                    Voka 5 lahtised karikavõistlused petankis.

          1. Eesmärk: - Võistluste eesmärgiks on välja selgitada parimad mängijad.
                                  - Petanki arendamine ja propageerimine.
                                  - Meisterlikuse tõstmine ja spordiharrastuse aktiviseerimine läbi petanki 
                                   mängimise.
        2. Aeg ja koht: - Võistlused toimuvad Voka staadionile rajatud petankiväljakutel. 
                                     maist 2018 - oktoober 2018.
        3. Juhtimine:  - Peakorraldaja on Toila Valla spordi ja kultuurikeskus koos Viru SK-ga.
                                   - Peakohtunik: Juhan Neiland , tel: 562 28 909
       4. Osavõtjad: - Osalema lubatakse kõik huvilised, kes on ennast võistlustele registreerinud 
                                    ja eelnevalt tasunud osalustasu.
                                  - Tervisliku seisundi eest vastutab sportlane ise.
                                  - Üle 0.5% joove puhul kõrvaldatakse võistleja antud etapilt.
        5. Võistluste süsteem: Toimub 10 etappi paarismängus ja superfinaal üksikmängus. Paaride
                                                     valik on vaba. Võistluste alguses võib registreerida 3 mängijat, vahetada
                                                     võib iga vooru järel. Superfinaali pääsevad kõik mängijad kes on osalenud
                                                     vähemalt kolmel etapil. Paarismängu etappidel toimub võistlus sveitsi-
                                                     süsteemis 5 vooru (vajadusel rakendatakse ajalimiit).
                                                     Superfinaalis toimub võistlus kahemiinus süsteemis (täissüsteem).
        6. Paremusjärjestuse selgitamine: Paremusjärjestus selgitatakse igal etapil eraldi ja ka koond-
                                                        arvestuses mille alusel saab paigutuse superfinaalis. Igal etapil saab esi-
                                                        koht punkte vastavalt osavõtvate paaride arvule. Iga järgnev koht 1 punkti
                                                        võrra vähem. Superfinaali paigutamisel arvestatakse kõiki kogutud punkte.
                                                        Kui ühel etapil saavad kaks või rohkem võistkondi võrdselt võite siis arvestatakse
                                                        omavahelisi mänge. Nende võrdsuse korral omavahelistes mängudes kogutud punkte.
         7. Autasustamine: Iga etapi kolme parema võistkonna liiget autasustatakse nimelise medaliga. Üldarvestuse
                                              kolme paremat autasustatakse karikaga. Karikaga autasustatakse ka parimat naist,
                                              parimat Toila Valla võistlejat, parimat noort ja parimat Viru SK liiget. Superfinaalis
                                              autasustatakse 6 parimat.
         8. Majandamine: Osalustasu iga mängija kohta (igal) etapil on 2€ mis tasutakse kohapeal. Viru SK liikmete
                                            osalustasu on 1€. Osalustasust on vabastatud noored alla 16.a
         9. Registreerimine: Võistlustele saab eelregistreerida tel: 562 28 909 (Juhan Neiland) või kohapeal 15min
                                                 enne võistluste algust.
      10. Üleskerkinud küsimuste lahendamine: Kõik üleskerkinud küsimused ja protestid lahendab pea-
                                                                                          kohtunik.

Tere tulemast VOKA 5-ndatele lahtistele karikavõistlustele petankis.
        
                                                                                    

