
Miesten ammunnan karsinnat 

 

- 1. karsinta: su 23.3.2014 Pasilan halli, Helsinkii 

- 2. karsinta: su 27.4.2014 Turun Petanque-halli 

- 3. karsinta: la 14.6.2014 Katri Valan puisto, Helsinki 

 

Karsintatapa 

 

Karsinnat ovat erillisiä, ja niihin ilmoittaudutaan erikseen. 

Kukin suorittaa yhden ammuntasarjan kunkin kilpailun ilmoittautumisajan jälkeen ilmoitettavana 

kellonaikana.  

 

Kunkin karsinnan parhaan ja toiseksi parhaan tuloksen ampuneet suoraan karsinnan välieriin. 

Karsinnan 3.-6. ampuvat puolivälierät (3.-6., 4.-5), joiden voittajat myös välieriin. Välierien 

voittajat ampuvat finaalin ja hävinneet ”pronssiottelun” (3. karsinnassa ei ole ”pronssiottelua”).    

1. ja 2. karsinnan kolme parasta 10.7.2014 Haminassa ammuttaviin SM-puolivälieriin.  

3. karsinnan finalistit Haminan puolivälieriin. Karsintavoittajat eivät kohtaa toisiaan SM-puoliväli-

erissä. 

 

Ilmoittautuminen 

 

Pelaajat ilmoittautuvat sekä suorittavat osanottomaksut seuroilleen, jotka ilmoittavat edelleen 

pelaajat liittoon sekä tilittävät osallistumismaksut liiton tilille viimeiseen ilmoittautumispäivään 

mennessä mennessä.  

 

Viimeiset ilmoittautumispäivät 

- 1. karsinta: 7.3.2014 

- 2. karsinta: 11.4.2014 

- 3. karsinta: 30.5.2014 

 

Seurojen tulee ohjeistaa pelaajiaan ilmoittautumiseen ja osallistumiseen liittyvissä aikarajoissa, 

jotta seurat ehtivät toimittaa kaikki ilmoittautumiset ja maksut liittoon määräaikaan mennessä. 

 

Seurat lähettävät ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen artsi piste petanque ät gmail piste 

com.  

 

Vastaavasti seurat tilittävät osallistumismaksut (10 €/pelaaja/karsintakilpailu) liiton tilille Nordea 

FI7010163000077002. Maksussa käytetään viitenumeroa 300SSST, jossa SSS tarkoittaa 

seuran rekisterinumeroa ja viimeinen numero T on ns. tarkistenumero. Oikean viitenumeron voi 

tarkistaa liiton internet-sivuilta osoitteesta: http://petanque.fi/viite.php. 

  



Naisten ammunnan karsinnat 

 

- 1. karsinta: su 23.3.2014 Pasilan halli, Helsinkii 

- 2. karsinta: su 27.4.2014 Turun Petanque-halli 

- 3. karsinta: la 14.6.2014 Katri Valan puisto, Helsinki 

 

Karsintatapa 

 

Karsinnat ovat erillisiä, ja niihin ilmoittaudutaan erikseen. 

Kukin suorittaa yhden ammuntasarjan kunkin kilpailun ilmoittautumisajan jälkeen ilmoitettavana 

kellonaikana.  

 

Kunkin karsinnan parhaan ja toiseksi parhaan tuloksen ampuneet suoraan karsinnan välieriin. 

Karsinnan 3.-6. ampuvat puolivälierät (3.-6., 4.-5), joiden voittajat myös välieriin. Välierien 

voittajat ampuvat finaalin ja hävinneet ”pronssiottelun” (3. karsinnassa ei ole ”pronssiottelua”).    

1. ja 2. karsinnan kolme parasta 11.7.2014 Haminassa ammuttaviin SM-puolivälieriin.  

3. karsinnan finalistit Haminan puolivälieriin. Karsintavoittajat eivät kohtaa toisiaan SM-puoliväli-

erissä. 

 

Ilmoittautuminen 

 

Pelaajat ilmoittautuvat sekä suorittavat osanottomaksut seuroilleen, jotka ilmoittavat edelleen 

pelaajat liittoon sekä tilittävät osallistumismaksut liiton tilille viimeiseen ilmoittautumispäivään 

mennessä mennessä.  

 

Viimeiset ilmoittautumispäivät 

- 1. karsinta: 7.3.2014 

- 2. karsinta: 11.4.2014 

- 3. karsinta: 30.5.2014 

 

Seurojen tulee ohjeistaa pelaajiaan ilmoittautumiseen ja osallistumiseen liittyvissä aikarajoissa, 

jotta seurat ehtivät toimittaa kaikki ilmoittautumiset ja maksut liittoon määräaikaan mennessä. 

 

Seurat lähettävät ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen artsi piste petanque ät gmail piste 

com.  

 

Vastaavasti seurat tilittävät osallistumismaksut (10 €/pelaaja/karsintakilpailu) liiton tilille Nordea 

FI7010163000077002. Maksussa käytetään viitenumeroa 300SSST, jossa SSS tarkoittaa 

seuran rekisterinumeroa ja viimeinen numero T on ns. tarkistenumero. Oikean viitenumeron voi 

tarkistaa liiton internet-sivuilta osoitteesta: http://petanque.fi/viite.php. 

  



Veteraanien ammunnan karsinnat 

 

- 1. karsinta: su 16.3.2014 Turun pétanque-halli 

- 2. karsinta: su 13.4.2014 Pullerin halli, Hämeenlinna 

- 3. karsinta: la 14.6.2014 Katri Valan puisto, Helsinki 

 

Karsintatapa 

 

Karsinnat ovat erillisiä, ja niihin ilmoittaudutaan erikseen. 

Kukin suorittaa yhden ammuntasarjan kunkin kilpailun ilmoittautumisajan jälkeen ilmoitettavana 

kellonaikana.  

 

Kunkin karsinnan parhaan ja toiseksi parhaan tuloksen ampuneet suoraan karsinnan välieriin. 

Karsinnan 3.-6. ampuvat puolivälierät (3.-6., 4.-5), joiden voittajat myös välieriin. Välierien 

voittajat ampuvat finaalin ja hävinneet ”pronssiottelun” (3. karsinnassa ei ole ”pronssiottelua”).    

1. ja 2. karsinnan kolme parasta 9.7.2014 Haminassa ammuttaviin SM-puolivälieriin.  

3. karsinnan finalistit Haminan puolivälieriin. Karsintavoittajat eivät kohtaa toisiaan SM-puoliväli-

erissä. 

 

Ilmoittautuminen 

 

Pelaajat ilmoittautuvat sekä suorittavat osanottomaksut seuroilleen, jotka ilmoittavat edelleen 

pelaajat liittoon sekä tilittävät osallistumismaksut liiton tilille viimeiseen ilmoittautumispäivään 

mennessä mennessä.  

 

Viimeiset ilmoittautumispäivät 

- 1. karsinta: 28.2.2014 

- 2. karsinta: 28.3.2014 

- 3. karsinta: 30.5.2014 

 

Seurojen tulee ohjeistaa pelaajiaan ilmoittautumiseen ja osallistumiseen liittyvissä aikarajoissa, 

jotta seurat ehtivät toimittaa kaikki ilmoittautumiset ja maksut liittoon määräaikaan mennessä. 

 

Seurat lähettävät ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen artsi piste petanque ät gmail piste 

com.  

 

Vastaavasti seurat tilittävät osallistumismaksut (10 €/pelaaja/karsintakilpailu) liiton tilille Nordea 

FI7010163000077002. Maksussa käytetään viitenumeroa 300SSST, jossa SSS tarkoittaa 

seuran rekisterinumeroa ja viimeinen numero T on ns. tarkistenumero. Oikean viitenumeron voi 

tarkistaa liiton internet-sivuilta osoitteesta: http://petanque.fi/viite.php. 

 

 


