Tiedote arvokilpailukarsinnoista 2013
Miesten EM-/PM-karsinta
Osakilpailut:
la 16.3. klo 10.00 1.osakilpailu, Pasila
la 20.4. klo 10.00 2.osakilpailu, Turku
la 4.5. mahdollinen ylimääräinen karsinta (puolueeton paikka)
Pelimuoto:
Pelitapa ilmoitetaan osanottomäärän varmistuttua. Kaikki osakilpailusijoitukset ratkaistaan,
joukkueille jaetaan sijapisteet (1. = 1 pist., 2. = 2 pist., 3. = 3 pist, jne).
Voittajan ollessa sama 1. ja 2. osakilpailussa, ko. joukkue EM- ja PM-kisoihin. Toiseksi vähiten
sijapisteitä koonnut joukkue PM-kisoihin. Sijapisteiden ollessa tasan, 20.4. paremmin sijoittunut PMkisoihin.
Eri osakilpailuvoittajat – ylimääräinen karsinta paras kolmesta systeemillä 4.5. Ylimääräisen
karsinnan voittaja EM- ja PM-kisoihin, hävinnyt PM-kisoihin.
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
16.3.2013. Kolmihenkisen joukkueen voittaessa 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 EM-sääntöjen
mukaisesti. Joukkue voi tehdä yhden vaihdon pelin aikana. Joukkueen on osallistuttava molempiin
osakilpailuihin.
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu:
Ilmoittautuminen joukkueittain 28.2.2013 mennessä
Sähköpostilla: artsi piste petanque ät gmail piste com
Joukkueen osallistumismaksu on 160 euroa, joka maksetaan liiton pankkitilille (Nordea 10163077002) 28.2.2013 mennessä. Maksussa käytetään viitenumeroa 400SSST, jossa SSS tarkoittaa
kapteenin seuran rekisterinumeroa ja viimeinen numero T on ns. tarkistenumero. Oikean
viitenumeron voi tarkistaa liiton internet-sivuilta osoitteesta: http://petanque.fi/viite.php. Joukkueen
luovuttaessa kilpailusta, osanottomaksua ei palauteta.
Arvokilpailupaikan lunastaneilta pelaajilta voidaan periä omavastuuta ko. arvokilpailun matkakuluja
varten. Arvokilpailuun lähtevien pelaajien tulee allekirjoittaa antidopingsopimus ja sopimus alkoholin
käytöstä.

Naisten MM-/PM-karsinta
Osakilpailut:
la 16.3. klo 10.00 1.osakilpailu, Pasila
la 20.4. klo 10.00 2.osakilpailu, Turku
la 4.5. mahdollinen ylimääräinen karsinta (puolueeton paikka)
Pelimuoto:
Pelitapa ilmoitetaan osanottomäärän varmistuttua. Kaikki osakilpailusijoitukset ratkaistaan,
joukkueille jaetaan sijapisteet (1. = 1 pist., 2. = 2 pist., 3. = 3 pist, jne).
Voittajan ollessa sama 1. ja 2. osakilpailussa, ko. joukkue MM- ja PM-kisoihin. Toiseksi vähiten
sijapisteitä koonnut joukkue PM-kisoihin. Sijapisteiden ollessa tasan, 20.4. paremmin sijoittunut PMkisoihin.
Eri osakilpailuvoittajat – ylimääräinen karsinta paras kolmesta systeemillä 4.5. Ylimääräisen
karsinnan voittaja MM- ja PM-kisoihin, hävinnyt PM-kisoihin.
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
16.3.2013. Kolmihenkisen joukkueen voittaessa MM-kilpailupaikan, hallitus nimeää
neljännen pelaajan kuultuaan edustuspaikan voittaneen joukkueen pelaajia sekä sarjasta
vastaavaa liiton valmentajaa.
Neljän hengen joukkue voi käyttää jokaisessa karsintakilpailussa kaikkia pelaajia EM-sääntöjen
mukaisesti. Joukkue voi tehdä yhden vaihdon pelin aikana. Joukkueen on osallistuttava molempiin
osakilpailuihin.
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu:
Ilmoittautuminen joukkueittain 28.2.2013 mennessä
Sähköpostilla: artsi piste petanque ät gmail piste com
Joukkueen osallistumismaksu on 160 euroa, joka maksetaan liiton pankkitilille (Nordea 10163077002) 28.2.2013 mennessä. Maksussa käytetään viitenumeroa 400SSST, jossa SSS tarkoittaa
kapteenin seuran rekisterinumeroa ja viimeinen numero T on ns. tarkistenumero. Oikean
viitenumeron voi tarkistaa liiton internet-sivuilta osoitteesta: http://petanque.fi/viite.php. Joukkueen
luovuttaessa kilpailusta, osanottomaksua ei palauteta.
Arvokilpailupaikan lunastaneilta pelaajilta voidaan periä omavastuuta ko. arvokilpailun matkakuluja
varten. Arvokilpailuun lähtevien pelaajien tulee allekirjoittaa antidopingsopimus ja sopimus alkoholin
käytöstä.

