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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення Чемпіонату України з петанку 2017р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чемпіонат України (ЧУ) проводиться щорічно серед спортсменів, що входять до ГС «Федерація 
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 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. В обох дисциплінах жінки та чоловіки 
грають окремо та розігрують окремі набори нагород. 

2.2 ЧУ-2017 в дисципліні «тет-а-тет» проводиться в два етапи – відбірковий та фінальний. 

2.3 Відбірковий етап проводиться в областях з метою визначення гравців і команд, що беруть участь у 
фінальній частині ЧУ (в кількості, що відповідає квотам за територіальним принципом). 

а. У 2017 році відбіркові ігри проводяться лише в дисципліні тет-а-тет. В дисципліні «триплети»  всі 
зареєстровані команди беруть участь у фінальній частині; 

b. Формат і терміни проведення відбіркового етапу клуби кожної області визначають самостійно. При 
цьому всі учасники мають бути своєчасно ознайомлені з регламентом, а терміни проведення повинні 
дозволяти подати результати відбору у встановлений Організаційним комітетом термін; 

c. Відбірковий етап може бути скасований, якщо кількість учасників, які заявили про готовність взяти 
участь у відбірковому етапі не перевищує квоту, надану області. У цьому випадку, всі зареєстровані 
учасники потрапляють у фінальну частину ЧУ без відбору; 

d. У випадку, коли гравець (тети), що пройшов/ла відбір, відмовляється від участі у фінальній частині 
ЧУ, його/її місце може зайняти наступний/а за результатами відбору спортсмен/ка.  

е. Результати відбіркових турнірів повинні бути надані в Організаційний комітет не пізніше 
встановленого терміну – 1 червня 2017 року. 

2.4 Фінальний етап згідно з календарем турнірів проводиться у Харкові: 

24 червня – триплети 

25 червня – тет-а-тети 

 

3. Квоти 

3.1. Квоти – кількість місць у фінальній частині ЧУ, які надаються кожній області. 



3.2 Квоти встановлюються для області, виходячи із загальної кількості місць у фінальній частині 
дисципліни «тет-а-тети», а також виходячи з кількості ліцензованих гравців у клубах області. 

3.3 Цього року у фінальній частині дисципліни «тет-а-тети» передбачено 16 місць – жінки, 16 місць – 
чоловіки. 

3.4. Квоти, що надаються клубам мають бути оголошені не пізніше 17 травня 2017 року. 

3.5. У випадку, якщо область не використовуватиме свою квоту повністю,  місця, що залишаться 
розподіляються відповідно до кількості ліцензованих гравців у областях, які претендують на 
додаткову квоту. 

3.6 У фінальній частині дисципліни «триплети» в ЧУ-2017 беруть участь всі зареєстровані команди. 
Відповідно, зі збільшенням кількості ліцензованих спортсменів ГС ФПУ та ростом кількості команд 
квоти на триплети можуть бути введені Оргкомітетом з наступного року. 

 

4. Керівництво та відповідальність за проведення чемпіонату 

4.1 Підготовкою, проведенням і підбиттям підсумків ЧУ займається Організаційний комітет, що 
складається з представників клубів міста, обраного місцем проведення ЧУ, а також представників 
ФПУ. 

4.2 Цього року місцем проведення ЧУ обрано Харків. У Організаційний комітет входять: 

a. Головний організатор (від міста) – Єлизавета Волкова 

b. Помічник організатора (від міста) – Дмитро Мєзєв 

с. Головний суддя – Волошко Андрій, помічники головного судді – Маріо Пресутті, Сергій Денисенко, 
Анна Зосименко 

d. Суддя-секретар (від міста або від ФПУ) –  Вадим Стрємоухов (триплети), Анна Зосименко (тет-а-
тети) 

е. Відповідальний за PR (від ФПУ) – Дмитро Мєзєв 

4.3 Повний склад Організаційного комітету повинен визначитися не пізніше 2 травня 2017 року. 

4.4 Контроль за підготовкою, проведенням і підбиттям підсумків ЧУ здійснює Рада ФПУ. 

4.5 Організаційний комітет здійснює організацію та проведення ЧУ і має право приймати будь-які 
рішення відповідно до документів ЧУ, що його регламентують. 

4.6 Організаційний комітет має право приймати рішення з оперативних питань не обумовлених 
даним положенням та документами ЧУ, що його регламентують. 

4.7 Організаційний комітет 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 необхідною інформацією, вчасно інформувати про можливі зміни; 



d. Забезпечити команди, що приїжджають варіантами доступного житла або безкоштовного 
поселення; 

е. 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. Залучити до висвітлення ЧУ ЗМІ (анонс та інформація про підсумки) 

i. Оформити результати ЧУ (фото, відео, таблиці, звіт) в термін не пізніше, ніж три дні після 
завершення ЧУ 

j. Забезпечити ЧУ нагородною атрибутикою (за рахунок ФПУ) 

 k. Контролювати всі терміни, передбачені цим положенням 

 

5. Спортсмени, що беруть участь у ЧУ-2017, вимоги до команд та учасників. 

5.1 До участі у фінальній частині ЧУ допускаються всі спортсмени, які офіційно входять до ГС ФПУ, які 
подали заявку не пізніше 17 травня 2017 року та зобов'язуються виконувати вимоги даного 
положення. Відповідальний за подачу інформації – президент клубу. 

5.2 Брати участь у відбірковій і фінальної частині ЧУ можуть громадяни України та іноземних держав, 
що проживають на території  України, будь-якої статі, мають міжнародну ліцензію ГС ФПУ та є 
офіційними членами клубів ГС ФПУ, а також не мають заборгованості по клубним внескам. 

5.3 На всіх етапах ЧУ дозволяється грати виключно професійними кулями. 

5.4 У команді триплету може бути 3 або 4 гравця (заміни здійснюються згідно з офіційними 
міжнародними правилами). У складі команди можуть бути гравці різних клубів України. 

5.5 Команди-учасники фінального етапу ЧУ повинні виступати в однаковій формі (верх). Команда, яка 
не виконала цю вимогу, до участі не допускається. Відповідно весь одяг спортсмена повинен 
відповідати міжнародним правилам (закрите взуття, штани, або шорти нижче колін і т.д.). 
Відповідальний за контроль дотримання учасниками дресс-коду – Головний суддя ЧУ. Відповідно, він 
приймає рішення про зняття команди/спортсмена з ЧУ. 

5.6 Кожна команда при реєстрації повинна вказати капітана команди і назву команди. 

5.7 Керівництво клубів повинно ознайомити учасників чемпіонату з «Офіційними правилами 
виду спорту петанк», що затверджені FIPJP 4 грудня 2016 та вступили в силу 1 січня 2017, 
вимогами даного положення, дисциплінарними правилами і покараннями, що здійснюватимуться 
на чемпіонаті, вимагати від гравців дотримання цих 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 для отримання необхідної інформації та вирішення спірних ситуацій. 

 

 



 

 6. Суддівство. 

6.1 Суддівство ЧУ здійснює бригада суддів у складі: Головний суддя, Помічник головного судді 
(резервний суддя), Суддя-секретар. Вся суддівська бригада зобов’язана знати офіційні міжнародні 
правила, положення та регламент ЧУ. 

6.2 Головний і резервний судді призначаються Радою ГС ФПУ. Головним суддею ЧУ може бути 
національний арбітр ІІІ рівня, який пройшов навчання та здав відповідний іспит арбітра  І або ІІ рівня 
та отримав статус національного судді рішенням Ради ГС ФПУ. 

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 ГС ФПУ, ліцензійну роботу, не допуск до турніру 
неліцензійних гравців; 

d. Організовує і контролює посів і жеребкування команд/спортсменів 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; 

6.6. Резервний суддя може виконувати окремі функції Головного судді на його прохання. 

6.7. У випадку, коли Головний суддя не прибув на турнір чи в інших форс-мажорних обставинах, 
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 даного положення. І тільки в разі не 
визначення 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; 

- дає сигнали початку і закінчення матчів; 

- фіксує результати матчів і жеребкування; 

- інформує команди про поточний стан турнірну. 

6.15 Суддя-секретар з усіх питань підпорядковується Головному судді. 

6.16 Суддя-секретар не може бути учасником команди в турнірі. 

 

7. Правила поведінки на ЧУ 

7.1. Під час проведення ЧУ заборонено вживати алкоголь 

7.2 Під час ігор ЧУ заборонено куріння 

7.3 Решта правил поведінки відповідають тим, що описані в офіційних міжнародних правилах 

 

8. Регламент проведення фінальної частини ЧУ в дисципліні Тет-а-тет 

8.1. До фінальної частини дисципліни Тет-а-тет допускається 32 гравці, які пройшли відбіркові тури у 
своїх областях (16 – жінки та 16 – чоловіки). 

8.2 Фінальна частина ЧУ-тети грається за швейцарською системою. Чоловіки та жінки грають окремо.  
Спортсмени грають 4 відбіркових кола, далі 4 кращих виходять у півфінал.  

8.3 Кращі спортсмени визначаються за кількістю перемог та числом бугхольца. При рівних обох 
показниках визначальними є різниця очок в іграх. При рівності всіх трьох показників, спортмени 
грають один вирішальний гейм. 

8.4 У півфіналі  спортсмен, що посів 1-у сходинку за результатами «швейцарки» грає з  4-м, а 2-й з 3-
м.  
8.5 У колах ігри проводяться з обмеженням часу 55хв + 1 кошонет. У разі нічиї – додатковий гейм. 
Півфінал та фінал– без обмеження часу. 
8.6. Жеребкування доріжок обов'язкове і проводиться за принципом чергування.  
 

9. Регламент проведення фінальної частини ЧУ-2017 в дисципліні триплети 

9.1. До фінальної частини дисципліни «триплети» допускаються всі зареєстровані до 17 травня 2017 
року команди. Жіночі та чоловічі команди реєструються і, відповідно, грають окремо. 

9.2 Фінальна частина ЧУ-триплети грається за швейцарською системою. Команди грають 4 
відбіркових кола, далі 4 кращих виходять у півфінал.  

9.3 Кращі команди визначаються за кількістю перемог та числом бугхольца. При рівних обох 
показниках визначальними є різниця очок в іграх. При рівності всіх трьох показників, команди грають 
один вирішальний гейм. 



9.4 У півфіналі  1-а команда за результатами «швейцарки» грає з  4-ю, а 2-а з 3-ю.  
9.5 У колах ігри проводяться з обмеженням часу 1 година 15 хвилин + 1 кошонет. У разі нічиї – 
додатковий гейм. Півфінал та фінал– без обмеження часу. 
9.6. Жеребкування доріжок обов'язкове і проводиться за принципом чергування.  
 

10. Нагородження. 

10.1 Гравцям (жіночі та чоловічі тет-а-тети) і командам (жіночі та чоловічі триплети), які зайняли 
перші місця, присвоюються звання «Чемпіонів України з петанку 2017 року» у своїх дисциплінах. 
Переможці ЧУ-2017 в дисципліні «тет-а-тет» (яким виповнилося на момент проведення ЧУ 18 років)  
відповідно виборюють право представляти Україну на наступному Чемпіонаті Європи тет-а-тет. 

10.2 Гравці і команди, що зайняли місця з першого по третє нагороджуються медалями, кубками та 
дипломами від ГС ФПУ. 

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-2017 фінансується ГС ФПУ та клубами-
організаторами від міста. 

11.2. Команди (учасники) самі оплачують проїзд, проживання та харчування. 

 

12. Рейтинг 

12.1. Результати ЧУ-2017 зараховуються до рейтингу гравців ГС ФПУ. 


