
KAU-Petanque UUTISET 1/2012 sisältä ulos!

 

Sihteerin palsta 
 

Kauden 2012 sisäpelikausi on saatu pää-

tökseen ja on aika painua ulos. Hallikau-

si oli ikimuistoinen ja paljon uutta saa-

tiin aikaan. Lanseerattiin mielenkiintoi-

sia uusia kilpailuja ja pelattiin perintei-

set pelit siinä ohessa. Pelimuodoista ko-

keiltiin Seura Singelissä onnistuneesti 

uutta SWISS-pelimuotoa, joka on viral-

linen pelimuoto tulevana kautena SM-

kilpailuissa Tampereella Singelimesta-

ruuksia ratkottaessa. Lanseerattiin uu-

det seuran kotisivut, pidettiin jo tu-

tuiksi tulleisiin pelaaja kolleegoihin yh-

teyttä ja kansainvälisesti käytiin pienellä 

porukalla myös Virossa legendaarisessa 

ESTIO 2012 turnauksessa. Tuleva kesä 

luo paljon lisähaasteita niin kilpailujen 

järjestämisessä, kuin pelaajille pelilli-

sesti. Karkkilassa järjestetään SM-Sarja-

kierros 16.6. ja 2. divisioonaan on läh-

dössä kaksi kiven kovaa joukkuetta, on-

han puolustettavana etelän alueen 2. di-

visioonan voitto viime kaudelta. Kaupun-

gin ja kerhon sisäinen taistelu mitataan 

jo perinteisissä kaupungin mestaruus-

kilpailuissa, joista kaksi pelimuotoa pe-

lataan toukokuussa ja elokuussa on ku-

ningaslaji singeli sitten vuorossa. Kau-

punginmestaruuskilpailuihin on haas-

tettu myös Karkkilan Urheilijoiden kori-

pallojoukkueen pojat, saa nähdä riit-

tääkö pelaajilla kantti tulla kokeilemaan 

pelitasonsa! Kaikille seuran pelaajille 

menestystä kesäkaudelle ja kohti uusia 

kujeita! 

 

 

 

 

 

Tulospörssiä / kilpailuja: 
 

Valtakunnallinen kilpailutoiminta 
 

5.2. Torttu trippeli Turku 

Osallistui Marko, Mikael Paakkanen ja 

Jari Eronen. 
 

15.4. Trulli duppeli Turku 

A-sarjan 5. Marko ja Toni Hongisto. 

 
 

KAU-Petanquen järjestämät kilpailut 

2012 
 

22.1. aloitettiin SeuraSingeli (SWISS) 

LOPPUTULOKSET: 

1. Harri Lindfors 

2. Tapani Juselius 

3. Reijo Suominen 

4. Yrjö Hartikainen 

 
SeuraSingeli vasemmalta Tapani Juselius, Harri Lindfors ja 

Reijo Suominen. 

 



28.1. UD-TUL 2012 

1. Harri Lindfors ja Marko Taipalvesi 

2. Veikko Nykvist ja Reijo Suominen 

3. Timo Autio ja Timo Lingman 

4. Teuvo Niemi ja Alpo Kärkäs 
 

 
UD-TUL 2012 vasemmalta Timo Lingman, Timo Autio, Marko 

Taipalvesi, Harri Lindfors, Veikko Nykvist ja Reijo Suominen. 
 

 

4.2. ja 3.3. + Finaali 24.3. Ka-Ri Sarja 

LOPPUTULOKSET: 

1. Marko Taipalvesi ja Harri Lindfors 

2. Kalevi Lappalainen ja Reijo Suominen 

3. Jyrki Salo ja Gunnar Wallin 

4. Pekka Kaihevaara ja Raimo Monto 
 

 
Ka-Ri Finaali 2012 vasemmalta Kalevi Lappalainen, Reijo 

Suominen, Harri Lindfors, Marko Taipalvesi, Jyrki Salo ja 

Gunnar Wallin. 

 

 

 

10.-11.3. ESTIO 2012 

Osallistui joukkue Marko Taipalvesi, 

Markus Barck ja Kai Aalto. 
 

 
ESTIO 2012 Aamuryhmä 

 
ESTIO 2012 Iltaryhmä 

 

31.3. II-Kevät turnaus Karkkila 

TULOKSET: 

A-Sarja: 

1. Ilpo Vuorinen ja Jari Santaluoto 

2. Sirkka Laine ja Taru Saarela 

3. Marko Taipalvesi ja Harri Lindfors 

4. Alpo Kärkäs ja Teuvo Niemi 

B-sarjan 3. (7.) Taito Pietilä ja Reijo Suominen 



 
II-Kevät turnaus 2012 A-Finaali vasemmalta Sirkka Laine, 

Taru Saarela, Ilpo Vuorinen, Jari Santaluoto, Marko Taipalvesi 

ja Harri Lindfors. 

 
II-Kevät turnaus 2012 B-Finaali vasemmalta Pekka 

Kaihevaara, Raimo Monto, Heikki Pirtinaho, Kari Korkeamäki, 

Taito Pietilä ja Reijo Suominen. 
 

28.4. Hallikauden päätös,  Karkkila 

1. Reijo Suominen ja Taito Pietilä 

2. Jyrki Salo ja Marko Taipalvesi 

3. Timo Autio ja Timo Lingman 

 
28.4.2012 Vasemmalta Marko Taipalvesi, Jyrki Salo, Taito 

Pietilä, Reijo Suominen, Timo Lingman ja Timo Autio. 

Tulevia pelejä / turnauksia: 

KAU-Petanque järjestää 

 

20.5. Kaupunginmestaruuskilpailu 

Trippeli YT Harjunpallokenttä klo 10.00 
 

27.5. Kaupunginmestaruuskilpailu 

Duppeli YD Harjunpallokenttä klo 10.00 
 

16.6. II-SM-Sarjakierros Karkkila 

Harjunpallokenttä klo 10.00 
 

12.8. Kaupunginmestaruuskilpailu 

Singeli YS Harjunpallokenttä klo 10.00 
 

Muiden järjestämiä kilpailuja 

 

17.5. Helatorstai duppeli YD KOTKA 
 

19.5. Turku Open YTR TURKU 
 

30.5. Petankki-turnaus Leppävaara ESPOO 

Miehet YD ja Naiset YD 
 

10.6. Hurstinheitot YT HYVINKÄÄ 
 

21.7. XIII Pitsiturnaus YD RAUMA 
 

28.7. Kivilaattakilpailu MAP-KAU RIIHIMÄKI 

Seuraottelu 
 

11.8. TUL:n Duppelimestaruus YD VARKAUS 
 

18.-19.8. Petanque day Kalev YD+YT TALLINN 
 

SM-KILPAILUT: 

2. Divisioona 24.5., 31.5., 7.6. ja 14.6. 
 

9.6. SM-Sekaduppeli JÄRVENPÄÄ 
 

2.7.-6.7. SM-KILPAILUT TAMPERE 
 

4.8. SM-Sarjojen Finaalit + Karsinnat TURKU 
 

25.8. Seura SM YD/YD/YT KOKEMÄKI 
 

Lisää tapahtumista seuran omilta sivuilta 

osoitteesta:  

 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com  

http://kaupetanque.sporttisaitti.com/


  

 

UUTISIA 
 

Seuran lisenssitilanne. 9 pelaajaa hankki 

lisenssin kaudeksi 2012. Tämän myötä 

alueelliseen 2. divisioonan KAU-Petanque 

lähettää 2 joukkuetta, sekä tulevissa Seura 

SM-kilpailuissa KAU:lla on mahdollisuus 

puolustaa viime vuotista sijoitusta. 

 

KAU-Petanque lanseerasi uudet omat 

kotisivut! Kotisivut löytyy osoitteesta: 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com 

kotisivuilta löytyy tapahtumakalenteri, joka 

pidetään sihteerin toimesta reaaliajassa. 

Turnauksien kuvat ja kuvia matkan varrelta 

osiosta löytyy paljon mielenkiintoista mm. 

seura video on nähtävissä sivuilta. Sivuilta 

löytyy kaikki seuran kokouksien pöytäkirjat, 

toimintasuunnitelmat ja –kertomukset. Lisäksi 

siellä voi myydä vanhat kuulansa ilmoituksen 

ja kuvan kera tai antaa palautetta ja äänestää 

erillaisissa kysymyksissä. Jäsenille on myös 

omat jäsensivut joihin ei yleisesti pääse 

käsiksi. Tutustukaa 

 

KAU-Petanquen edustavat peliasusteet 

hankittiin ja otetaan heti käyttöön ulos 

mentäessä. Jos jotakin jäi vielä harmittamaan 

ettei hankkinut asusteita itselleen, niin sihteeri 

kerää puutelistan ja asusteita tilataan 

tarvittaessa lisää. ohessa vielä mallit: 

Pelipaita, koot S-XXL 23€ 

Vetoketju College S-XXL 27€ 
 

Softshell takki S-3XL 78€ 
 

KAU-Petanque valmisti 15kpl uusia 

tulostauluja silmälläpitäen kesän 

suurtapahtumia. Tällähetkellä seuralta löytyy 

yhteensä 45 numeroitua tulostaulua. Mainos 

myynti on käynnissä uusien tulostaulujen 

osalta. 
 

 
Tulostaulu versio 2.0 vuosimallia 2012 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com/


 

KAU-Petanquelle lanseerattiin ikioma lajiesite, 

joita on tarkoitus jakaa tarvittaessa ns. 

messuesitteenä, pelistä kiinnostuneille ja heitä 

lajin pariin värvätessä.  

 

Kaupunginmestaruuskilpailuihin on hankittu 

palkinnot kauden 2012 osalta. Kaupunki 

lahjoitti ”Karkkila”-mitallit kolmelle parhaalle 

kaikkiin pelimuotoihin. Lisäksi seura hankki 

”Karkkila” mitallien kylkiäisiksi komeat pokaalit 

kolmelle parhaalle per pelimuoto. Palkintojen 

jaot suoritetaan pelipäivän päätteeksi. 

 

SM-kilpailuihin otetaan vastaan jo 

ilmoittautumisia seuran sisällä. Eli jos tiedät 

mihin olet osallistumassa laitahan sähköpostia 

osoitteeseen marko.taipalvesi@gmail.com tai 

kotisivujen kautta yhteydenpitolomakkeen 

kautta. 

 

Jos kesällä on tarpeeksi lähtijöitä Tallinnaan 

18.-19.8. Kalevin Petanque daylle, niin 

kartoitamme mahdollisuutta yhteismatkaan. 

 

Kartoitetaan yhteisbussin mahdollisuutta 

seuraavien kilpailujen osalta: 21.7. XIII 

Pitsiturnaus Rauma sekä 11.8. TUL:n 

duppelimestaruus VARKAUS. Ilmoitelkaa 

lähtöhalukkuuttanne sihteerille! 

 

 

 
Petanque Lehdissä! 

KAU-Petanquen on siitä positiivisessa 

ympäristössä, että paikallislehti Karkkilalainen 

on myönteisesti julkaissut artikkeleita 

pelatuista turnauksista ja mainostanut 

tapahtumiamme ilman kustannuksia. Tämä on 

vaikuttanut myönteisesti seuran imagoon joka 

on myös huomattu muissa Petanque seuroissa 

ympäri Suomen. Ohessa on alkuvuoden 

julkaisemat lehti jutut: 
 

KARKKILALAINEN 28.1. (UD-TUL 2012)  
Petanquessa pelattiin uudenmaan TUL:n talviturnaus 

Karkkilassa 

Lauantaina 28.1. pelattiin Karkkilassa Uudenmaan alueen petanquen 

talvimestaruudesta. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran ja 

tarkoituksena oli kerätä Uudenmaan alueen TUL:n seurat kokoon. 

Osallistujia saatiinkin hienosti 14 joukkuetta Karkkilan ja Espoon 

alueelta. 

Pelit päästiin aloittamaan aamulla klo 10.00 alkulohkojen merkeissä ja 

loppusarjan joukkueet olivatkin selvillä iltapäivään mennessä. Tämän 

vuotisessa UD-TUL2012 turnauksessa finaalin selvisivät Karkkilalaiset 

joukkueet Veikko Nykvist ja Reijo Suominen, jotka saivat vastaan 

joukkueen Harri Lindfors ja Marko Taipalvesi. Harri ja Marko pelasivat 

päivän jokaisesta pelistä voiton ja finaalin loputtua taululla komeili 13-

2 voitto ja näin ollen turnausvoitto oli heidän. Myös hienosti koko 

päivän pelaneet Veikko ja Reijo saivat hopeaa ja myös pronssi saatiin 

Karkkilaan joukkueen Timo Autio ja Timo Lingmannin toimesta. 

Seuraava valtakunnallinen kilpailu järjestetään Karkkilassa 31.3. 

lauantaina II-kevät-turnaus. Kaikki ovat tervetulleita seuraamaan 

kilpailua. 

Jos olet kiinnostunut Petanquesta ja olisit halukas kokeilemaan lajia, 

niin ota yhteyttä vaikka suoraan seuran sihteerille Marko Taipalvesi 

(tel. 0400-473249) tai saavu liikuntahallille harjoituspäivinämme 

Maanantaina ja Torstaina klo 16-18 ja Tiistaina klo 16-19. Pelivälineitä 

ei välttämättä tarvitse olla mukana, vaan lainaamme niitä 

ensimmäisille kerroille. Laji sopii kaiken ikäisille ja tavoitteet voi 

asettaa harraste heittäjästä kilpapelaajaksi. 

mailto:marko.taipalvesi@gmail.com


KARKKILALAINEN 24.3. (Ka-Ri Sarja) 
Petanquen perinteikäs Karkkila-Riihimäki Sarja 2012 pelattu 

Järjestyksessään 9. kerran järjestetty vuotuinen Karkkila-Riihimäki 

sarjakilpailu Ka-Ri 2012 järjestettiin Karkkilassa alkuvuoden aikana ja 

pelipaikkana toimi Karkkilan Petanque halli. Kilpailuun osallistui 

kaikkiaan yhdeksän joukkuetta, kolme Riihimäen alueelta ja kuusi 

joukkuetta Karkkilasta. 

Alkusarja järjestettiin kahtena lauantai päivänä jolloin kaikki joukkueet 

kohtasivat kertaalleen toisensa. Alkusarjan perusteella sijoille 1.-4. 

pelanneet kohtasivat finaalipäivänä A-Finaalissa jonka panoksena oli 

koko turnauksen voitto. Alkusarjan sijoille 5.-8. pelasivat B-Finaalissa 

sijoituksista. 

Alkulohkoista A-Finaaliin pääsemiseksi vaadittiin vähintään 50% 

voittoprosenttia tämän vuoden kilpailussa. Parhaiten alkupelit 

pelasivat Karkkilan joukkue Marko Taipalvesi ja Harri Lindfors 

voitto prosentilla puhdas 100% ja teholuku +61. Toiseksi sijoittui 

Karkkilan joukkue Reijo Suominen ja Kalevi Lappalainen v-% 

75% ja tl. +6. Kolmanneksi sijoittui Riihimäen joukkue Jyrki Salo ja 

Gunnar Wallin v-% 63% ja tl. +16. Neljänneksi sijoittui Pekka 

Kaihevaara ja Raimo Monto v-% 50% ja tl. +4. 

24.3. pelattu finaalikierros olikin sitten Karkkilalaisten suurta näytöstä 

ja Riihimäkeläisten osuus olikin olla täysin statisteja. Marko ja Harri 

kohtasivat kahdella ensimmäisellä kierroksella Riihimäen joukkueet, 

ensin Pekan ja Raimon ja tämän jälkeen Jyrkin ja Gunnarin voittaen 

heidät helposti 13-2 ja 13-4. Reijo ja Kalevi kohtasi samat miehet 

käännetyssä järjestyksessä ja myös heille kirjattiin voitot 13-9 ja 13-7. 

Näin ollen koko turnauksen voitto tultiin ratkaisemaan kilpailun 

viimeisessä ottelussa Karkkilalaisten keskinäisessä ottelussa. Ottelu 

alkoikin Marko ja Harri komennossa aina tilanteeseen 5-0 asti jonka 

jälkeen Kalevin ammunnat ja Reijon asetukset paranivat ja he kirivät 

tilanteen 5-5 ja menivät johtoon 8-5. Mutta peli ei ollut vielä 

ratkennut vaan Marko ja Harri terästivät omaa peliään, varsinkin 

Harrin asetukset loivat painetta vastustajiin niin että alkoi kuulia 

tippumaan nopeammin vastustajilta ja ratkaisevat kuulat päästiin 

heittämään viimeisenä. Tämä merkitsi sitä että piste kerrallaan Marko 

ja Harri teki tarvittavat pisteet ja kirjasivat 13-8 voiton. Näin ollen 

Marko ja Harri olivat pelanneet toisen peräkkäisen turnausvoiton Ka-

Ri sarjassa (2011 ja 2012). 

Voiton myötä kirjoitettiin historiaa tämän turnauksen johdosta. 

Nykymuotoisena pelattuna mikään joukkue ei ole pystynyt voittamaan 

turnauksessa kaikkia otteluita alkusarjassa + finaalissa, mutta nyt on 

11 ottelua ja 11 voittoa teholuvun olessa +86. 

Ka-Ri 2012 Lopputulokset: 1. Marko Taipalvesi ja Harri Lindfors 

KAU, 2. Reijo Suominen ja Kalevi Lappalainen KAU, 3. Jyrki 

Salo ja Gunnar Wallin MAP, 4. Pekka Kaihevaara ja Raimo 

Monto MAP, 5. Kari ja Sirpa Korkeamäki MAP, 6. Alpo Kärkäs 

ja Teuvo Niemi KAU, 7. Tapani Juselius ja Asko Räsänen KAU, 

8. Taito Pietilä ja Pentti Heikkonen KAU, 9. Marja-Liisa Niemi 

ja Raili Varalahti KAU. 

Lauantaina 31.3. pelataan Karkkilassa valtakunnallinen II-Kevät 

turnaus alkaen klo 10.00 Karkkilan Petanque-hallilla, liikuntahallin 

alakerrassa. 16 kiven kovaa joukkuetta on ilmoittautunut mukaan 

kilpailuun. Tule siis kannattamaan Karkkilalaiset menestykseen. 

Tilaisuuteen vapaa pääsy. 

Käy vilkaisemassa seuran uusia kotisivuja osoitteessa: 

kaupetanque.sporttisaitti.com  

Täältä löydät kilpailu-/tapahtumakalenterimme, sekä kuvia matkan 

varrelta. 

KARKKILALAINEN 31.3. (II-kevät 

turnaus) 
Karkkilalle menestystä petankkissa 

Lauantaina 31.3. pelattiin Karkkilan Urheilijoiden järjestämä II-Kevät 

turnaus 2012. Pelipaikkana toimi Karkkilan Petanque halli 

liikuntahallilla ja pelimuotona oli duppeli eli ns. kaksi miehisjoukkue. 

Kilpailu oli valtakunnallinen ja hallille saapuikin täysi osaanottaja 

määrä 16 joukkuetta ympäri Suomen. Kilpailijoita oli tällä kertaa 

Karkkilalaisten lisäksi, Hyvinkäältä, Riihimäestä, Espoosta,Turusta ja 

Valkeakoskelta. Karkkilalaisista parhaiten menestyi Harri Lindforsin ja 

Marko Taipalveden muodostama joukkue voittamalla pronssia koko 

kilpailusta. Neljänneksi pelasi niin ikään Karkkilasta Teuvo Niemi ja 

Alpo Kärkäs. B-sarjassa 3. eli koko kilpailun 7. pelasi Karkkilasta 

joukkue Reijo Suominen ja Taito Pietilä. 

Turnauksen voitto meni Valkeakoskelle ja voittavassa joukkueessa 

pelasi Jari Santaluoto ja Ilpo Vuorinen. Hopealle pelasi Valkeakosken 

naisjoukkue Sirkka Laine ja Taru Saarela. 

KAU-Petanque kiittää kaikkia talkootyöläisiä kovasta työstä ja hienosta 

petanque päivästä. Ilman teitä tämä ei olisi mahdollista. Tuloksia ja 

kuvia, sekä tulevia tapahtumia osoitteesta: 

kaupetanque.sporttisaitti.com 

LOPPUTULOKSET: 

1. Santaluoto ja Vuorinen KOP 

2. Laine ja Saarela KOP 

3. Lindfors ja Taipalvesi KAU 

4. Niemi ja Kärkäs KAU 

5. Korkeamäki ja Pirtinaho MAP 

6. Kaihevaara ja Monto MAP 

7. Suominen ja Pietilä KAU 

8. Heiskanen ja Salviander TUR 

 

 

 

Kuulumisia ESTIO 2012 (Marko): 

Maaliskuun 10.-11.3.2012 kokoontui jälleen 

Tallinnassa kansainväliset petanque-pelaajat. 

Alkamassa oli jo legendaarinen ESTIO turnaus. 

Turnauksen hienoutena koetaan joka vuotinen 

ahtaus, sillä 32 joukkuetta ängetään vain 

neljälle pelikentälle. Hienoksi tämän tekee 

myös se, että sen peluuttaminen lävitse sujuu 

yleensä aina myös kivuttomasti. 

Joukkuita oli tänä vuonna saapunut 

kymmenestä eri maasta, kuitenkin Suomen 



joukkueita oli edelleen eniten. Tämän vuotisen 

turnauksen kaksoisvoitto meni isäntämaan 

joukkueille, eli Virolle. Taso Petanquessa 

kohoaa kovaa vauhtia niin Suomessa kuin 

lähimaissakin. ESTIO 2012 turnaus osoitti, 

että ennen niin heittopussien roolissa olleet 

Venäjän ja Latvian joukkueet ovat kehittyneet 

paljon, eteenkin Venäjän joukkueet. Tähän 

syynä on selkeästi vaikuttanut lajin suosion 

lisääntyminen Venäjällä ja heillä on laji 

muuttunut ympärivuotiseksi urheilumuodoksi. 

Sisähallit ovat tulleet mukaan ja tämän takia 

on syntynyt mahdollisuus harjoitella myös 

talvella. Yksinomaan Pietarin alueelle on 

noussut useita harjoitushalleja ja kokojensa 

puolesta ei mitään pieniä ja ahtaita tiloja. 

ESTIO turnauksen toinen pelillinen huomio 

kiinnityi aina kärkipäässä keikkuviin maihin 

Belgia, Ranska ja Ruotsi. Kärki on laajentunut 

huomattavasti ja enää ei olekaan selvää että 

voittajat löytyvät näistä maista. Esimerkiksi 

Ruotsi oli lähettänyt kolme joukkuetta 

turnaukseen, ainoastaan yksi joukkue pelasi 

itsensä jatkoon toiselle päivälle pudoten 

välierä ottelussa taistelemaan turnauksen 

kolmostilasta. Samoin kävi Belgialaisille, kuin 

Ranskalaisille heidän tiensä nousi pystyyn 

cupin ensimmäisellä kierroksella ja taistelut 

kävivät sijoista 9.-16.. Olisikin ollut hienoa jos 

paikalla olisi ollut myös Suomen terävin kärki, 

niin oltaisiin saatu vilpitön tilanne, missä 

heidän tasonsa liikkuu. Villi oma veikkaukseni 

olikin, että meillä Suomalaisilla olisi ollut hyvä 

mahdollisuus voittaa koko turnaus. 

Toukokuussa Suomen ja Viron maajoukkueet 

ottavatkin yhteen Pasilan hallilla ja tällöin 

saadaan vastaus kysymykseen missä siis 

oikein menemme? Viro kylvetti Suomen viime 

vuonna Tallinnassa pahoin lukemin 39-16! 

 

 

 

Kuulumisia tuomarin silmin (Marko): 

Syysliittokokouksessa, moni seura vaati 

liittohallitukselta selvitystä ns. brown-card 

järjestelmän ylösajolle. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä että kilpailulisenssiä 

hankittaessa tai kilpailuihin osallistuessa 

säännöt olisivatkin kaikille selkeät ja ne myös 

sisäistettäisiin. Ainainen marinahan on noussut 

pelaajien sijoittumisesta kentällä pelin aikana. 

Tähänhän on selkeä sääntö olemassa että 

heitovuorossa oleva joukkue saa olla 

ainoastaan kentällä, odottava joukkue saa 

mennä kentälle vasta kun siihen annetaan 

lupa. Toinen seikka mihin huomio sääntöjen 

suhteen tulevan kauden peleissä tullaan 

puuttumaan on ns. ajan peluu. Tähänhän on 

myös selkeä 1 minuutin sääntö ja aika alkaa 

siitä, kuin edellinen kuula on pysähtynyt. 

Aikapeleissä on myös sääntö uudistus eli 

joukkueella on vain yhden kerran mahdollista 

heittää snadia ja jos sitä ei saada peliin 

ensimmäisellä heittokerralla saa vastustaja 

laittaa käsin sen haluamaansa paikkaan. 

Laittamisessa ei saa käyttää mittavälineitä 

hyödyksi. 

Kaikkien pelaajien tuleekin muistaa että 

Petanque on herrasmies peli ja sitä tulee 

pelata sen mukaan. Tietenkin säännöt ovat 

luotu ja niitä tulee myös noudattaa kaikkien. 

Ikuinen puhe alkoholista pelatessa on selkeä, 

se ei kuulu kilpapetanquen piiriin ja siksi se on 

kilpailujen kielletyllä listalla. Tämä myös 

tarkoittaa sitä että tulevissa 

kaupunginmestaruuskilpailuissa kaikenlainen 

alkoholin nauttiminen on kielletty ja johtaa 

kilpailusta pois sulkemiseen.  

 



 

 TUL tiedottaa: 
 

CSIT:n Maailmankisat Rio de Janeirossa 

Brasiliassa 2013 

CSIT:n kolmannet maailmankisat pelataan Rio 

de Janeirossa Brasiliassa 10.-18.8.2013. 

Ensimmäiset kilpailut pelattiin 2008 Riminillä 

Italiassa johon TUL lähetti 94 urheilijaa 

kuuteen eri lajiin. Toiset kisat oli 2010 

Tallinnan Virossa johon TUL lähetti 169 

urheilijaa yhdeksään lajiin. Lisää järjestäjien 

kotisivuilta http://worldgames2013.com  

 
CSIT 2010 Tallinna, Marko ja Pertti juomatauolla. 

 

TUL:n valitsema vuoden Petankkihenkilö 

2011 on Seppo Järvisalo, Voikkaan viesti. 

Onnittelut hänelle. 
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