
 
 
 
 
 
Tiedote karsinnoista 2011 (miesten EM-kilpailut, na isten MM-kilpailut,  
PM-kilpailut, Viro-Suomi –maaottelu)  
 
Osakilpailut:  
 
la 5.3. EM-karsinta MT, MM-karsinta NT, Turun Petanque-Seura 
su 17.4. EM-karsinta MT, MM-karsinta NT, Linnan Petanquistit, Hämeenlinna 
 
Pelimuoto:  
 
Pelitapa ilmoitetaan osanottomäärän varmistuttua. Pääsääntönä miesten EM-kilpailupaikan ja 
naisten MM-kilpailupaikan karsinnassa on, että vain osakilpailuiden voitoilla merkitys. Voittajan 
ollessa sama, ko. joukkue suoraan kisoihin. Eri osakilpailuvoittajat - finaalit paras kolmesta 
systeemillä ko. joukkueiden sopimassa paikassa ja 30.4.2011 mennessä. Miesten ja naisten 
karsinnan voittajat osallistuvat myös PM-kilpailuihin. Mikäli ylimääräinen karsinta pelataan 
miesten sarjassa karsinnan molemmat joukkueet pääsevät PM-kilpailuihin. Mikäli miesten 
karsinnat (5.3. ja 17.4.) voittaa sama joukkue. Toisen PM-kilpailupaikan saaja ratkaistaan 
laskemalla osakilpailusijoituksista saatavia pisteitä. PM-kilpailuihin osallistuu kolmen hengen 
joukkueet. Viro-Suomi –maaottelun Suomen edustajat ratkaistaan myös laskemalla 
osakilpailusijoituksista saatavia pisteitä siten, että 2. ja 3. eniten pisteitä saaneet joukkueet 
edustavat Suomea ko. maaottelussa.  
 
Mikäli yhteispisteet ovat samat, 17.4. pelatun osakilpailun paremmuusjärjestys ratkaisee.  
 
Pelaajat:  
 
Joukkueeseen voi nimetä 3-4 edustuskelpoista (katso liiton säännöt) lisenssin omaavaa 
pelaajaa. Pelaajien ei tarvitse edustaa samaa seuraa. Lisäksi, jokainen joukkue nimeä 
kapteeninsa ja kertoo ilmoittautumisen yhteydessä hänen yhteystietonsa (puhelinnumero, 
sähköposti). Neljäs pelaaja tulee nimetä viimeistään ennen ensimmäistä karsintapäivää 
5.3.2011. Kolmihenkisen joukkueen voittaessa MM- tai EM-kilpailupaikan, hallitus nimeää 
neljännen pelaajan kuultuaan edustuspaikan voittaneen joukkueen pelaajia sekä sarjasta 
vastaavaa liiton valmentajaa. 
 
Neljän hengen joukkue voi käyttää jokaisessa karsintakilpailussa kaikkia pelaajia MM-sääntöjen 
mukaisesti. Joukkue voi tehdä yhden vaihdon pelin aikana. Joukkueen on osallistuttava 
molempiin osakilpailuihin. Neljän hengen joukkueen kaikkien pelaajien on osallistuttava 
vähintään yhteen osakilpailuun.  
 
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu:  
 
Joukkueittain 23.2.2011 mennessä 
Sähköpostilla <Sähköposti: artsi piste petanque ät gmail piste com> 
Postitse <Arto Brand, Lahtomäenkatu 3 A 10, 33580 Tampere> 
 
Joukkueen osallistumismaksu on 160 euroa, joka maksetaan liiton pankkitilille (Nordea 101630-
77002) 23.2.2011 mennessä, käyttäen viitenumeroa 400SSST (jos joukkueen pelaajat 
edustavat eri seuroja, valitaan seuraksi joukkueen kapteenin seura, ja hänen nimensä 
ilmoitetaan ensimmäisenä). Joukkueen luovuttaessa kilpailusta, osanottomaksua ei palauteta. 

 
Suomen Petanque Liitto Ry / kilpailutoimi 

 


