
„LÕUNALIIGA 2010“  

Juhend 
 

1. Korraldaja 

Valga Petanque klubi, Eesti Petanque’i Klubide Liit 

 

2. Eesmärk 

Populariseerida pentanque`d Valgas, Tartus, Võrus ja kõikjal Lõuna-Eestis. 

Selgitada välja parim duppel. 

 

3. Lõuna liiga võistluste aeg ja koht 
I etapp 15. mai Tartu 

II etapp 13. juuni Setomaa turismitalo, Võrumaa  

III etapp 25. juuli Valga  

Algus kõikidel etappidel kell 10.00  

 

4. Väljak 
Väljakud loositakse enne mängu, omavahelisel kokkuleppel võib ka mitte loosida. 

Väljaku piirid on ca 15 x 4 meetrit. Kõrvalväljak on nn. „surnud tsoon”. 

Snadi väljaviskel 1m äärtest.  

 

5. Mängijad ja asetused 

Lõunaliiga võistlustel võivad osaleda kõik inimesed olenemata vanusest ja soost, 

kes tunnistavad käesolevat võistlusreglementi. Võistkonnad asetatakse 

alagruppidesse paremusjärjestuse ja loosi alusel. Esimese etapi asetus loosi alusel. 

 

6. Zürii, kohtunik  
Zürii on koos esimehega kolme liikmeline. Igast korraldaja linnast üks esindaja. 

Vajadusel korraldaja linnast kaks liiget. Zürii otsus on lõplik.  Peakohtunik võib 

olla zürii liige, kuid kindlasti korraldajate poolt. Abikohtunikud nimetatakse enne 

võistluste algust. Nii kohtunikud kui ka zürii liikmed võivad osaleda võistlustel. 

 

7. Võistlusvahendid ja osavõtumaks 
Võistkonnad peavad olema varustatud petanque kuulidega ja snadiga. Võib 

kasutada harjutuskuule.  

Osavõtumaks võistkonnale on 100 krooni etapi kohta.  

 

8. Võistlussüsteem 

 Mängitakse kokku 3 etappi.  

 Võistlustel mängitakse alagrupi ja play-off süsteemis.  

 Alagrupist pääseb vähemalt kaks paremat edasi, sõltuvalt alagruppide arvust 

ka rohkem, kuid mitte üle 16 kokku. 

 Alagrupis minimaalselt 4 ja max. 6 võistkonda 

 Alagrupi paremusjärjestuse määrab suurem saavutatud võitude arv, nende 

võrdsuse korral:  

1. Omavaheliste mängude võitude arv 

2. Omavaheliste mängude punktide suhe 

3. Üldine punktide suhe 

4. Asetusvõistlus - 7 m, neli kuuli (2+2), vahemaa snadist liidetakse. 



 Kohtade jagunemine. Finaali võitja on ka etapi võitja. Finaali kaotaja on 

teine. Poolfinaalide kaotajad mängivad kolmandale kohale. Kohad 5-8 

mängitakse välja. Kohad üheksandast tahapoole mängitakse välja juhul kui 

alagruppidest pääses edasi 9 või rohkem võistkonda.   

 Mäng toimub 13 punktini.  

 Alagrupist mitteedasipääsejate kohad jagunevad  

1. suurem võitude arv 

2. parem punktide suhe 

3. p.1 ja p.2 võrdsusel antakse mängijatele kõrgem koht. 

 Zürii jätab endale õiguse teha muudatusi, mis muudavad võistlusi paremaks 

ja kiiremaks. 

 

9. Üldine paremusjärjestus 
Igal etapil antakse punkte vastavalt paremusjärjestusele.  

I koht 15 punkti, II koht 13 p., III k. 11 p., IV 10 p., V 8p., VI  7p., VII 6p., VIII 

5p., IX 4p., X  3p., XI 2p., ja XII 1p. Samas saavad kõik võistkonnad juurde 5 

osalemispunkti.  

Kui kahel või enamal võistkonnal on punktide arv sama, siis otsustab: 

1. üldine parem geimipunktide suhe. 

2. viimasel etapil saavutatud kõrgem koht. 

 

10.  Auhinnad 

Lõunaliiga üldvõitjale rändkarikas, kolmele paremale võistkonnale medalid ja 

diplomid. Iga etapi kolmele paremale võistkonnale medalid ja rahalised auhinnad.  

Auhinnaraha etapil kuni 10 võistkonna puhul ainult võitjale, 11 kuni 12 osavõtja 

korral kahele paremale, 13-16 puhul kolmele paremale võistkonnale. Üle 17 

võistkonna puhul neljale paremale võistkonnale. Auhinnafondi läheb iga etapp 70% 

osavõtumaksust, millest omakorda 20% (kuni 10 võistkonda 30%) läheb nn. 

Jackpot süsteemi ehk üldkokkuvõtte autasustamiseks. Jackpot jagatakse kokkuvõtte 

viie parima duppeli vahel. 

 

11.  Loobumiskaotus ja protestid 

Võistluste ajal hetkeline lahkumine on võimalik ainult peakohtuniku teadmisel.  

Kohtuniku loata lahkunud ja turniiri ajakava kinnihoidev võistkond 

diskvalifitseeritakse ja võistkonna selle etapi tulemused tühistatakse. Züriil on 

õigus võistlustel diskvalifitseerida ka võistkond kes ei täida peakohtuniku antud 

seaduslikke korraldusi või ei ole võimeline võistlema või segab tahtlikult teiste 

võistkondade mänge. Osavõtumaksu ei tagastata.   

Protest esitatakse kirjalikult, lihtsama protesti võib esitada suuliselt kohtunikule. 

Zürii lahendab protesti hiljemalt 15. min. pärast mängu lõppu. Zürii otsus on lõplik. 

 

12.  Võistlused peetakse pentanque rahvusvaheliste reeglite järgi. 

 

13.  Lõunaliiga I ja III etapi tulemused lähevad Eesti Petanque’i Klubide Liidu 

korraldatava Esiliiga arvestusse.  
Esiliiga finaal peetakse Tallinnas 14. augustil . Esiliiga juhend on kättesaadav 

aadressilt http://www.petanque.ee/juhendid/esiliiga/. Võistkonnad, kellel 

Esiliigas võistelda ei ole lubatud, kohti kinni ei hoia.  

 

http://www.petanque.ee/juhendid/esiliiga/

