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Sarjatiedote 2010 
 
Pelimuotona on trippeli, paitsi juniorien SM-sarjassa duppeli. Trippeli-joukkueessa voi vaihtaa 
yhden pelaajan kesken pelin. Trippeli-joukkueessa saa käyttää koko sarjan aikana korkeintaan 
kuutta eri pelaajaa. Kaikki joukkueessa pelaavat pitää nimetä järjestäjälle pelipäivän alussa. 
Kaikilla pelaajilla pitää olla voimassa oleva lisenssi. Kaikissa muissa sarjoissa, paitsi juniorien 
SM-sarjassa, lisenssien pitää olla koko joukkueella samasta seurasta. Joukkueilla pitää olla 
yhtenäinen peliasu. 
 
Yleiseen SM-sarjaan, veteraanien SM-sarjaan ja yleiseen 1. divisioonaan voivat osallistua 12 
edellisvuonna sarjapaikkansa lunastanutta seurajoukkuetta. Yleisessä 2. divisioonassa, 
veteraanien 1. divisioonassa, sekä juniorien ja naisten SM-sarjoissa ei joukkuemäärää ole 
rajoitettu. 
Yleisessä SM-sarjassa ja 1. divisioonassa kisaavat pelaajat eivät saa osallistua alueelliseen 2. 
divisioonaan. Muuten osanottoa eri sarjoihin ei ole rajattu. Esim. veteraani-ikäinen nainen voi 
pelata naisten SM-sarjaa, veteraanien SM-sarjaa ja alueellista 2. divisioonaa. Pelaaja voi olla 
pelipäivänä ilmoitettu vain yhteen joukkueeseen, jos useampia sarjoja pelataan samana 
päivänä. 
Tasavoitoissa olevien joukkueiden ero ratkaistaan keskinäisten otteluiden voitoilla ja piste-
erolla. 
 
Ilmoittautuminen kaikkiin sarjoihin 30.4.2010 mennessä kilpailutoimelle mieluiten sähköpostilla 
(artsi piste petanque at gmail piste com)  
tai kirjallisesti  
(Arto Brand, Suomen Petanque-Liitto, Pietilänkatu 8 B 61, 33720 Tampere). 
Ilmoittautumisessa on kerrottava seuran/joukkueen nimi ja trippeli-joukkueesta vähintään 
kolmen pelaajan nimet ja seura. 
Osanottomaksut 30.4.2010 mennessä liiton tilille Nordea 101630-77002. Maksuissa toivotaan 
käytettävän alla mainittuja viitenumeroita, joissa SSS on seuran numero (kolmenumeroisena ja 
tarvittaessa etunollilla täydennettynä) ja T on tarkistenumero. http://petanque.fi/viite.php 
Alueellisen 2. divisioonan ilmoittautumiset ja maksut hoidetaan alueiden määrittämällä tavalla. 
 
Yleinen SM-sarja: 
PSC1, RIE, KVP, PSC2, HBY, MYN, LOI, KAL, NAS, PCP, DRO, MPC 
 
Osanottomaksu: 200 euroa / joukkue viitenumerolla 310SSST 
 
Palkinnot: 
1. SM-mitalit ja 900 euron matkastipendi 
2. SM-mitalit ja 500 euron matkastipendi 
3. SM-mitalit ja 300 euron matkastipendi 
 
Pelipäivät, järjestäjät ja pelitapa: 
 
Runkosarja: 
La 15.5. klo 10.00 Tampere 
La 19.6. klo 10.00 Anjalankoski  
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Välierät, finaali ja karsinnat: 
La 7.8. klo 10.00 Tampere 
 
Pudotuspeleissä välieräparit ovat 1.-4. ja 2.-3. Välierät ja finaali ratkaistaan kahdella voitolla. 
Välierissä hävinneet joukkueet pelaavat pronssiottelun, joka ratkaistaan yhdellä voitolla.  
Yleisen SM-sarjan sijat 11-12 menettävät sarjapaikkansa suoraan runkosarjan tulosten 
perusteella. Yleisen SM-sarjan sijoille 9-10 päätyneet joukkueet karsivat paikastaan yleisen 1. 
divisioonan sijoille 3-4 päätyneiden joukkueiden kanssa paras kolmesta järjestelmällä siten, että 
sijalle 9 sijoittunut joukkue pelaa alemman tason sijalle 4 päätynyttä joukkuetta vastaan ja 
vastaavasti sijalle 10 päätynyt sijalle 3 sijoittunutta vastaan.  
 
Yleinen 1. divisioona 
HBY, KAN, KOU, MAP, KOP, TUR, KVP1, DRO, VAA, PSC, ORA, KVP2 
 
Osanottomaksu: 150 euroa / joukkue viitenumerolla 320SSST 
Palkinnot: 
1. Kultamitalit ja 300 euron matkastipendi 
2. Hopeamitalit 
3. Pronssimitalit 
 
Pelipäivät, järjestäjät ja pelitapa: 
Runkosarja: 
La 15.5. klo 10.00 Tampere 
La 19.6. klo 10.00 Anjalankoski 
Karsinnat: 
La 7.8. klo 10.00 Tampere 
 
Yleisen 1. divisioonan kaksi parasta joukkuetta nousee suoraan yleiseen SM-sarjaan 
runkosarjan perusteella. Yleisen 1. divisioonan kaksi viimeistä joukkuetta (sijat 11-12) 
menettävät sarjapaikkansa suoraan runkosarjan tulosten perusteella.  
Yleisen SM-sarjan sijoille 9-10 päätyneet joukkueet karsivat paikastaan yleisen 1. divisioonan 
sijoille 3-4 päätyneiden joukkueiden kanssa paras kolmesta järjestelmällä siten, että sijalle 9 
sijoittunut joukkue pelaa alemman tason sijalle 4 päätynyttä joukkuetta vastaan ja vastaavasti 
sijalle 10 päätynyt sijalle 3 sijoittunutta vastaan. 
Yleisen 1. divisioonan sijoille 9-10 päätyneet joukkueet karsivat paikastaan 2. divisioonan 
parhaiden kanssa siten, että enintään 12 joukkuetta 2. divisioonan eri aluesarjoista pelaavat 
ensin kolme cirkelpoule-muotoista lohkoa keskenään ja näistä jatkoon päässeet kuusi 
joukkuetta pelaavat kaksi cirkelpoule-lohkoa yhdessä 1. divisioonasta tulevien karsijoiden 
kanssa. 
 
Alueellinen 2. divisioona 
 
Osanottomaksu: alueen päätöksen mukaan alueen omalle pankkitilille 
Ilmoittautuminen: hoidetaan alueiden määrittämällä tavalla 
Palkinnot: alueet määrittelevät itsenäisesti 
Pelipäivät, järjestäjät ja pelitapa: alueet saavat päättää pelitavan. 
Karsintoihin 7.8. pääsee jokaisen alueen voittajajoukkue sekä 12 joukkueeseen asti 
alueiden osallistujamäärien mukaisessa järjestyksessä paremmuusjärjestyksessä sijoittuneet 
joukkueet. Yleisen 1. divisioonan sijoille 9-10 päätyneet joukkueet karsivat paikastaan 2. 
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divisioonan parhaiden kanssa siten, että enintään 12 joukkuetta 2. divisioonan eri aluesarjoista 
pelaavat ensin kolme cirkelpoule-muotoista lohkoa keskenään ja näistä jatkoon päässeet kuusi 
joukkuetta pelaavat kaksi cirkelpoule-lohkoa yhdessä 1. divisioonasta tulevien karsijoiden 
kanssa.. 
Huom. Avoin kaikille pelaajille, jotka eivät pelaa yleisessä SM-sarjassa tai 1. divisioonassa. 
 
Juniorien SM-sarja 
 
Osanottomaksu: 40 euroa / joukkue viitenumerolla 410SSST 
Palkinnot: SM-mitalit ja matkastipendit, kaikki osanottomaksut jaetaan palkintoina. 
 
Pelipäivät, järjestäjät ja pelitapa: 
 
Runkosarja: 
La 15.5. klo 10.00 Tampere 
La 19.6. klo 10.00 Anjalankoski 
Finaalit: 
La 7.8. klo 10.00 Tampere 
 
Pelataan yksin- tai kaksinkertaisena sarjana kaikki kaikkia vastaan riippuen 
osanottajamäärästä. 
Pudotuspeleissä välieräparit ovat 1.-4. ja 2.-3. Välierät ja finaali ratkaistaan kahdella voitolla. 
Välierissä hävinneet joukkueet pelaavat pronssiottelun, joka ratkaistaan yhdellä voitolla. 
Nuoremmat juniorit saavat 2 lähtöpistettä / pelaaja. 
 
Naisten SM-sarja 
 
Osanottomaksu: 160 euroa / joukkue viitenumerolla 340SSST 
Palkinnot: 
1. SM-mitalit ja 500 euron matkastipendi 
2. SM-mitalit ja 200 euron matkastipendi 
3. SM-mitalit ja 160 euron matkastipendi 
 
Pelipäivät, järjestäjät ja pelitapa: 
 
Runkosarja: 
La 15.5. klo 10.00 Tampere 
La 19.6. klo 10.00 Anjalankoski 
1.-4. välieriin 
Välierät ja finaalit: 
La 7.8. klo 10.00 Tampere 
 
Pudotuspeleissä välieräparit ovat 1.-4. ja 2.-3. Välierät ja finaali ratkaistaan kahdella voitolla. 
Välierissä hävinneet joukkueet pelaavat pronssiottelun, joka ratkaistaan yhdellä voitolla. 
. 
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Veteraanien SM-sarja 
PSC, PCP, ANJ1, KIS, ANJ2, UTU, KVP, LOI, KAR1, KOP1, KOP2, KOK 
 
Osanottomaksu: 160 euroa / joukkue viitenumerolla 390SSST 
Palkinnot: 
1. SM-mitalit ja 500 euron matkastipendi 
2. SM-mitalit ja 200 euron matkastipendi 
3. SM-mitalit ja 160 euron matkastipendi 
 
Pelipäivät, järjestäjät ja pelitapa: 
 
Runkosarja: 
La 15.5. klo 10.00 Tampere 
La 19.6. klo 10.00 Anjalankoski 
1.-4. välieriin 
Välierät ja finaalit: 
Su 4.7. klo 10.00 Rauma 
 
Pudotuspeleissä välieräparit ovat 1.-4. ja 2.-3. Välierät ja finaali ratkaistaan kahdella voitolla. 
Välierissä hävinneet joukkueet pelaavat pronssiottelun, joka ratkaistaan yhdellä voitolla.  
Veteraanien SM-sarjan kaksi viimeistä joukkuetta (sijat 11-12) menettävät sarjapaikkansa 
suoraan runkosarjan tulosten perusteella.  
Veteraanien SM-sarjan sijoille 9-10 päätyneet joukkueet karsivat paikastaan veteraanien 1. 
divisioonan sijoille 3-4 päätyneiden joukkueiden kanssa paras kolmesta järjestelmällä siten, että 
sijalle 9 sijoittunut joukkue pelaa veteraanien 1. divisioonan sijalle 4 päätynyttä joukkuetta 
vastaan ja vastaavasti sijalle 10 päätynyt sijalle 3 sijoittunutta vastaan. 
 
Veteraanien 1.divisioona 
 
Avoin kaikille seurajoukkueille 
 
Osanottomaksu: 100 euroa / joukkue viitenumerolla 420SSST 
Palkinnot: 
1. 200 euron matkastipendi 
 
Pelipäivät, järjestäjät ja pelitapa: 
 
Runkosarja: 
La 15.5. klo 10.00 Tampere 
La 19.6. klo 10.00 Anjalankoski 
Karsinnat: 
Su 4.7. klo 10.00 Rauma 
 
Veteraanien 1. divisioonan kaksi parasta joukkuetta nousee suoraan ylemmälle sarjatasolle 
runkosarjan perusteella. 
Veteraanien SM-sarjan sijoille 9-10 päätyneet joukkueet karsivat paikastaan veteraanien 1. 
divisioonan sijoille 3-4 päätyneiden joukkueiden kanssa paras kolmesta järjestelmällä siten, että 
sijalle 9 sijoittunut joukkue pelaa veteraanien 1. divisioonan sijalle 4 päätynyttä joukkuetta 
vastaan ja vastaavasti sijalle 10 päätynyt sijalle 3 sijoittunutta vastaan.  


