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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відбіркових ігор з петанку
на чемпіонат Європи серед чоловіків та чемпіонат світу серед жінок 2015р.

Відбіркові ігри проводяться щорічно серед ліцензованих гравців Федерації петанку України (ФПУ)
згідно з міжнародними правилами, даним положенням і регламентами змагань.

1. Ціль і завдання
1.1 Розвиток та популяризація петанку, як виду спорту.
1.2 Визначення кращих жіночої та чоловічої команд України.
1.3 Підвищення майстерності спортсменів.
1.4 Підготовка спортсменів до участі в міжнародних змаганнях.

2. Структура і термін проведення
2.1 Відбіркові ігри проводяться у дисципліні — триплети, окремо серед жіночих та чоловічих
команд.
2.2 Відбіркові ігри, як в чоловіків так і в жінок проводяться в один етап.
2.3 У випадку, якщо команда (триплет), що пройшла відбір, відмовляється від участі у чемпіонаті
Європи (ЧЄ) серед чоловіків, або в чемпіонаті світу (ЧС) серед жінок, їх місце може зайняти
наступна за результатами відбору команда.
Якщо в команді, що пройшла відбір, у ЧЄ чи ЧС не може взяти участь один гравець, — команда
може зробити заміну гравця з числа учасників тих команд, що брали участь, але не пройшли відбір.
Якщо в команді, що пройшла відбір, не може взяти участь більше одного гравця, – команда
вважається тою, що знімається, і її місце займає наступна за результатами відбору команда;
2.4 Відбіркові ігри згідно з календарем турнірів на 2015 рік проводяться в Ужгороді — 
1 травня
.

3. Керівництво та відповідальність за проведення відбіркових ігор.
3.1 Підготовкою, проведенням і підбиттям підсумків відбіркових ігор займається Організаційний
комітет з представників ФПУ.
3.2 У Організаційний комітет входять:
a. Головний організатор (від міста) — Олександра Шевченко
b. Помічник організатора — Дмитро Бугай
с. Головний суддя та помічник головного судді (від ФПУ) — Маріо Прессуті та Сергій Жуковський
d. Суддясекретар — надається від міста
е. Відповідальний за PR (від ФПУ) — Іван Паламарчук
3.3 Контроль за підготовкою, проведенням і підбиттям підсумків відбіркових ігор здійснює Рада
ФПУ.
3.4 Організаційний комітет здійснює організацію та проведення відбіркових ігор (ВІ) і має право
приймати будьякі рішення відповідно до документів ВІ, що його регламентують.

3.5 Організаційний комітет має право приймати рішення з оперативних питань не обумовлених
даним положенням та документами ВІ, що його регламентують.
3.6 Організаційний комітет зобов'язаний:
а. Забезпечити необхідну кількість майданчиків, що задовольняють проведення відбіркових ігор;
b. Забезпечити для роботи суддівської бригади місце, обладнання та необхідну документацію;
c. Забезпечити всіх учасників ВІ необхідною інформацією, вчасно інформувати про можливі зміни;
d. Стежити за дотриманням правил поведінки учасниками турніру і глядачами;
e. Залучити до висвітлення відбіркових ігор ЗМІ (інформація про підсумки)
f. Оформити результати ВІ (фото, таблиці, звіт) в термін не пізніше, ніж чотири дні після
завершення
j. Забезпечити ВІ нагородною атрибутикою — грамоти та значки (за рахунок ФПУ)
h. Контролювати всі терміни, передбачені цим положенням

4. Спортсмени, що беруть участь у ВІ, вимоги до команд та учасників.
4.1 До участі у відбіркових іграх допускаються лише ліцензовані гравці ФПУ. Команди, які подали
заявку не пізніше 2 квітня 2015, зобов'язуються виконувати вимоги даного положення і не мають
заборгованості перед ФПУ. Відповідальний за подачу інформації – капітан команди.
4.2 Брати участь у відбіркових іграх можуть громадяни України та іноземних держав, що
проживають на території України, будьякої статі, не молодше 14 років на час початку ВІ, мають
міжнародну ліцензію та є офіційними членами клубів ФПУ, а також не мають заборгованості по
клубним внескам.
4.3 У відбіркових іграх дозволяється грати виключно професійними кулями.
4.4 У команді триплету може бути 3 або 4 гравця (заміни здійснюються згідно з офіційними
міжнародними правилами). У складі команди можуть бути гравці різних клубів.
4.5 Командиучасники відбіркових ігор повинні виступати в однаковій формі (верх). Команда, яка
не виконала цю вимогу, до участі не допускається.
4.6 Кожна команда при реєстрації повинна вказати склад команди і назву команди.
4.7 Керівництво клубів повинно ознайомити учасників відбіркових ігор з «Офіційними правилами
гри в петанк (FIPJP)», вимогами даного положення, дисциплінарними правилами і покараннями,
що здійснюватимуться на ВІ, вимагати від гравців дотримання цих правил в будьякій формі і в
будьякий час ВІ.
4.8 Капітан є представником своєї команди на ВІ та майданчику, і тільки він може звертатися до
судді для отримання необхідної інформації та вирішення спірних ситуацій.
5. Суддівство.


5.1 Суддівство ВІ здійснює бригада суддів у складі: Головний суддя, Помічник головного судді
(резервний суддя), Суддясекретар. Вся суддівська бригада зобов’язана знати офіційні міжнародні
правила, положення та регламент ВІ.
5.2 Головний і резервний судді призначаються Радою ФПУ. Суддею ФПУ може бути будьяка
людина яка отримала статус судді рішенням осіб, відповідальних за суддівську роботу від ФПУ.
5.3 Головний і резервний судді мають право суміщати свої обов'язки з участю в турнірі.
5.4 Суддясекретар призначається Організаційним комітетом за узгодженням з Головним суддею.
5.5 Головний суддя турніру:
a. Відповідає за роботу всієї суддівської бригади;
b. Організовує реєстрацію команд та учасників;
c. Контролює, спільно з відповідальним від ФПУ за ліцензійну роботу, не допуск до турніру
неліцензійних гравців;
d. Організовує і контролює жеребкування команд та майданчиків;
е. Призначає суддів матчів на майданчики зі складу вільних від ігор польових суддів;
f. Підводить підсумки кожного туру і турніру в цілому;
g. Вирішує спірні питання;
5.6. Резервний суддя може виконувати окремі функції Головного судді на його прохання.
5.7. У випадку, коли Головний суддя не прибув на турнір чи в інших форсмажорних обставинах,
обов'язки Головного судді переходять до резервного.
5.8 У випадку, якщо на майданчик не призначений суддя матчу, рішення в ході гри приймаються
капітанами команд, відповідно до міжнародних правил і даного положення. І тільки в разі не
визначення єдиної думки, капітани запрошують на майданчик суддю.
5.9 Рішення судді є остаточним і не може бути оскаржене.
5.10. За згодою обох команд, для проведення вимірювань та визначення, куля якої команди
знаходиться ближче до кошонету, може бути запрошений інший учасник турніру.
5.11. За зверненням однієї з команд і при наявності можливості, суддя матчу може бути
призначений в ході гри і після схвалення Головного судді.
5.12 Фінальні ігри проводяться з обов'язковою присутністю суддів.
5.13 Суддя матчу контролює дотримання правил і регламенту турніру командами (учасниками).
Суддя матчу має право застосовувати дисциплінарні покарання відповідно до міжнародних правил.
5.14 Суддясекретар:
●
●
●
●

проводить реєстрацію команд;
дає сигнали початку і закінчення матчів;
фіксує результати матчів і жеребкування;
інформує команди про поточний стан турнірну.

5.15 Суддясекретар з усіх питань підпорядковується Головному судді.
5.16 Суддясекретар не може бути учасником команди в турнірі.

6. Правила поведінки на відбіркових іграх
6.1. Під час проведення ВІ заборонено вживати алкоголь
6.2 Під час ВІ заборонено куріння
6.3 Решта правил поведінки відповідають тим, що описані в офіційних міжнародних правилах.

7. Регламент проведення відбіркових ігор в дисципліні триплет
7.1. До відбіркових ігор допускаються команди, що зареєструвалися до 2 квітня 2015 року, гравці
якої відповідають всім критеріям даного положення.
7.2 Відбіркові ігри проводяться за коловою системою («кожна з кожною»). Перемагає у ВІ команда
з найбільшою кількістю перемог. Якщо дві чи більше команд мають однакову кількість перемог, то
між двома найкращими проводиться додаткова зустріч — фінальна гра.
a. Кожній команді за допомогою сліпого жереба назначається номер.
b. Порядок ігор визначається після жеребкування номерів команд.
c. Ігри проводяться з обмеженням часу 50 хвилин + 1 кошонет. У разі нічиї — додатковий гейм.
Фінальна гра — без ліміту часу.
d. Жеребкування доріжок обов'язкове і проводиться за принципом чергування.
e. Визначення результатів проводиться за наступними показниками:
1) число перемог
*** При рівній кількості перемог у двох команд, переможець визначається за результатами
особистої зустрічі цих команд
*** При рівній кількості перемог у 3х і більше команд, – за різницею очок в іграх між
цими командами
2) різниця очок у всіх іграх
3) загальне число набраних очок
4) розіграш одного гейму між командами
5) якщо в результаті застосування критеріїв меншого значення, число команд, що мають
рівні показники зменшилося, то для вибору із них знову застосовуються критерії більш високого
значення

8. Нагородження.
8.1 Команді, яка зайняла перше місце, присвоюється звання «Збірна України з петанку 2015 року».
8.2 Гравці команд, що зайняли перше місце нагороджуються грамотами та значками.
8.3 Нагородженню в командах підлягають всі гравці, які зіграли хоча б одну гру в складі команди.

9. Фінансування.
9.1 Підготовка, проведення, нагородження переможців відбіркових ігор фінансується ФПУ.
9.2. Команди (учасники) самі оплачують проїзд, проживання та харчування.

