
PETANQUEN SM 2009 EURA 6. – 11.07.2009
Osanottomaksut

• Yleisen, naisten ja veteraanien sarjan kilpailuihin 20 € / pelaaja / laji 

• Junioreiden ja nuorempien junioreiden sarjan kilpailuihin 10 € / pelaaja / laji 

• Ammuntakilpailussa riittää yksi osanottomaksu, aikuisilta 20 € ja junioreilta 10 €, 
jolla pääsee mukaan karsintaan ja kaikkien itselleen mahdollisten sarjojen 
loppuotteluihin, joissa karsintatulos riittää kahdeksan parhaan joukkoon. 

Kunkin lajin hallitseva mestarijoukkue voi osallistua ilmaiseksi, jos pelaajista vähintään 2/3 
on samoja (eli duppelissa molemmat ja trippelissä vähintään kaksi). 

Junioreiden sarjan kilpailuihin voivat osallistua vuonna 1992 tai myöhemmin syntyneet, 
nuorempien junioreiden sarjan kilpailuihin vuonna 1995 tai myöhemmin syntyneet. 
Veteraanisarjan kilpailuihin voivat osallistua vuonna 1954 tai aikaisemmin syntyneet. 

Pelaajien ilmoittautuminen
Jokainen joukkue valitsee itselleen kapteenin, joka hoitaa koko joukkueen ilmoittautumisen 
ja maksun omalle seuralleen 22.6. mennessä. 

Seurojen ilmoittautuminen
Seurojen tulee lähettää ilmoittautumiset ja suorittaa maksut Suomen Petanque-Liitolle 
29.6. mennessä. Maksut SP-L:n tilille Nordea 101630-77002. Käytä maksussa 
viitenumeroa. Maksukuitteja ei tarvitse lähettää minnekään, maksut kontrolloidaan SP-L:n 
tiliotteista. 

Ilmoittautumiset voi lähettää jollain seuraavista tavoista (valitse vain yksi): 

• Mieluiten sähköpostilla osoitteeseen: 

• Kirjeenä osoitteeseen: Sini Järvinen, Haavikatu 10 A 2, 50190  MIKKELII 

• Puhelimitse tai tekstiviestinä numeroon: 045-6386944

• Liiton palautelomakkeella   

Lähetä kaikki ilmoittautumiset kerralla äläkä turhaan kovin paljoa etuajassa, koska kaikki 
seurasi jäsenet eivät kuitenkaan toimi etuajassa. Jälkeenpäin tehtävät lisäykset 
aiheuttavat vain turhaa ylimääräistä vaivaa puolin ja toisin. 

Huom ! Jälki-ilmoittautumisia otetaan mahdollisuuksien mukaan ainoastaan 
juniorien sarjoihin. 

http://www.petanque.fi/viite.php?aihe=300
http://www.petanque.fi/?menu=liitto&page=liitto/palaute


Kirjoita ilmoittautumiset mieluiten seuraavassa muodossa pelkkänä tekstinä ilman 
liitetiedostoja: 

Seuran nimi ja numero, maksut yhteensä XXX €

YS Sakari Sijoittaja (DRO)
YS Keijo Kutimies (MPC)

YD Sakari Sijoittaja (DRO), Keijo Kutimies (MPC)
 
YT Sakari Sijoittaja (DRO), Keijo Kutimies (MPC), Veijo 
Vahvistus (DRO)

AA Aina Osuvainen (DRO)

jne...
 

Huomioi, että ammuntaan ilmoittautuneet ovat mukana yhdellä 
ilmoittautumisella ja yhdellä maksulla kaikkien itselleen mahdollisten 
sarjojen ammunnassa. Aikuiset maksavat 20 € ja juniorit sekä 
nuoremmat juniorit 10 €. 

Lajien koodit:

YS = Yleinen 
singeli
YD = Yleinen 
duppeli
YT = Yleinen 
trippeli
NS = Naisten 
singeli
ND = Naisten 
duppeli
NT = Naisten 
trippeli
VS = Veteraanien 
singeli
VD = Veteraanien 
duppeli
VT = Veteraanien 
trippeli
JS = Junioreiden 
singeli
JD = Junioreiden 
duppeli
JT = Junioreiden 
trippeli
LS = Nuorempien 
junioreiden 
singeli
LD = Nuorempien 
junioreiden 
duppeli
LT = Nuorempien 
junioreiden 
trippeli

AA = Ammunta

Rivin kaksi ensimmäistä kirjainta koodaa lajin. Nimet muodossa Etunimi Sukunimi, 
perässä suluissa seuran lyhenne isoilla kirjaimilla. Kirjoita yhden joukkueen pelaajat aina 
samalle riville, eri pelaajat erotettuna toisistaan "pilkku välilyönti". Tällöin kaikki data 
pystytään kopioimaan sellaisenaan suoraan tietokantaan ilman ylimääräistä vaivaa. 

Kiitos!
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