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Командний чемпіонат України в змішаних дисциплінах (далі Турнір)
проводиться згідно з регламентними документами ГС “Федерація петанку

України” та міжнародними правилами гри у петанк.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Чемпіонат України в змішаних дисциплінах з петанку серед команд з 4-ох
гравців у дисциплінах дуплети, дуплети-мікст та тет-а-тет проводиться у
відповідності до вимог Закону України «Про фізичну культуру і спорт»,
Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних
змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального
забезпечення їх учасників, офіційних правил гри в петанк (Затверджені
виконавчим комітетом FIPJP, грудень 2020 р.).

2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Змагання проводяться з метою:
- популяризації  та подальшого розвитку петанку в Україні;
- виявлення перспективного резерву та відбору сильніших спортсменів

до складів збірних команд України для участі у міжнародних змаганнях;
- підвищення рівня спортивної майстерності петанкістів;
- пропаганди здорового способу життя, залучення громадян до

активних занять спортом.



3. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Турнір проводиться у відповідності Календарного плану проведення

змагань Федерації петанку України, а саме 31 липня – 1 серпня 2021 року.
Місце проведення:

● Локація 1: м. Львів, сквер “На валах”

● Локація 2: м. Львів, парк Стрийський

4. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ

Загальне керівництво проведення Турніру здійснює Федерація петанку
України. Безпосереднє проведення Турніру в даних дисциплінах покладається
на організаційний комітет, затверджений Правлінням ФПУ.

До компетенції Комітету входить забезпечення виконання вимог даного
Положення, Офіційних правил петанку, Правил проведення змагань з петанку,
оперативне керівництво змаганнями, безпосереднє прийняття необхідних
рішень та вирішення поточних питань, що відносяться до підготовки,
організації та проведення даних змагань. Організаційний Комітет також
здійснює функції Мандатної Комісії у повному складі, яка вирішує питання
допуску чи не допуску команди та окремих гравців до даного заходу за такими
критеріями:

- наявність у гравців ліцензованих куль (відповідно до вимог Всесвітньої
та Європейської федерації петанку);

- наявність дійсної міжнародної ліцензії;

- наявність спортивного одягу членів однієї команди єдиного зразка;

- відповідність членів команд в реєстраційних заявках з наявними
гравцями та їх кількість.

Склад Організаційного комітету:

● Головний організатор: Фінько Вероніка
● Головний суддя: Волошко Андрій
● Помічник головного судді: Іваськевич Юрій, Лиховидов Євгеній.

● Представники від ФПУ: Колодій Олена



5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

До участі у Турнірі допускаються команди АР Крим, областей та міст
Києва і Севастополя, спортивних клубів, фізкультурно-спортивних товариств,
відомств та дитячо-юнацьких шкіл.

До змагань у складах команд допускаються громадяни України та особи,
які мають офіційне право проживання на території України.

Всі учасники змагань повинні знати правила гри і проводити гру
відповідно до встановлених правил. Виконувати всі рішення суддів стосовно
проведення гри. Виконувати вимоги щодо екіпіровки.

Учасники змагань мають право отримувати нагороди за спортивні
результати, отримувати спортивні звання та спортивні розряди. Звертатись до
суддів через капітана команди. Вони мають можливість через офіційних
представників команди подавати апеляції на рішення організаторів та суддів
змагань до відповідних структурних підрозділів організацій, які організовують
та проводять змагання.

Тренери команд можуть бути присутні і супроводжувати свої команди
протягом усього заходу, дотримуючись усіх регламентних та інших документів
ФПУ та міжнародної організації.

Турнір передбачає участь у змаганнях команд з 4 гравців. По двоє
чоловіків та жінок. У заявці команда повинна вказати склади команд з
відповідних дисциплін. Змінювати склади після старту змагань командам
не дозволяється.

Будь-яка команда, що допускається регламентом, може брати участь у
Турнірі. У складі команди можуть бути гравці різних клубів України.

Команди-учасники Турніру повинні виступати в однаковій формі
(однакові футболки). Через несприятливі погодні умови командам
допускається не однаковий низ і різні реглани, кофти, куртки.

Кожна команда при реєстрації повинна вказати капітана команди.
Керівництво клубів повинно ознайомити учасників Турніру з «Офіційними
правилами виду спорту петанк», вимогами даного Положення, вимагати від
гравців дотримання цих правил протягом змагань.

Капітан є представником своєї команди на Турнірі та під час ігор і тільки
він може звертатися до судді для отримання необхідної інформації та
вирішення спірних ситуацій.



6. СТАТУС ЗМАГАНЬ

Турнір є відбірковими змаганнями до міжнародних змагань 2022
року,  а саме:

- Команда-переможець буде представляти Україну на найближчому
Чемпіонаті Європи або Світу у 2022 року серед команд дуплетів та
тет-а-тет, згідно з календарем CEP.

6.1. У випадку, якщо, команда-переможець не може представляти Україну
на міжнародних змаганнях (не може поїхати, немає тренера, інші причини),
право переходить до наступної за результатом команди у Турнірі.

6.2. Команда повинна повідомити президента Федерації петанку України
про свою неспроможність брати участь у міжнародному чемпіонаті до
закінчення дедлайну реєстрації на Чемпіонат Європи або Світу, щоб встигнути
зареєструвати команду, яка є наступною в черзі за результатами даного заходу.

6.3. У разі порушення пункту 6.2, команда-порушник (та гравці цієї
команди) втрачає право бути обраним на Чемпіонат Європи чи Світу на
наступний відбірковий Турнір.

7. ПРОГРАММА ЗМАГАНЬ
31 липня 2021 року:
8-00 – 8-20 – засідання мандатної комісії, проведення жеребкування,

реєстрація складів команд.
8-20 – 8-50 – опробування майданчиків учасниками змагань.
8-50 – урочисте відкриття змагань.
9-00 – початок кваліфікаційного етапу Турніру

1 серпня 2021 року:
8-30 – 9-00 – опробування майданчиків учасниками змагань.
9-00 – початок фінального етапу Турніру
19-30 - урочисте закриття змагань



8. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ЗМАГАНЬ

Усі учасники спортивного заходу, включно з організаторами, повинні бути
ознайомлені та дотримуватися Техніки безпеки на змаганнях з петанку.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020
року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
та постанови Міністерства охорони здоров’я України від 26 травня 2020 року
№ 28 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на
період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»
(зі змінами) , постанови Міністерства охорони здоров’я України від 02.06.2020
№ 33 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)», змагання проводяться з дотриманням таких
санітарно-епідеміологічних вимог: - лицьові маски забезпечуються усім
учасникам ЧУ. Гравці повинні носити їх поза майданчиками; - дезінфікуючі
засоби забезпечуються усім учасникам ЧУ. У разі порушення учасник несе
особисту відповідальність за порушення карантинних вимог під час
поширення COVID-19.

Майданчики повинні відповідати нормам для проведення національних
чемпіонатів:

- повинна мати розміри: 15 м в довжину x 4 м в ширину;

- допустимі розміри: 12 м в довжину х 3 м в ширину.

9. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Ліміт на кількість команд-учасників у Турнірі 2021 - 16.

Командний матч складається з 5 ігор, по 1 у кожній з дисциплін:

● Дуплети (чоловіки)

● Дуплети (жінки)

● Тет-а-тет (чоловіки)

● Тет-а-тет (жінки)

● Мікст-дуплет



Для перемоги у командній зустрічі одна з команд повинна виграти ігри в
принаймні 3 дисциплінах.

Турнір буде проводитися у два етапи:

- Кваліфікаційний етап, що грається за груповою системою. А саме:
- усі команди розподіляються на 4 групи згідно з рейтинговою

силою;
- Раунд 1: матчі відбуваються між 1 - 4 та 2 - 3 командами за

рейтингом у групі;
- Раунд 2: матчи відбуваються між переможцями та між

програвшими у Раунді 1. За підсумками перших двох раундів
команда, що здобула 2 перемоги кваліфікується до Фінального
етапу, а команда що отримала дві поразки вибуває з турніру.

- Третій матч відбувається між командами, що здобули по 1
перемозі у перших двох раундах. Команда-переможець раунду
3 кваліфікується до Фінального етапу.

- Фінальний етап, що грається за системою Play-off.

Усі ігри граються без обмежень по часу, до 13 пунктів. Жереб групового
етапу відбувається з урахуванням рейтингової сили команд, а саме:

● Група А: 1, 8, 9, 16

● Група B: 4, 5, 12, 13

● Група C: 3, 6, 11, 14

● Група D: 2, 7, 10, 15

Жереб фінального етапу:

Ігри кваліфікаційного етапу груп А та B проводяться у Локації 1.

Ігри кваліфікаційного етапу груп С та D проводяться у Локації 2.

Ігри фінального етапу проводяться у Локації 1.



10. СУДДІВСТВО.
Суддівство Турніру здійснює бригада суддів у складі: Головний суддя,

Помічник головного судді, інші судді. Суддівська бригада зобов’язана знати
офіційні міжнародні правила, Правила проведення змагань та цей Регламент.

Головний і резервний судді призначаються Правлінням ГС ФПУ.
Судді можуть суміщати свої обов'язки з участю в турнірі. Інші судді

призначаються Організаційним комітетом за узгодженням з Головним суддею.

11. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ

Команда, що зайняла перше місце, отримує право представляти Україну
на наступному Чемпіонаті Європи або Світу у дисципліні дуплети та тет-а-тет.

12. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ

Підготовка, проведення, нагородження переможців ЧУ може
фінансуватися ФПУ, клубами-організаторами та міськими органами влади.
Частково фінансування ЧУ може бути за рахунок внесків учасників змагань.
Команди (учасники) самі оплачують проїзд, проживання та харчування.

13. ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ В ЗМАГАННЯХ

Попередні заявки подаються та реєструються на офіційному порталі
Федерації петанку України. (http://portal.petanque.org.ua/tournament/357) у
термін не пізніше 11 липня 2021 року.

Дане Положення є офіційним викликом на змагання.

http://portal.petanque.org.ua/tournament/357

