
Положення проведення чемпіонату України 
з петанку 2015 року

Чемпіонат України (ЧУ) проводиться щорічно серед клубів, що входять до 
Федерації петанку України (ФПУ), згідно з міжнародними правилами і даного 
положення.

1. Мета і завдання
1.1. Розвиток та популяризація петанка як виду спорту.
1.2. Виявлення кращих спортсменів та команд.
1.3. Підвищення майстерності спортсменів.
1.4. Підготовка спортсменів до участі в міжнародних змаганнях.

2. Структура і термін проведення
2.1. ЧУ проводиться у двох дисциплінах — тет-а-тети і триплети.
2.2. ЧУ в обох дисциплінах проводиться в два етапи — відбірковий та 
фінальний.
2.3. Відбірковий етап проводиться в клубах з метою визначення гравців і 
команд, що беруть участь у фінальній частині ЧУ (в кількості, що відповідає 
квотам).
a. Для кожної з дисциплін проводиться свій відбір;
b. Формат і терміни проведення відбіркового етапу керівництво клубів 
визначає самостійно. При цьому всі учасники клубу мають бути своєчасне 
ознайомлення з регламентом, а терміни проведення повинні дозволяти подати 
результати відбору у встановлений Організаційним комітетом строк;
c. Відбірковий етап у клубі може бути скасований, якщо кількість учасників, 
які заявили про готовність взяти участь у відбірковому етапі не перевищує 
квоту, надану клубу. У цьому випадку, всі зареєстровані учасники 
потрапляють у фінальну частину ЧУ без відбору;
d. У випадку, якщо команда (триплети) або гравець (тет-а-тети), що пройшли 
відбір, відмовляються від участі у фінальній частині ЧУ, їх місце може зайняти 
наступна за результатами відбору команда. Якщо в команді, яка пройшла 
відбір у фінальній частині ЧУ не може взяти участь один гравець, команда 
може зробити заміну гравця з числа тих, що беруть участь, але не пройшли 
відбір у складі своєї команди. Якщо в команді, яка пройшла відбір у фінальній 
частині ЧУ не може взяти участь більше одного гравця, команда вважається 
тою, що знялася з ЧУ, і її місце займає наступна за результатами відбору 
команда;
е. Результати (список учасників, підсумкова таблиця, звіт для сайту, 
фотографії) відбіркових турнірів у клубі повинні бути представлені в 
Організаційний комітет не пізніше встановленого терміну — 1 червня 2015 
року.
2.4. Фінальний етап згідно з календарем турнірів проводиться в Києві:
20 червня — триплети
21 червня — тет-а-тети



3. Квоти
3.1. Квоти — кількість місць у фінальній частині ЧУ, що надається кожному 
клубу.
3.2. Квоти встановлюються для кожного клубу, виходячи із загальної кількості 
місць у фінальній частині кожної з дисциплін (тет-а-тети і триплети), а так 
само виходячи з кількості ліцензованих гравців у клубах (для тет-а-тетів – у 
процентному відношенні, для триплетів — «1-5»=1, «6-10»=2, «11-15»=3, «16-
20»=4) 
3.3. Цього року у фінальній частині передбачено: тет-а-тети — 24 місця, 
триплети - 12 місць. Квоти розподілилися наступним чином:

Тет-а-тети:
Харків — 14 гравців/7 місць
Київ — 11 гравців/6 місць
Ужгород — 11 гравців/6 місць
Львів «Леополіс» — 5 гравців/ 2 місця
Львів «Зелені леви» — 3 гравця/1 місце
Мукачево — 3 гравця/1 місце
*** Ще одне місце буде розіграно між двома клубами Львову – «Леополіс» та 
«Зелені леви».

Триплети:
Харків — 14 гравців/3 місця
Київ — 11 гравців/3 місця
Ужгород — 11 гравців/3 місця
Львів «Леополіс» — 5 гравців/ 1 місце
Львів «Зелені леви» — 3 гравця/1 місце
Мукачево — 3 гравця/1 місце

3.4. У випадку, якщо якийсь клуб не бере участь в ЧУ або не 
використовуватиме свою квоту повністю, зайві місця розподіляються по 
клубах відповідно до кількості ліцензованих гравців.

4. Керівництво та відповідальність за проведення чемпіонату
4.1 Підготовкою, проведенням і підбиттям підсумків ЧУ займається 
Організаційний комітет, що складається з представників клубу (або клубів) 
міста, обраного місцем проведення ЧУ, а також представників ФПУ.
4.2. Цього року в Організаційний комітет входять:

а. Головний організатор (від міста) — Дмитро Бугай
б. Помічник організатора (від міста) — Олександр Заломайкін
с. Головний суддя (від ФПУ) — Сергій Денисенко
d. Помічники головного судді — Сергій Жуковський
е. Відповідальний за PR (від ФПУ) — Іван Паламарчук
f. Відповідальний від ФПУ — Олександра Шевченко

4.3. Контроль за підготовкою, проведенням і підбиттям підсумків ЧУ здійснює 
відповідальний від ФПУ.



4.4. Організаційний комітет здійснює організацію та проведення ЧУ, 
координацію всіх процесів між клубами і Організаційним комітетом, і має 
право приймати рішення відповідно до регламентуючих документів ЧУ.
4.5. Організаційний комітет має право приймати рішення з оперативних 
питань не обумовлених даним положенням та регламентуючими документами 
ЧУ.
4.6. Головний організатор зобов'язаний:

а. Забезпечити необхідну кількість майданчиків, що задовольняють 
проведення чемпіонату;
b. Забезпечити для роботи суддівської бригади місце, обладнання та 
необхідну документацію;
c. Забезпечити всіх учасників ЧУ всією необхідною інформацією, вчасно 
інформувати про можливі зміни;
d. Забезпечити приїжджим командам варіанти недорогого житла або 
безкоштовного поселення;
e. Забезпечити учасників ЧУ обідом (за рахунок учасників ЧУ);
f. Забезпечити учасникам турніру користування туалетом під час 
турніру;
g. Стежити за дотриманням правил поведінки учасниками турніру і 
глядачами;
h. Оформити результати ЧУ (фото, відео, таблиці, звіт) в строк не 
пізніше, ніж три дні після завершення ЧУ
j. Забезпечити ЧУ нагородної атрибутикою (за рахунок ФПУ)

4.7. Відповідальний за PR відповідає за залучення до висвітлення ЧУ ЗМІ, 
надання ЗМІ інофрмації для анонса і результатів ЧУ, освітлення всіх етапів ЧУ 
на сайті ФПУ, а так само на сторінках у соціальних мережах.

5. Клуби, які беруть участь у ЧУ, вимоги до команд і учасників.
5.1. До участі у фінальній частині ЧУ допускаються всі клуби, які: 
- офіційно входять до ФПУ
- подали заявку не пізніше 1 червня 2015 року
- надали результати відбіркових турів в клубах
- зобов'язуються виконувати вимоги даного положення і не мають 
заборгованості перед ФПУ. Відповідальний за надання інформації — президент 
клубу. Інформація надається Олександрі Шевченко.
5.2. Брати участь у відбірковій та фінальній частині ЧУ можуть громадяни 
України та іноземних держав (ті, що проживають на території України на 
законних підставах), будь-якої статі, не молодший 14 років на час початку 
чемпіонату, що мають міжнародну ліцензію, що є офіційними членами клубів 
ФПУ і не мають заборгованості по клубним внескам.
5.3. На всіх етапах ЧУ дозволяється грати виключно професійними кулями.
5.4. У команді триплета може бути 3 або 4 гравці (заміни здійснюються згідно 
з офіційними міжнародними правилами). У складі команди можуть бути тільки 
гравці одного клубу.
5.5. Команди-учасники фінального етапу ЧУ повинні виступати в однаковій 
(верх). Команда, яка не виконала цю вимогу, до участі не допускається. 
Наявність однакової форми у гравців одного клубу в тетах не обов'язково.
5.6. Кожна команда при реєстрації повинна вказати капітана і назву команди.



5.7. Керівництво клубів повинно повідомити учасникам чемпіонату «Офіційні 
правила гри в петанк (FIPJP)», вимоги даного положення, дисциплінарні 
правила і покарання чемпіонату, вимагати від гравців дотримання існуючих 
правил в будь-якій формі і в будь-який час чемпіонату.
5.8. Капітан є представником своєї команди на чемпіонаті та майданчику, і 
тільки він може звертатися до судді за отриманням необхідної інформації та 
вирішенням спірних ситуацій.

6. Суддівство.
6.1 Суддівство ЧУ здійснює бригада суддів у складі: Головний суддя, 
Помічники головного судді (резервні судді), Суддя-секретар. Вся суддівська 
бригада повинна знати офіційні міжнародні правила, положення та регламент 
ЧУ.
6.2 Головний і резервний судді призначаються Радою ФПУ. Суддею ФПУ може 
бути будь-яка людина який отримав статус судді рішенням осіб, 
відповідальних від ФПУ за суддівську роботу.
6.3. Головний і резервний судді мають право суміщати свої обов'язки з участю 
в турнірі.
6.4. Суддя-секретар призначається Організаційним комітетом за узгодженням 
з Головним суддею.
6.5. 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 посів і жеребкування команд і майданчиків;
е. Призначає суддів матчів на майданчики зі складу вільних від ігор 
польових суддів;
f. Підводить підсумки кожного туру і турніру в цілому;
g. Керує вирішенням спірних питаннь;

6.6. Резервний суддя може виконувати окремі функції Головного судді на його 
прохання.
6.7. У випадку не прибуття Головного судді на турнір чи інших форс-мажорних 
обставин, обов'язки Головного судді переходять до резервного.
6.8. У випадку, якщо на майданчик не призначений суддя матчу, рішення в 
ході гри приймаються капітанами команд, відповідно до міжнародних правил і 
данного положення, і тільки в разі не прийняття єдиної думки, капітани 
запрошують на майданчик суддю.
6.9. Рішення судді є остаточним і не може бути оскаржене.
6,10. За згодою обох команд, для проведення вимірювань та визначення, куля 
якої команди знаходиться ближче до кошонету, може бути запрошений інший 
учасник турніру.
6.11. За зверненням однієї з команд і при наявності можливості, суддя матчу 
може бути призначений в ході гри і після схвалення Головного судді.
6.12. Фінальні ігри проводяться з обов'язковою присутністю суддів.
6.13 Суддя матчу контролює дотримання правил і регламенту турніру 
командами (учасниками). Суддя матчу має право застосовувати дисциплінарні 
покарання відповідно до міжнародних правил.
6.14 Суддя-секретар:



- Проводить реєстрацію команд;
- Подає сигнали початку і закінчення матчів;
- Фіксує результати матчів і жеребкування;
- Інформує команди про поточне становище турніру.
6.15 Суддя-секретар з усіх питань підпорядковується Головному судді.
6.16 Суддя-секретар не може бути учасником  в турніру.

7. Правила поведінки на ЧУ
7.1. Під час проведення ЧУ заборонено вживати алкоголь
7.2. Під час ігор ЧУ заборонено куріння на майданчиках
7.3. Під час проведення ігор ЧУ заборонено тренуватися на майданчиках, 
сусідніх з тими, на якіх йде гра
7.4. В іншому, правила поведінки відповідають опису в офіційних міжнародних 
правилах
7.5 Гравець/команда, винний(а) у порушенні правил або в демонстрації агресії 
по відношенню до члена оргкомітету, судді, іншого гравця/команди або 
глядача, підлягає покаранню залежно від серйозності провини:
(1) Зняття з змагання.
(2) Вилучення ліцензії до кінця року.
(3) Конфіскація нагород і призів.

Штраф, накладений на гравця, може бути накладено і на його команду. Перше 
покарання накладає Оргкомітет ЧУ. Друге та третє покарання накладаються 
Радою ФПУ. Рішення приймається шляхом голосування. У випадках рівності 
голосів президент ФПУ приймає остаточне рішення.

8. Регламент проведення фінальної частини ЧУ в дисципліні тет-а-тет
8.1. До фінальної частини дисципліни тет-а-тет допускаються 24 гравці, які 
пройшли відбіркові тури у своїх клубах.
8.2 Фінальна частина ЧУ складається з групового етапу і плей-офф.
8.3. Груповий етап

a. Учасників ділять на 4 групи по 6 гравців
b. Визначення складу груп проводиться шляхом жеребкування з 
використанням «кошиків». В перший «кошик» потрапляють гравці, що 
зайняли на ЧУ-2014 місця з першого по четверте. В інші «кошики» - 
гравці з одного міста (Ужгород, Львів-Мукачево, Харків, Київ). Далі у 
кожну групу сліпим жеребом потрапляє гравець з кожного «кошика».
с. Жеребкування доріжок обов'язкове, і проводиться за принципом 
чергування.
d. У групах ігри проводяться за круговою системою з обмеженням часу 
45 хвилин + 1 кошонет. У разі нічиї - додатковий гейм.
е. Порядок ігор у групах визначається після жеребкування номерів 
гравців в групах (від 1-го до 6-го) згідно таблиці:
1 тур: 1-6 | 2-5 | 3-4
2 тур: 6-4 | 5-3 | 1-2
3 тур: 2-6 | 3-1 | 4-5
4 тур: 6-5 | 1-4 | 2-3
5 тур: 3-6 | 4-2 | 5-1



е. За результатами групового етапу в плей-офф виходять гравці, що 
зайняли в своїх групах 1-2 місця.
f. Визначення результатів у групах проводиться за наступними 
показниками:
1) число перемог
*** При рівній кількості перемог у двох гравців, переможець 
визначається за результатами особистої зустрічі цих гравців
*** При рівній кількості перемог у 3-х і більше гравців, – за різницею очок 
в іграх між цими

               гравцями
2) різниця очок у всіх іграх
3) загальне число набраних очок
4) розіграш одного гейму між гравцями
5) якщо в результаті застосування критеріїв меншого значення, число 
гравців, що мають рівні показники зменшилося, то для вибору із них 
знову застосовуються критерії більш високого значення

8.4. Плей-офф
a. У плей-офф виходить 8 гравців
b. Гравець, який зайняв 1 місце в групі А грає з 2-м місцем у групі B, 
друге місце групи А — з першим місцем групи В. Гравець, який зайняв 1 
місце в групі С грає з 2-м місцем у групі D, друге місце групи C — з 
першим місцем групи D.
с. Ігри проводяться з обмеженням часу 45 хвилин + 1 кошонет. Фінал - 
без обмеження  часу.
d. Ігри проводяться з розігруванням місць з 1 по 8.
е. У разі нічиї, грається додатковий гейм

9. Регламент проведення фінальної частини ЧУ в дисципліні триплети
9.1. До фінальної частини дисципліни триплети допускаються 12 команд, які 
пройшли відбіркові тури у своїх клубах.
9.2 Фінальна частина ЧУ складається з групового етапу і плей-офф.
9.3. Груповий етап

a. Команди ділять на 2 групи по 6 команд
b. Визначення складу груп проводиться шляхом жеребкування так, щоб 
команди з одного міста/клубу були у різних группах. 
с. Жеребкування доріжок обов'язкове, і проводиться за принципом 
чергування.
d. У групах ігри проводяться за круговою системою з обмеженням часу 
50 хвилин + 1 кошонет. У разі нічиї - додатковий гейм.
е. Порядок ігор у групах визначається після жеребкування номерів 
команд у групах (від 1-го до 6-го) згідно таблиці:
1 тур: 1-6 | 2-5 | 3-4
2 тур: 6-4 | 5-3 | 1-2
3 тур: 2-6 | 3-1 | 4-5
4 тур: 6-5 | 1-4 | 2-3
5 тур: 3-6 | 4-2 | 5-1



е. За результатами групового етапу в плей-офф виходять команди, що 
зайняли в своїх групах 1-2 місця.
f. Визначення результатів в групах 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 3-х 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

9.4. Плей-офф
a. У плей-офф виходить 4 команди
b. Команда, яка зайняла перше місце в групі А грає з другим місцем у 
групі B, друге місце групи А — з першим місцем групи В. 
с. Півфінали проводяться з обмеженням часу 50 хвилин + 1 кошонет. 
Фінал — без обмеження  часу.
d. Ігри проводяться з розігруванням місць з 1 по 4.
е. У разі нічиї, грається додатковий гейм

10. Нагородження.
10.1 Гравцеві (тети) і команді (триплети), які зайняли перші місця, 
присвоюються звання «Чемпіон України з петанку 2015 року» у своїх 
дисциплінах.
10.2 Гравці і команди, що зайняли місця з першого по третє нагороджуються 
медалями, кубками та дипломами.
10.3 Нагородженню в командах підлягають всі гравці, які зіграли хоча б одну 
гру в складі команд, що зайняли місця з першого по третє.

11. Фінансування.
11.1 Підготовка, проведення, нагородження переможців ЧУ фінансується ФПУ 
і клубом організатором.
11.2. Команди (учасники) самі оплачують проїзд, проживання та харчування.

12. Рейтинг
12.1. Результати ЧУ зараховуються до рейтингу гравців ФПУ.


