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Voka 7. lahtised karikavõistlused petangis 2020 
J U H E N D 

1. EESMÄRK 
− Võistluste eesmärgiks on välja selgitada parimad mängijad. 
− Petangi arendamine ja propageerimine. 
− Meisterlikkuse tõstmine ja spordiharrastuse aktiviseerimine läbi petangi mängimise. 

2. AEG JA KOHT 
Võistlused toimuvad Voka staadionile rajatud petangiväljakutel mai 2020 – september 2020. 

3. JUHTIMINE 
− Peakorraldaja on Viru SK koos Toila Valla spordi- ja kultuurikeskusega. 
− Peakohtunik on Juhan Neiland, tel 5622 8909. 

4. OSAVÕTJAD 
Osalema lubatakse kõik huvilised, kes on ennast võistlustele registreerinud ja eelnevalt 
tasunud osalustasu. 

− Tervisliku seisundi eest vastutab sportlane ise. 
−  Üle 0,5 ‰ joobe 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. Paarismängu etappidel toimub võistlus šveitsi süsteemis 5 vooru (vajadusel 
rakendatakse ajalimiiti). 
Superfinaali pääsevad kõik mängijad, kes on osalenud vähemalt kolmel etapil. Superfinaalis 
toimub võistlus kahe miinuse süsteemis (finaalis lisamängu ei toimu). 

6. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE 
Paremusjärjestus selgitatakse igal etapil eraldi ja ka üldarvestuses. 
Igal etapil saab esikoht 20 punkti ja iga järgnev koht 1 punkti võrra vähem (kõik osalejad 
saavad vähemalt 1 punkti). Kui ühel etapil saavad kaks või rohkem võistkonda võrdselt võite, 
siis arvestatakse omavahelisi mänge. Nende võrdsuse korral omavahelistes mängudes 
kogutud punkte. 
Üldarvestuses liidetakse 9 parema etapi punktid. Punktide võrdsuse korral otsustab suurem 
paremate kohtade arv. 

7. AUTASUSTAMINE 
Iga etapi kolme parema võistkonna liikmeid autasustatakse nimeliste medalitega. 
Üldarvestuse kolme paremat autasustatakse karikaga. Karikaga autasustatakse ka parimat 
naist, parimat noort ja parimat Viru SK liiget.  
Superfinaalis autasustatakse 6 paremat mängijat. 

8. MAJANDAMINE 
Osalustasu mängija kohta etapil on 2 €, mis tasutakse kohapeal. Osalustasust on vabastatud 
noored kuni 16 a (kaasa arvatud). 

9. REGISTREERIMINE 
Eelregistreerimine toimub võistlusele eelneval õhtul kella 21.00-ni telefonil 5622 8909 (Juhan 
Neiland) või kohapeal 15 min enne võistluste algust. Eelregistreerunud paigutatakse reitingu 
järgi, hommikul registreerunud lähevad tabeli lõppu ja mängivad esimese vooru omavahel.  

10. ÜLESKERKINUD KÜSIMUSTE LAHENDAMINE 
Kõik üleskerkinud küsimused ja protestid lahendab peakohtunik. 
Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada. 

Tere tulemast Voka 7. lahtistele karikavõistlustele petangis. 
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