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Sarjatiedote 2019 
 
Pelimuotona on trippeli. Trippelijoukkueessa voi vaihtaa yhden pelaajan kesken pelin. Trippeli-
joukkueessa saa käyttää koko sarjan aikana korkeintaan kuutta eri pelaajaa. Kaikki 
joukkueessa pelaavat pitää nimetä järjestäjälle pelipäivän alussa. Kaikilla pelaajilla pitää olla 
voimassa oleva lisenssi. Lisenssien pitää olla koko joukkueella samasta seurasta. Joukkueilla 
pitää olla yhtenäinen peliasu. 
 
Yleiseen SM-sarjaan, yleiseen 1. divisioonaan, veteraanien SM-sarjaan ja veteraanien 1. 
divisioonaan voivat osallistua vuonna 2018 sarjapaikkansa lunastaneet seurajoukkueet. Naisten 
SM-sarjassa. yleisessä 2. divisioonassa ja veteraanien 2. divisioonassa ei joukkuemäärää ole 
rajoitettu.  
 
Pelaaja ei voi olla nimettynä kahteen eri veteraanien sarjajoukkueeseen, tai kahteen eri yleisen 
sarjajoukkueeseen. Muuten osanottoa eri sarjoihin ei ole rajattu. Esim. veteraani-ikäinen nainen 
voi pelata naisten SM-sarjaa ja veteraanien SM-sarjaa. Pelaaja voi olla pelipäivänä ilmoitettu 
vain yhteen joukkueeseen, jos useampia sarjoja pelataan samana päivänä.  
 
Jokaisen pelipäivän alussa joukkueeseen nimetään sinä päivänä käytettävät pelaajat kilpailun 
sihteeristölle ilmoittautumisen yhteydessä. Finaali- ja karsintapäivänä joukkueessa voivat pelata 
vain runkosarjassa joukkueeseen nimetyt pelaajat. Muita kuin runkosarjaan nimettyjä pelaajia 
voidaan sarjan finaaleissa tai karsinnoissa käyttää, mikäli se on edellytys pelikelpoisen 
joukkueen asettamiselle (vähintään kolme pelaajaa), tällöin on esitettävä lääkärintodistus. Sama 
pelaaja ei kauden aikana saa pelata kahdessa saman sarjan joukkueessa. Pelin aikana joukkue 
voi vaihtaa yhden pelaajan. Tämän on tapahduttava pelikierrosten välillä ja se on sallittu pelissä 
yhden kerran. Pelaajan vaihto tapahtuu ilmoittamalla siitä vastustajalle ennen kuin vaihtava 
joukkue on heittänyt ensimmäisen kuulan. 
 
Tasavoitoissa olevien joukkueiden ero ratkaistaan 

1. keskinäisten otteluiden voitot 
2. keskinäisten otteluiden piste-ero 
3. keskinäisten otteluiden tehdyt pisteet 
4. kaikkien otteluiden piste-ero 
5. kaikkien otteluiden tehdyt pisteet 
6. arpa 

 
Luovutukset:  
Mahdollisten luovutusten sattuessa kyseisen joukkueen kaikki siihen asti 
pelatut ottelut mitätöidään ja joukkue suljetaan sarjasta. Joukkueen katsotaan olevan paikalla 
kun vähintään 3 pelaajaa on paikalla. Mikäli joukkue luovuttaa sarjapelejään, lankeaa sille 250 
euron rangaistusmaksu, sekä joukkueen pudottaminen kyseisen sarjan alimmalle sarjatasolle. 
Maksun maksamatta jättäminen on peruste seuran sulkemiselle liiton kilpailutoiminnasta 
vuoden määräajaksi. 
 
Este:  
Sarjapelien luovuttaminen on edelleen sallittua ilman seuraamuksia, mikäli seura pystyy 
osoittamaan liiton kilpailuvaliokunnalle ns. force majeure –tilanteen (pelaajan sairastuminen tai 
muu vastaava hyväksyttävä poissaolo siten, että seura ei kykene kohtuullisella vaivannäöllä 
asettamaan pelikelpoista joukkuetta). Tämä kuitenkin edellyttää tilanteen syntyessä välittömän 
tiedottamisen asiasta liiton kilpailuvaliokunnalle. 
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Ilmoittautuminen kaikkiin sarjoihin 10.5.2019 mennessä kilpailutoimelle sähköpostilla 
(kilpailut ät petanque piste fi). Ilmoittautumisessa on kerrottava sarjataso, seuran/joukkueen 
nimi ja vähintään kolmen pelaajan nimet. 
 
Osanottomaksut 10.5.2019 mennessä liiton tilille Nordea FI7010163000077002. Maksuissa 
toivotaan käytettävän alla mainittuja viitenumeroita, joissa SSS on seuran numero 
(kolmenumeroisena ja tarvittaessa etunollilla täydennettynä) ja T on tarkistenumero. 
Viitenumeron muodostaminen löytyy internetistä: http://petanque.fi/viite.php 
 
Kuvaaminen: 
Kilpailussa saatetaan kuvata ja kuvaa julkaista netissä, ilmoittautuessaan osallistuja suostuu 
myös tähän kuvaamiseen ja sen mahdolliseen julkaisemiseen. 
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Yleinen SM-sarja: 
HBY1, HBY2, KOT, KUP, LOI, NAS1, NAS2, PSC1, PSC2, RIE, TUR, TYR  
 
Osallistumismaksu: 200 euroa / joukkue viitenumerolla 310SSST 
 
Palkinnot: 
1. SM-mitalit ja 700 euron stipendi 
2. SM-mitalit ja 350 euron stipendi 
3. SM-mitalit ja 250 euron stipendi 
Runkosarjan voittajalle 200 euron stipendi. 
 
Pelipäivät, järjestäjät ja pelitapa: 
 
Runkosarja: 
La 25.5. klo 10.00 Loimaan Petanque 
La 3.8. klo 10.00 Koski-Petankki, Valkeakoski 
 
Välierät, finaali, pronssiottelu ja karsinnat: 
La 17.8. klo 10.00 Koovee, Tampere 
 
Pudotuspeleissä välieräparit ovat 1.-4. ja 2.-3. Välierät ja finaali ratkaistaan kahdella voitolla. 
Välierissä hävinneet pronssiotteluun, pronssi ratkaistaan yhdellä ottelulla.  
Yleisen SM-sarjan sijalle 12 sijoittunut joukkue menettää sarjapaikkansa suoraan runkosarjan 
tulosten perusteella. Yleisen SM-sarjan sijoille 10-11 päätyneet joukkueet karsivat paikastaan 
yleisen 1. divisioonan sijoille 2-3 päätyneiden joukkueiden kanssa paras kolmesta järjestelmällä 
siten, että sijalle 10 sijoittunut joukkue pelaa alemman tason sijalle 3 päätynyttä joukkuetta 
vastaan ja vastaavasti sijalle 11 päätynyt sijalle 2 sijoittunutta vastaan.  
 

 
Yleinen 1. divisioona 
BIT, EPA, KAL1, KAL2, KAN, KAU, KOK, KVP, MAP1, MAP2, PCP, RIE  
 

Osanottomaksu: 160 euroa / joukkue viitenumerolla 320SSST 
 
Palkinnot: 
1. Mitalit ja 300 euron stipendi 
2. Mitalit 
3. Mitalit 
 

Runkosarja: 
La 25.5. klo 10.00 Loimaan Petanque 
La 3.8. klo 10.00 Koski-Petankki, Valkeakoski 
 
Karsinnat: 
La 17.8. klo 10.00 Koovee, Tampere 
 
Yleisen 1. divisioonan paras (1.) joukkue nousee suoraan yleiseen SM-sarjaan runkosarjan 
perusteella. Yleisen 1. divisioonan viimeinen (12.) joukkue menettää sarjapaikkansa suoraan 
runkosarjan tulosten perusteella.  
Yleisen SM-sarjan sijoille 10-11 päätyneet joukkueet karsivat paikastaan yleisen 1. divisioonan 
sijoille 2-3 päätyneiden joukkueiden kanssa paras kolmesta järjestelmällä siten, että sijalle 10 



  4 
 
 
 

 
sijoittunut joukkue pelaa alemman tason sijalle 3 päätynyttä joukkuetta vastaan ja vastaavasti 
sijalle 11 päätynyt sijalle 2 sijoittunutta vastaan. 
Yleisen 1. divisioona / 2. divisioona –karsinnan pelitapa, ja mahdolliset suorat nousuperusteet, 
julkaistaan ennen runkosarjan ensimmäistä pelikierrosta (25.5.).  
Mikäli karsintaan päätynyt joukkue ei osallistu karsintaan, saa vastustaja suoraan voiton 
luovutuksena, eli karsintapaikkoja ei täytetä muilla joukkueilla. 
 

 

Yleinen 2. divisioona 
avoin kaikille seuroille 
 
Osanottomaksu: 100 euroa / joukkue viitenumerolla 500SSST 
 
Palkinnot: 
1. Mitalit ja 200 euron stipendi 
2. Mitalit 
3. Mitalit 
 
Runkosarja: 
La 25.5. klo 10.00 Loimaan Petanque 
La 3.8. klo 10.00 Koski-Petankki, Valkeakoski 
 
Karsinnat: 
La 17.8. klo 10.00 Koovee, Tampere 
 
Pelitapa päätetään ilmoittautuneiden joukkueiden määrän perusteella. Yleinen 2. divisioona 
pelataan valtakunnallisena. 
Pelaaja ei voi olla nimettynä kahteen eri yleisen sarjan sarjajoukkueeseen. 
Yleisen 1. divisioona / 2. divisioona –karsinnan pelitapa, ja mahdolliset suorat nousuperusteet, 
julkaistaan ennen runkosarjan ensimmäistä pelikierrosta (25.5.).  
Mikäli karsintaan päätynyt joukkue ei osallistu karsintaan, saa vastustaja suoraan voiton 
luovutuksena, eli karsintapaikkoja ei täytetä muilla joukkueilla. 
 

 

Naisten SM-sarja 

avoin kaikille seuroille 
 
Osanottomaksu: 160 euroa / joukkue viitenumerolla 340SSST 
 
Palkinnot: 
1. SM-mitalit ja 500 euron stipendi 
2. SM-mitalit ja 200 euron stipendi 
3. SM-mitalit ja 160 euron stipendi 
 
Runkosarja: 
La 25.5. klo 10.00 Loimaan Petanque 
La 3.8. klo 10.00 Koski-Petankki, Valkeakoski 
 
Välierät, finaali, pronssiottelu ja karsinnat: 
La 17.8. klo 10.00 Koovee, Tampere 
 
Pudotuspeleissä välieräparit ovat 1.-4. ja 2.-3. Välierät ja finaali ratkaistaan kahdella voitolla. 
Välierissä hävinneet pronssiotteluun, pronssi ratkaistaan yhdellä ottelulla. 
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Veteraanien SM-sarja 
CDC, ERP, KIS1, KIS2, LOI, MAP, PCP, RIE, TUR, TYR, UTU, VUF  
 

Osanottomaksu: 160 euroa / joukkue viitenumerolla 390SSST 
 
Palkinnot: 
1. SM-mitalit ja 500 euron stipendi 
2. SM-mitalit ja 300 euron stipendi 
3. SM-mitalit ja 200 euron stipendi 
 
Runkosarja: 
La 25.5. klo 10.00 Loimaan Petanque 
La 3.8. klo 10.00 Koski-Petankki, Valkeakoski 
 
Välierät, finaali, pronssiottelu ja karsinnat: 
La 17.8. klo 10.00 Koovee, Tampere 
 
Pudotuspeleissä välieräparit ovat 1.-4. ja 2.-3. Välierät ja finaali ratkaistaan kahdella voitolla. 
Välierissä hävinneet pronssiotteluun, pronssi ratkaistaan yhdellä ottelulla. 
Veteraanien SM-sarjan sijalle 12 sijoittunut joukkue menettää sarjapaikkansa suoraan 
runkosarjan tulosten perusteella. Veteraanien SM-sarjan sijoille 10-11 päätyneet joukkueet 
karsivat paikastaan veteraanien 1. divisioonan sijoille 2-3 päätyneiden joukkueiden kanssa 
paras kolmesta järjestelmällä siten, että sijalle 10 sijoittunut joukkue pelaa alemman tason 
sijalle 3 päätynyttä joukkuetta vastaan ja vastaavasti sijalle 11 päätynyt sijalle 2 sijoittunutta 
vastaan. 
Mikäli karsintaan päätynyt joukkue ei osallistu karsintaan, saa vastustaja suoraan voiton 
luovutuksena, eli karsintapaikkoja ei täytetä muilla joukkueilla. 
 

 

Veteraanien 1. divisioona 

ANJ, BIT, EPA, ERP, KAR1, KAR2, KAR3, KOP1, KOP2, LIN, LOI, TUR 
 
Osanottomaksu: 100 euroa / joukkue viitenumerolla 420SSST 
 
Palkinnot: 
1. Mitalit ja 300 euron stipendi 
2. Mitalit 
3. Mitalit 
 
Runkosarja: 
La 25.5. klo 10.00 Loimaan Petanque 
La 3.8. klo 10.00 Koski-Petankki, Valkeakoski 
 
Karsinnat: 
La 17.8. klo 10.00 Koovee, Tampere 
 
Pelaaja ei voi olla nimettynä kahteen eri veteraanien sarjajoukkueeseen. Veteraanien 1. 
divisioonan voittaja nousee suoraan veteraanien SM-sarjaan runkosarjan perusteella. 
Veteraanien 1. divisioona / 2. divisioona –karsinnan pelitapa, ja mahdolliset suorat nousu-
perusteet, julkaistaan ennen runkosarjan ensimmäistä pelikierrosta (26.5.). Veteraanien 1. 
divisioonan 12. menettää sarjapaikkansa suoraan runkosarjan tulosten perusteella, runkosarjan 
10. ja 11. karsintaan 25.8.  
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Veteraanien SM-sarjan sijoille 10.-11. päätyneet joukkueet karsivat paikastaan veteraanien 1. 
divisioonan sijoille 2.-3. päätyneiden joukkueiden kanssa paras kolmesta järjestelmällä siten, 
että sijalle 10 sijoittunut joukkue pelaa alemman tason sijalle 3 päätynyttä joukkuetta vastaan ja 
vastaavasti sijalle 11 päätynyt sijalle 2 sijoittunutta vastaan. 
Mikäli karsintaan päätynyt joukkue ei osallistu karsintaan, saa vastustaja suoraan voiton 
luovutuksena, eli karsintapaikkoja ei täytetä muilla joukkueilla. 
 

 

Veteraanien 2. divisioona 
avoin kaikille seuroille 
 
Osanottomaksu: 100 euroa / joukkue viitenumerolla 440SSST 
Palkinnot: 
1. Mitalit ja 200 euron stipendi 
2. Mitalit 
3. Mitalit 
 
Runkosarja: 
La 25.5. klo 10.00 Loimaan Petanque 
La 3.8. klo 10.00 Koski-Petankki, Valkeakoski 
 
Karsinnat: 
La 17.8. klo 10.00 Koovee, Tampere 
 
Pelitapa päätetään ilmoittautuneiden joukkueiden määrän perusteella. Veteraanien 2. divisioona 
pelataan valtakunnallisena. 
Pelaaja ei voi olla nimettynä kahteen eri veteraanien sarjajoukkueeseen. 
Veteraanien 1. divisioona / 2. divisioona –karsinnan pelitapa, ja mahdolliset suorat nousu-
perusteet, julkaistaan ennen runkosarjan ensimmäistä pelikierrosta (25.5.).  
Mikäli karsintaan päätynyt joukkue ei osallistu karsintaan, saa vastustaja suoraan voiton 
luovutuksena, eli karsintapaikkoja ei täytetä muilla joukkueilla. 
 

Suomen Pétanque-Liitto SP-L ry / kilpailutoimi 

 


