2020. ÉVI PÉTANQUE
TETTYE KUPA
VERSENYKIÍRÁS

1.) A verseny szervezője
A versenyt a FOBMSZ szervezi.
2.) A válogató verseny célja
❖ A pétanque sport fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása, a sportolók
folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása.
❖ A pétanque sportág népszerűsítése.
3.) A válogató verseny helyszíne és időpontja
❖ helyszíne: Tettye Park, Pécs (Palota romok)
❖ időpontja: 2020. 09. 12. (szombat) 14.30 óra
4.) A rendező kapcsolattartójának elérhetősége:
Vénosz József (venoszj@gmail.com)
5.) A verseny formációja: Egyéni és csapatverseny
A versenyen 2 fős csapatok indulhatnak.
6.) Válogató verseny korcsoportjai
Felnőtt (férfi és női) versenyzők, akik 1995.01.01. után születtek
7.) Versenyszámok
❖ Fiú egyéni verseny
❖ Leány egyéni verseny
❖ Fiú csapatverseny
❖ Leány csapatverseny
❖ Vegyes csapatverseny
8.) Játék jogosultság
A versenyen részt vehet aki a nevezési kötelezettségének eleget tett, a versenyszabályokat betartja, a
verseny kiírását, szabályait és előírásait magára nézve kötelezően elfogadja, a viselkedésével a verseny
sportszerű és kulturált lebonyolítását nem zavarja. A csapat (és kísérőinek minden tagja) a nevezéssel
elfogadja, hogy a verseny alatt fotók és videók készülhetnek, melyek nyilvánossá tehetők és
felhasználhatók a sportág érdekében.
9.) Nevezés ideje és módja
Nevezési határidő: 2020. szeptember 11. 23.00 óra
Nevezés módja:
A versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!

10.) A verseny lebonyolítási rendje az indulók számának függvényében:
Legfeljebb 4 induló esetén:
Két körös körmérkőzés.
5 induló esetén:
Egy körös körmérkőzés.
6-14 induló esetén:
1. forduló: a csapatokat két csoportba sorsolva a csoporton belül körmérkőzést játszanak. A csoportok 12. helyezettje jut a 2. fordulóba.
2. forduló: egy körös körmérkőzés.
14 induló felett:
1. forduló: a versenyzőket négy csoportba sorsolva a csoporton belül körmérkőzést játszanak. A
csoportok 1-2. helyezettje negyeddöntőt játszik, (A1-B2, C1-D2, A2-B1, C2-D1) ahol a győztes jut a
2. fordulóba.
2. 2. forduló: egy körös körmérkőzés.
A csoportmérkőzések lejátszását követően az adott csoporton belül a helyezési sorrend eldöntése a
megszerzett győzelmek száma alapján történik. Ha két versenyző azonos számú győzelmet szerzett,
sorrendjüket az egymás ellen elért eredmény dönti el. Ha három vagy több versenyző áll azonos számú
győzelemmel, akkor az a versenyző kap alacsonyabb helyezési számot, aki az egymás elleni mérkőzés
tekintetében az érintett versenyzők közül a legtöbbel szemben győzött.
Amennyiben a csoporton belül körbeverés által hármas holtverseny alakul ki, akkor az érintett versenyző
először a pontarányt kell összehasonlítani, úgy, hogy csak az egymás közötti mérkőzések elért eredményeit
vesszük figyelembe (mini csoport). A legmagasabb pontaránnyal rendelkező versenyző a
kedvezményezett. Amennyiben ebben az esetben is holtverseny áll elő, akkor a teljes csoporton belüli
pontarányok kerülnek összevetésre. A holtversenyben lévő további két versenyző értékelése az egymás
elleni mérkőzés eredményének figyelembevételével történik.
11.) Sorsolás menete
A verseny 1. fordulójának sorsolása a verseny napján, a verseny helyszínén zajlik.
12.) Értékelés és díjazás
A verseny 1-4. helyezettjei érem díjazásban részesülnek.
Jelen versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a Hivatalos Pétanque Szabálykönyv az irányadóak.
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