
SUOMEN PÉTANQUE-LIITON SARJAT 2016 

 

Runkosarjat la 28.5. Järvenpää la 6.8. Espoo 

Sirkuskenttä, Rantak. 6 Urheilupuistontie 2 

Yleinen SM-sarja 6 kierrosta  5 kierrosta 
Yleinen 1.divisioona 6 kierrosta  5 kierrosta 

 

Naisten SM-sarja 5 kierrosta  4 kierrosta 
 

Veteraanien SM-sarja 6 kierrosta  5 kierrosta 
Veteraanien 1.divisioona 6 kierrosta  5 kierrosta 
Veteraanien 2.divisioona 5 kierrosta  4 kierr. + välierät* + pronssiott.* ja fin.* 
   (pelataan kahdessa lohkossa, lohkot arvottu liittohallituksessa) *) välierät: A1 – B2 ja B1 – A2 
       pronssiott.: välierien häviäjät 
       fin.: välierien voittajat 
 

Runkosarja pelataan aikapeleinä, noin 70 minuuttia + 2 snadia. 
 
 

Yleisen SM-sarjan, naisten SM-sarjan ja veteraanien SM-sarjan finaalit  
lauantaina 20.8. Loimaan keskuskoulun pihassa (Kalevalankatu 12) klo 10.00 
 

Pudotuspeleissä välieräparit ovat runkosarjojen perusteella 1.-4. ja 2.-3. 
 

Yleisen SM-sarjan välieräparit: LOI (1.) – RIE (4.) ja PSC2 (2.) – HBY2 (3.). 
Naisten SM-sarjan välieräparit: LOI2 (1.) – LOI1 (4.) ja KAL (2.) – PCP (3.). 
Veteraanien SM-sarjan välieräparit: PCP (1.) – MAP (4.) ja VUF (2.) – KIS1 (3.) 

 

Välierät ja finaali ratkaistaan kahdella voitolla. Pronssiottelu ratkaistaan yhdellä voitolla.  
 
 

Karsinnat lauantaina 20.8. Loimaan keskuskoulun pihassa (Kalevalankatu 12) 
klo 10.00 
 

Yleinen SM-sarja / 1.divisioona  
  

Yleisen SM-sarjan sijoille 10.-11. päätyneet joukkueet karsivat paikastaan yleisen 
1. divisioonan sijoille 2.-3. päätyneiden joukkueiden kanssa paras kolmesta 
järjestelmällä siten, että SM-sarjan 10. sijoittunut joukkue (HBY1) pelaa 1. 
divisioonan sijalle 3 päätynyttä joukkuetta (KVP1) vastaan ja vastaavasti SM-sarjan 
11. päätynyt (TUR) 1.divisioonan sijalle 2 sijoittunutta (MPC) vastaan. 

 

Yleinen 1.divisioona / 2.divisioona  
 

Yleisen 1. divisioonan sijoille 10.-11. päätyneet joukkueet (KAR ja KAN) karsivat 
paikastaan 2. divisioonan parhaiden kanssa.  
 

Veteraanien SM-sarja / 1.divisioona  
 

Veteraanien SM-sarjan sijoille 10.-11. päätyneet joukkueet karsivat paikastaan 
veteraanien 1. divisioonan sijoille 2.-3. päätyneiden joukkueiden kanssa paras 
kolmesta järjestelmällä siten, että SM-sarjan 10. sijoittunut joukkue (TUR1) pelaa 1. 
divisioonan sijalle 3 päätynyttä joukkuetta (KAU) vastaan ja vastaavasti SM-sarjan 
11. päätynyt (KVP) 1. divisioonan sijalle 2 sijoittunutta (BIT) vastaan. 

 

Veteraanien 1. divisioona / 2. divisioona  
 

Veteraanien 1. divisioonan sijoille 10.-11. päätyneet joukkueet karsivat paikastaan 
veteraanien 2. divisioonan sijoille 2.-3. päätyneiden joukkueiden kanssa paras 
kolmesta järjestelmällä siten, että 1. divisioonan 10. sijoittunut joukkue (ERP) pelaa 
2. divisioonan sijalle 3 päätynyttä joukkuetta (KAL) vastaan ja vastaavasti 1. 
divisioonan 11. päätynyt (KAR2) 2. divisioonan sijalle 2 sijoittunutta (KUP1) 
vastaan. 

 
 

Suorat nousut 
  

- yleinen 1. divisioona: 1. (NAS)        

- veteraanien 1. divisioona: 1. (RIE) 
- veteraanien 2. divisioona: 1. (ERP1) 

 



 

Suorat putoamiset 
 

- yleinen SM-sarja: 12. (KOK) -    veteraanien SM-sarja: 12. (CDC) 
- yleinen 1. divisioona: 12. (HAR) -    veteraanien 1. divisioona: 12. (UTU) 


