaajan. 

Neljän hengen joukkue voi käyttää jokaisessa karsintakilpailuissa kaikkia pelaajia MM-sääntöjen 
mukaisesti, eli joukkue voi tehdä yhden vaihdon pelin aikana. Neljän hengen joukkueen kaikkien 
pelaajien on osallistuttava vähintään yhteen kilpailuun ja jokaisen pelaajan on pelattava vähintään 
kolmessa pelissä. 

Osakilpailut

Sunnuntai 17.5. klo 10:00 Petanque Club de Pori, Antero Lehti 0400494873
Sunnuntai 14.6. klo 10:00 Droppi Petanque, Mikkeli, Jari Alanen 0452350232 

Joukkueilla ei ole osakilpailuissa osanottomaksuja. Osakilpailuissa ei jaeta palkintoja. 

Pelimuoto

Kilpailujen pelimuotona on cirkelpoule. (Asia päivitetään, kun tiedämme joukkuemäärät.) Peliaika 
on rajoitettu (enintään 1 tunti + 2 snadia). 

Pisteytys

http://www.petanque.fi/viite.php?aihe=400


MM-valintaan kuuluu kaksi osakilpailua ja finaali, jotka kaikki ovat trippeleitä. Pisteitä jaetaan 
osakisassa kahdeksalle parhaalle seuraavasti: 10-8-7-5-4-3-2-1. 

Loppufinaali, karsinnan yhteispisteet ja EM- ja MM-valinta

Loppufinaaliin, joka alkaa su 14.6. osakilpailun päätyttyä, pääsee kahdessa osakilpailussa neljä 
eniten pisteitä saanutta joukkuetta 

Jos kaksi tai useampi joukkue on samoissa yhteispisteissä, niin järjestys ratkaistaan seuraavasti: 

    a) voittojen lukumäärä 
    b) kakkostilojen lukumäärä 
    c) kolmostilojen lukumäärä 
    d) nelostilojen lukumäärä 
    e) arpa 

Finaalipäivänä välieräparit ovat 1.-4. ja 2.-3. Välierät ja finaali ratkaistaan yhdellä voitolla. Finaalin 
voittajajoukkue on Suomen edustaja. 

Tarkennuksia

Hallitus voi muuttaa pelijärjestelmää, jos karsintaan osallistuu vähemmän kuin 8 joukkuetta. 
Tämänhetkisten tietojen mukaan matka (lento) maksaa n. 600 e/hlö, josta pelaajilta veloitetaan 
omavastuuna n. 1/3. Ilmoitamme lisätietoja mm. hinnoista, kun saamme niitä Kansainväliseltä 
liitolta.

Luovutukset

EM- ja/tai MM-karsinnan voi luovuttaa ilmoittamalla tästä kilpailutoimelle. Osanottomaksua ei 
palauteta. 
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