
Загальні положення

§ 1. Скорочення

1. ФПУ – Федерація петанку України – Спортивна асоціація;

2. ЧУч – Чемпіонат України (чоловіки);

3. ЧУж – Чемпіонат України (жінки);

4. ЧУм – Чемпіонат України (молодіжка);

5. ЧУю – Чемпіонат України (юніори);

6. ЧУв – Чемпіонат України (ветерани);

7. ЧУт – Чемпіонат України (триплети);

8. ЧУд – Чемпіонат України (дуплети);

9. ЧУі – Чемпіонат України (індивідуальний);

10. ЧУк – Чемпіонат України (клубний);

11. КУ – Кубок України;

12. РБ – рейтингові бали;

13. СГ – сила гравця;

14. СК – сила команди;

15. СТ – сила турніру;

16. КА - Комітет арбітрів;

17. КД – Комітет дисциплінарний;

18. КАп – Комітет апеляційний; 

§ 2. Визначення

1. Правила Петанку - офіційні правила петанку, прийняті Міжнародною федерацією 
петанк (FIPPP);

2. Делегат ФПУ - особа, що має кредит довіри ФПУ та знаходиться у списку делегатів 
ФПУ;

3. Турнір з обмеженням часу - це турнір, в якому визначається певна тривалість 
кожного туру;

4. Турнір з обмеженням часу з додатковими раундами - це турнір, у якому встановлено 
певну тривалість кожного туру, після чого сторони мають право на додатковий(-і) 
раунд(-и), що завершують матч.

5. Відкритий турнір - такий, що дозволяє брати в ньому участь людям, які не мають 
поточних ліцензій ФПУ. 



6. Додатковий(-і) раунд(-и) - раунд(-и), що відбуваються після закінчення часового ліміту 
зустрічі.

7. Рейтинг - система класифікаціі гравців.

8. Матч - суперництво між двома командами, що відбувається відповідно до Правил 
Петанку, до досягнення 13 балів або до досягнення часового ліміту;

9. Раунд - частина матчу, що охоплює кидок кошонету та всіх куль обох команд;

10. Початок гри:

a) кидок кошонету першого в першому раунді;

b) момент зупинення останньої кулі у наступних раундах;

11. Категорія гри - визначення групи гравців, що належать до категорії, наприклад, 
юніори, жінки, дорослі і т.д. 

12. Тип змагань - специфікація типу гри, у тому числі гра 1 на 1 (тет-а-тет), 2 

на 2 (дуплети), 3 на 3 (триплети), тир;

13. Команда - гравці, що беруть участь у одному матчі, як одна сторона;

14. Сила команди - визначається шляхом сумовання сил окремих гравців, що формують 
команду.

15. Клубна команда - гравці, що обрані клубом для клубних змагань ФПУ; 

16. Зустріч між клубами - суперництво між представниками клубу, чий регламент 
визначений правилами змагань;

17. Швейцарська система - система проведення змагань, що полягає в зведенні в 
наступних турах команд (гравців), що посідають в турнірній таблиці сусідні місця (1 з 2, 
3 з 4 і т. д.). Команда, яка вже грала з потенційним противником, зводиться з 
наступною, з найкращою позицією.

18. Бухгольц - сума перемог, набраних опонентами команди, в потомному турнірі;

19. Плей-офф - етап турніру, що розігрується за Олімпійською системою;

20. Рейтинговий турнір - турнір, результати якого включені в індивідуальний залік 
гравців;

21. Відкритий турнір - турнір, в якому може взяти участь будь-який бажаючий;

22. Стіл реєстрації - люди та місце, що підтримують роботу організатора змагань, 
суддів та журі;

23. Журі - колегіальний орган підтримки Головного судді турніру при прийнятті рішень, 
що не охоплені регламентами;  



29. Організатор турніру - особа, відповідальна за організацію та перебіг змагань;

30. Головний суддя - суддя, відповідальний за дотримання Правил Петанку під 
час проведення турніру;

31. Допоміжний суддя - суддя, який допомагає головному судді та виконує його 
вказівки; 

§ 3. Правила та функції

1. Мінімальні часові обмеження, які організатор може встановити у турнірі ФПУ та в 
інших, що відповідають вимогам рейтингових турнірів:

a. 1 на 1 (тет-а-тет) - 30 хвилин;

b. 2 на 2 (дуплети) - 50 хвилин;

c. 3 на 3 (триплети) - 60 хвилин;

2. Стіл реєстрації обслуговує турнір. На його чолі стоїть Організатор турніру, 
відповідальний за проведення реєстрації та проведення змагань.

3. Стіл реєстрації повинен мати таке обладнання:

a. надруковані Правила Петанку та поточні списки гравців;

b. надрукований Регламент змагань;

c. інформаційну дошку;

d. пристрій для замірювання часу;

4. Організатор турніру керує змаганнями. У особливих випадках він закликає до 
допомоги членів журі. Його обов'язки:

a. реєстрація гравців;

b. організація майданчиків та слідкування за часом;

c. розгляд питань, що не зазначено у Регламенті турніру;

5. Журі - це комітет з 3-5 осіб, який складається з головного судді та представників 
організаторів разом з Організатором турніру.
Журі приймає рішення з питань, що перевищують компетенцію головного судді, як то 
призупинення або скасування змагань, тощо.
 Організатор турніру скликає журі у разі потреби.

6. Головний суддя відповідальний за:

a. дотримання Правил Петанку під час турніру;

b. дотримання Регламенту Турніру;

c. приймання рішень в суперечливих ситуаціях, пов'язаних з ходом гри;

d. приймання дисциплінарних рішень;

7. Допоміжні судді діють в команді з головним суддею, виконують його розпорядження 
та виконують свої обов'язки в дорученій сфері. 



§ 4. Види змагань

1. Багатораудовий турнір - Швейцарська система

Розігрується відповідно до швейцарської системи, використовуючи коефіцієнт 
бухгольца для обчислення рейтингу команди.  

2. Турнір, що розігрується в групах

Перед початком турніру організатор дає кількість груп та кількість етапів турніру.

Команди потрапляють в групи випадково або за рейтингом. Критерії, визначені 
організатором, також можливі. Організатор також визначає критерії виходу з групи у 
наступні етапи.

3. Турнір об'єднаний

Може бути розіграний як комбінація кількох систем: групи + олімпійська, швейцарська 

система + олімпійська, тощо.

4. Олімпійська система - Варіанти

a) турнір, у якому команда, що програла, виходить з подальшої боротьби;

b) турнір, у якому команда, що програла, переходить до нової групи, що грає за 
олімпійською системою. Змагання тривають до визначення кожного місця в 
турнірі.

c) турнір, в якому олімпійська система набуває чинності після попереднього 
етапу в групах або швейцарського (як у пункті 3);

5. Змагання з тиру 

1. Доріжка – змагання з тиру відбуваються на майданчиках, де проводяться змагання з 
петанку.

2. Правила визначаються організатором у Регламенті турніру.

3. Найпопулярніший спосіб проведення таких змагань - це трифазний турнір:

1) відбірковий етап, в якому гравець виконує кидки на одній доріжці, відповідно 
до правил, маючи 30 секунд на кидок; 

  2) етап "бараж", в якому гравець кидає поперемінно з суперником, а кидки      
відбуваються в сусідніх доріжках; 
 3) олімпійська система, в якому гравці кидають поперемінно на одній і тій ж 
самій доріжці.



 4) Організатор може формувати будь-які регламенти проведення зманагь з 
тиру, але він завжди зобов'язаний дотримуватися загальних правил змагань з тиру, 
представлених в "Правилах проведення змагань".

6. Командна зустріч

1. Командна зустріч полягає у проведенні кілької видів змагань протягом одного 
турніру.

2. У зустрічі повинні брати участь граці та гравчині, або міксти.

3. Детальні правила проведення командних змагань описані в "Правилах 
проведення змагань". 

§ 5. Змагання ФПУ

1. Найголовніші змагання.

1. Чемпіонат України 

a) в категорії триплети:
• Чемпіонат України (чоловки),
• Чемпіонат України (жінки),
• Чемпіонат України (молодіжка),
• Чемпіонат України (юніори),
• Чемпіонат України (ветерани),
• Чемпіонат України (триплети),

b) Чемпіонат України (дуплети)

c) Чемпіонат України (тет-а-тет),

d) Чемпіонат України з тиру, 



2. Кубок України в категоріях:
• Кубок України (триплети),
• Кубок України (дуплети),
• Кубок України (тет-а-тет),
• Кубок України (міксти),
• Кубок України (загальний)

3. Клубний Чемпіонат України
4. Турнір категорії "Чемпіонат України" не може відбуватися, якщо кількість 

команд-учасників меньша, або дорівнює 6. 

2. Клубні турніри
• Рейтингові турніри. 
• Місцеві турніри
• Спеціальні турніри

3. Спонсорські турніри 

Будь-які турніри, для проведення яких організатор попросив підтримки ФПУ та отримав її.

§ 6. Календар ФПУ

1. Календар найголовніших змагань затверджується Радою ФПУ та публікується на 
веб-сайті та порталі ФПУ.

2. Об'єднаний календар усіх змагань ФПУ знаходиться там само - на веб-сайті та 
порталі ФПУ. 

§ 7. Організаційні та дисциплінарні питання

1. Організація та безпека

1. Оранізатор турніру повинен запроси делегата ФПУ на період проведення 
змагань.

2. Оранізатор турніру повинен запросити головного суддю на період проведення 
змагань.
На фінальні частини найголовніших змагань суддю призначає  Комітет арбітрів 
України. 

2. Кожен гравець, що бере участь у турнірах ФПУ, повинен мати медичну довідку 
про стан здоров'я, що дозволяє йому брати участь у змаганнях з петанку.

a) перед початком змагань учасник зобов'язаний показати таку довідку під 
час реєстрації. 



 b)  Організатор не може дозволити гравцеві без медичної довідки брати 
участь у турнірі.

3. Організатор турніру відповідальний за оснащення столу реєстрації 
наступними документами:

• Правила Петанку,

• Регламентні документи ФПУ,

• Регаламент турніру,

• доступ до актуального списку ліцензійних гравців ФПУ або доступ на 
веб-сайт або портал ФПУ. 

4. Організатор змагань також зобов'язаний:

a) підготувати та чітко розмітити ігрові поля перед початком турніру;

b) кількість майданчиків або площа визначеної території повинна 
гарантувати ефективне проведення турніру;

c) вказати гравцям місце матчу перед кожним раундом;

d) віддавати команди старту та закінчення раундів;

e) визначити час початку проведення змагань таким чином, щоб усім 
гравцям можна було грати на протязі 10-12 годин у рівних умовах. При 
необхідності забезпечити штучне освітлення 

f) призначити журі турніру, до складу якого повинні увійти: головний суддя, 
Організатор, представники організатора та оголосити його склад перед 
початком змагань;

5. Реєстрація гравців на змагання відбувається:

a) на порталі ФПУ;

b) біля Столу реєстрації перед змаганнями у час заявлений 
Організатором;

c) якщо є ліміт місць на турнір, приорітет мають команди, що 
зареєструвалися раніше;

6. Склад команд.

a) гравці однієї команди можуть належати до різних клубів, окрім клубних 
турнірів; 

b) гравці, дію чиїх ліцензій було призупинено, не можуть брати участь у 
турнірах ФПУ, і їх результати не зараховуються в рейтингову систему.

7. Спортивна форма.

В усіх змаганнях ФПУ гравцям однієї команди належить носити однакову 
спортивну форму, принаймні гору: футболки, поло, тощо.



2. Дисципліна

1. Під час гри куріння, вживання алкоголю, вживання наркотичних засобів, 
психотропних речовин, використання мобільних телефонів та навушників 
заборонено.

2. Реєстрація на турніри серії ЧУ одночасно є згодою пройти тест на вміст 
алкоголю в організмі.

a) Контроль здійснюється головним суддею у присутності іншого судді або 
делегата ФПУ.

b) Контроль можна проводити безпосередньо перед турніром, в перервах 
між матчами або в інтервалі 15 хвилин від завершення останньої гри.

c) Кожен гравець, що дойшов до півінальної стадії найголовніних турнірів 
ФПУ повинен пройти цей тест.

d) Контроль здійснюється пристроєм, наданим делегатом ФПУ.

e) Команда гравця, у якого виявлено алкоголь, автоматично 
дискваліцікується з турніру. Рішення про подальше проведення 
приймаються спільно організатором, головним суддею та делегатом ФПУ.

3. Відмова від тесту веде за собою дискваліцікацію команди гравця.

4. Гравці, судді та організатори зобов'язані дотримуватись правил справедливої 
гри, демонструвати спортивний дух, поважати інших гравців, суддів, 
організаторів та громадськість, як під час змагань, так і за межами них.

5. Клуб, до якого належить гравець, має право призупинити дію ліцензії гравця 
на період, що не перевищує 30 днів у випадку його невідповідної поведінки під 
час турніру, або поза ним.

6. Дисциплінарні питання під час проведення змагань регламентуються:

a. Правилами Петанку;

b. Дисциплінарним регламентом ФПУ;

c. Документами Комітету арбітрів;

7. Дисциплінарні питання під час проведення змагань вирішуються головним 
суддею, помічними суддями та журі.

8. Дисциплінарні питання поза змаганнями вирішуються Дисциплінарним 
комітетом. 

§ 8. Заключні положення

У спірних питаннях, які не регулюються цими положеннями та іншими Положеннями 
змагань, рішення приймаються Радою ФПУ після ради з відповідними комітетами.




