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SM-kilpailut 2010 Järvenpää 
 
 
 
PSC Järvenpää toivottaa kaikki suomalaiset petanquen harrastajat tervetulleeksi Järvenpään 
Rantapuistoon kilpailemaan Suomen Pétanque-Liiton SM-kilpailuissa sarjoissa yleinen, naiset, 
juniorit, nuoremmat juniorit, veteraanit +55v ja veteraanit +65v pelimuotoina singeli, duppeli, trippeli 
sekä ammunta. 
 
Pelipaikkana on Järvenpään Rantapuiston sirkuskenttä (kartassa merkitty nuolella). Järvenpään 
rautatieasemalta pelipaikalle on noin 5 min. kävelymatka ja pelipaikan läheisyydestä löytyy myös 
pysäköintipaikkoja autolla matkustaville. 
 
Kisapaikalla nälkäisiä ja janoisia palvelee kisapuffetti, josta saa mm. kahvia sekä pientä purtavaa. 
Kisalounaan tarjoilee viereinen ravintola Huili, jonka terassilla voi käydä nauttimassa kylmät 
juotavat. 
 
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut 
 
Pelaajat ilmoittavat omat kokoonpanonsa sekä suorittavat osanottomaksut seuroilleen, jotka 
ilmoittavat edelleen kokoonpanot liittoon sekä tilittävät osallistumismaksut liiton tilille viimeistään 
2.7.2010 mennessä. Seurojen tulee ohjeistaa pelaajiaan ilmoittautumiseen ja osallistumiseen 
liittyvissä aikarajoissa, jotta seurat ehtivät toimittaa kaikki ilmoittautumiset ja maksut liittoon 
määräaikaan mennessä. Seurat lähettävät ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen 
artsi.petanque@gmail.com tai postilla osoitteeseen Arto Brand, Lahtomäenkatu 3 A 10, 33580 
Tampere. Vastaavasti seurat tilittävät osallistumismaksut liiton tilille Nordea 101630-77002. 
Maksussa käytetään viitenumeroa 300SSST, jossa SSS tarkoittaa seuran rekisterinumeroa ja 
viimeinen numero T on ns. tarkistenumero. Oikean viitenumeron voi tarkistaa liiton internet-sivuilta 
osoitteesta: http://petanque.fi/viite.php. 
 
Ilmoittautumisessa on käytävä ilmi kilpailu, jota ilmoittautuminen koskee (sarja + pelimuoto) sekä 
osallistuvien pelaajien nimet ja heidän edustamansa seura (sekajoukkueet mahdollisia). 
Sekajoukkueiden tapauksessa ilmoittautumiset ohjataan joukkueen kapteenin seuran kautta. 
Esimerkki ilmoittautumisesta yleisen sarjan trippeliin menee seuraavasti: 
 
YT Antti Asettaja (PSC), Veikko Välipelaaja (CDC), Arttu Ampuja (PSC) 
 
Lajilyhenteet löytyvät jäljempänä olevasta aikataulusta. Osallistumismaksu on 20 € / pelaaja 
yleisessä, naisten ja veteraanisarjassa ja 10 € / pelaaja junioreiden ja nuorempien junioreiden 
sarjassa. Kunkin kilpailun hallitsevilta mestareilta ei peritä osanottomaksua. Kaikilla osallistuvilla 
pelaajilla on oltava voimassaoleva liiton kilpailulisenssi. 
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Aikataulu 
 

 
 
 

Lyhenne Selitys 
VS Veteraanien (+55v) singeli 
ES Veteraanien (+65v) singeli 
JS Junioreiden (-18v) singeli 
LS Nuorempien junioreiden (-15v) singeli 
VD Veteraanien (+55v) duppeli 
JD Junioreiden (-18v) duppeli 
LD Nuorempien junioreiden (-15v) duppeli 
VT Veteraanien (+55v) trippeli 
JT Junioreiden (-18v) trippeli 
LT Nuorempien junioreiden (-15v) trippeli 
YS Yleinen singeli 
NT Naisten trippeli 
YD Yleinen duppeli 
NS Naisten singeli 
YT Yleinen trippeli 
ND Naisten duppeli 
J/LA Junioreiden / nuorempien junioreiden ammunta 
VA Veteraanien ammunta 
NA Naisten ammunta 
YA Yleinen ammunta 
Jpää D Avoin Järvenpää-duppeli 
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Pelipaikka 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Pelipaikka sijaitsee Rantapuistossa Sirkusaukiolla. Lähin pysäköintipaikka sijaitsee Rantakadun 
puolella ravintola Huilin vieressä ja lisää paikkoja löytyy Kasinokujan päässä sijaitsevalta 
parkkipaikalta. 
 
 
Kilpailujen nettisivut 
 
Kilpailujen nettisivut on avattu osoitteessa http://www.sm-petankki2010.webs.com. Sieltä löytyy 
kaikki ajantasainen tieto kilpailuihin liittyen sekä pelikaaviot arvontojen jälkeen ja tulokset kunkin 
kilpailun jälkeen. 
 
 
Muuta 
 
Kisapaitoja on tulossa myyntiin pelipaikalle kisojen ajaksi. Kyseessä on t-paita painettuna 
kisalogolla ja paidan hinta on 15 €. Kuva mallikappaleesta ilmestyy lähipäivinä kilpailujen 
nettisivuille. Tekemällä sitovan ennakkotilauksen 14.6. mennessä Mira Kyllöselle (puh. 041-
5288095, email mira.kyllonen@wippies.fi) varmistat, että saat juuri haluamasi kokoisen paidan, 
sillä paitoja on myynnissä vain rajoitettu erä eri kokoja. 
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