MM ja EM KATSEVÕISTLUSTE JUHEND

MM katsevõistlused korraldatakse selgitamaks Eesti esindusvõistkondasid MM võistlustel.

MEHED

	MM võistlused toimuvad 12.-16. novembrini Dakaris  Senegalis. 
MM katsevõistlustel võivad osaleda kõik Eesti kodakondsust ja petankeri litsentsi omavad mängijad
MM katsevõistlused on 3-4 liikmelistele võistkondadele, kusjuures üks mängija ei tohi samade katsevõistluste raames osaleda kahe erineva võistkonna koosseisus
MM katsevõistlused võitnud võistkond saab õiguse esindada Eestit MMil 12.-16. novembril Senegalis. Võitnud võistkonna loobumise korral saab esindusõiguse teiseks tulnud võistkond jne. Oma osalemisest MMil peab kinnitama 1. septembriks 2008. a. Loobumise korral on teiseks tulnud võistkonnal aega 10nda septembrini 2008. a. jne.
MM katsevõistlustel osalemistasu on 2000 krooni võistkond. (lisaks tagatisraha 1500 krooni, mille saab tagasi peale katsevõistluste lõppu kui on mängitud kõik mängud. Juhul kui võistkond loobub või annab kasvõi ühe loobumisvõidu läheb see raha esindusvõistkonna kulude kompensatsiooniks).  
MM katsevõistlusteks registreerimine lõpeb 5. juunil 2008. a. Selleks tähtajaks peab olema registreeritud võistkond vähemalt 3 (kolme) liikmelisena ja tasutud osalemistasu + tagatisraha. 4 (neljanda) mängija võib registreerida hiljem.
MM katsevõistluste läbiviimise süsteem – 
	 I RING - mängitakse 3 (kolm) etappi süsteemis ”kõik kõigiga” (sõltumata registreerunud võistkondade arvust). 

 II RING – FINAAL. Mängitakse I ringis kahe enim võite kogunud võistkonna vahel 3 võiduni. 
 FINAALI EI TOIMU juhul kui peale I ringi on esimese ja teise võistkonna vahe 4 (neli) võitu või rohkem ja juhul kui esimese ja teise võistkonna vahe on 3 (kolm) võitu ning omavaheliste mängude seis 3-0 esimese kasuks.
 Enim võite kolme etapiga kogunud võistkond või finaali võitja on katsevõistluste võitja
 Võrdsete võitude arvu puhul I ringis selgitatakse paremusjärjestus : 1. omavahelistes mängudes saadud võidud 2. omavaheliste mängude punktide vahe 3. üldine punktide vahe
7.6. Mängude järjekord I ringis – I etapil mängitakse vastavalt loosile, II etapil asetatakse võistkonnad tabelisse nii, et I etapi järel liider olnud võistkond on nr. 1, teine võistkond nr. 2 jne. Samasugune regrupeering tehakse ka peale II etappi.
	MM katsevõistluste läbiviimise kuupäevad ja kohad:

8.1. I etapp – Tallinn 14.06.08
8.2. II etapp – Tallinn 09.08.08
8.3. III etapp – Tallinn 16.08.08
Finaal – Tallinn 17.08.08





NAISED

MM võistlused toimuvad oktoobris (praegustel andmetel Hiinas). 
	MM katsevõistlustel võivad osaleda kõik Eesti kodakondsust ja petankeri litsentsi omavad mängijad
	MM katsevõistlused on 3-4 liikmelistele võistkondadele, kusjuures üks mängija ei tohi samade katsevõistluste raames osaleda kahe erineva võistkonna koosseisus
	MM katsevõistlused võitnud võistkond saab õiguse esindada Eestit MMil oktoobris Hiinas. Võitnud võistkonna loobumise korral saab esindusõiguse teiseks tulnud võistkond jne. Oma osalemisest MMil peab kinnitama 15. augustiks 2008 a. Loobumise korral on teiseks tulnud võistkonnal aega 25nda augustini 2008. a. jne.
EM katsevõistlustel osalemistasu on 2000 krooni võistkond. (lisaks tagatisraha 1500 krooni, mille saab tagasi peale katsevõistluste lõppu kui on mängitud kõik mängud. Juhul kui võistkond loobub või annab kasvõi ühe loobumisvõidu läheb see raha esindusvõistkonna kulude kompensatsiooniks). 
	MM katsevõistlusteks registreerimine lõpeb 5. juunil 2008. a. Selleks tähtpäevaks peab olema registreeritud võistkond vähemalt 3(kolme) liikmelisena ja tasutud osalemistasu + tagatisraha. 4(neljanda) mängija võib registreerida hiljem.
	MM katsevõistluste läbiviimise süsteem - Mängitakse 3 (kolm) etappi süsteemis ”kõik kõigiga” (sõltumata registreerunud võistkondade arvust). Enim võite kolme etapiga kogunud võistkond on katsevõistluste võitja.
	MM katsevõistluste läbiviimise kuupäevad ja kohad:
8.1. I etapp – Tallinn 14.06.08
8.2. II etapp – Tallinn 09.08.08
8.3. III etapp – Tallinn 16.08.08

 
                  9.  Kui katsevõistlustel osaleb 2 võistkonda, siis peetakse võistlusi 4                                                                              
võiduni
I  etapil 3 mängu
II etapil kuni üks võistkond on saavutanud kokku 4 võitu

Kui katsevõistlustel osaleb 3 võistkonda, siis

I  etapil 2 ringi kõik kõigiga
II etapil 2 ringi kõik kõigiga
                         ning võitja selgub kokku saadud võitude arvu järgi vastavalt    
                        üldjuhendile.
                        



JUUNIORID

EM võistlused toimuvad 8.-10. augustini Maastrichtis Hollandis
Osalemise ja võistkonna kinnitab juhatus

