
 

Läänemaa Firmade turniir petankis DUPPEL (paarismäng) 2016- juhend 

       I   Eesmärk 

1. Elavdada ja arendada sportimist Läänemaal 

2. Selgitada välja parimad petankerid  

3. Jätkata selle huvitava mängu traditsioone 

 

II   Aeg ja koht 

1. Läänemaa Firmade turniir  petankis (Duppel) toimub ajavahemikus 26.05-09.06.2016                                                                                                        

19.05.2016 – Treeningvõistlus  ja reeglite ning mängu selgitus (osavõtt ei ole kohust.) 

26.05.2016 – I  Voor (koosneb kolmest mängust) Sweitsi süsteemis 

02.06.2016 – II Voor (koosneb kolmest mängust) Sweitsi süsteemis 

09.06.2016 – Kohamängud (koosneb kolmest mängust) karikasüsteemis 

2. Võistluste algus kell 18.30  ja kestab üks võistluspäev keskmiselt 2,5 tundi 

3. Võistlused toimuvad UusKalda Spordi- ja Puhkekülas 

4. Võistelda võib ka oma kuulidega kui on olemas, korraldaja poolt on kuulid ja muu 

inventar garanteeritud 

 

II Juhtimine ja korraldamine 

1. Võistlused korraldab PK Wicia 

2. Võistlused viiakse läbi rahvusvaheliste reeglite järgi 

 

IV  Osavõtjad 

1. Läänemaa Firmade turniirist lubatakse osa võtta kõikidel Läänemaal registreeritud ja 

tegutsevatel Firmade töötajatel,samuti lubatakse võistelda ka Läänemaal õppivatel 

noortel (kuni 18). Iga firma võib välja panna ka mitu võistkonda.Võistkonna liikmed 

peavad olema ühest firmast. Õpilased võivad olla erinevatest koolidest. 

 

V   Üldinfo 

Mänguviis:  Duppel (paarismäng) kas naine või mees või segamini,ei ole oluline 

Võistlussüsteem:  Šveitsi süsteem + karikas                                                                                

I ja II voor:  Mängitakse Sweitsi süsteemis igas voorus kolm mängu. Üks mäng kestab 

ajalimiidiga 45 min.+ 1 snadi voor.Iga mänu vahel on paus 5 min.(Selle ajajooksul tehakse 

ümberarvestus kes-kellega järgmist mänu mängib).Ümberarvestus Sweitsi süsteemis tähendab 

seda,et peale igat mänguvooru lähevad edaspidi kokku edetabeli 1.ja 2.: 3.ja 4.: 5.ja 6.jne. Sweitsi  

süsteem petankis tagab selle et eelvoorudes ei satu kokku kaks võistkonda mitu korda ja annab ka 



võimaluse edetabeli lõpus olevatele võistkondadele. 

Kohamängud:  ehk karikasüsteem on tavaline kus kokku lähevad Sweitsi süsteemi 1.ja 8. : 2.ja 

7. : 3.ja 6. jne.                                                                                                       

Osavõtutasu:  10.- EURi võistkonna kohta. Tasuda saab sularahas enne võistlusi või ülekandega 

- MTÜ Petanque klubi WICIA a/a EE112200221053734458. 

Auhinnad:  Kolmele parimale võistkonnale on karikad.(16 võistkonna osavõtul, autasustatakse 

ka B-finaali e. 9.,10.ja 11.kohta medalitega) 

Peakohtunik:  Silver Kingissepp 

Registreerumine:  Registreerida saab hiljemalt 24.05.2016 kuni kell 21.00 e-postile 

silver@uuskalda.ee  

Täiendav info:  Silver Kingissepp 55925832, silver@uuskalda.ee 
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