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1. A bajnokságok szervezője
Az egyéni, duplett, mix duplett, triplett, veterán triplett és kilövő országos bajnokságokat
(továbbiakban bajnokságok) a Magyar Pétanque Szövetség (továbbiakban: Szövetség vagy
MAPESZ) szervezi és működteti.
A bajnokságokon a FIPJP Hivatalos Pétanque Szabálykönyv (továbbiakban Szabálykönyv) és
a MAPESZ által kiadott Kiegészítő Szabályzat előírásai az irányadóak és kivétel nélkül
kötelezően vonatkozik a versenyben résztvevő összes egyesületre és azok sportolóira a
következők tekintetében:
●
●
●
●

versenygolyó, célgolyó jellemzői,
a pétanque általános szabályai;
a versenyjátékra vonatkozó szabályok;
a magatartásra vonatkozó, illetve fegyelmi szabályok.

Amennyiben jelen Versenykiírás a Szabálykönyvben, illetve a MAPESZ szabályzataiban
rögzítettektől eltérő rendelkezést tartalmaz, akkor a Versenykiírás az irányadó. A
Szabálykönyv és a Kiegészítő Szabályzat közötti esetleges eltérő rendelkezések esetén a
Kiegészítő Szabályzat az irányadó.
2. A bajnokságok célja
a) A pétanque sportág népszerűsítése.
b) A pétanque sport fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása, a
sportolók folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása.
c) Utánpótlás
nevelés
elősegítése, korosztályonként kiválasztott sportolók
versenyeztetése.
d) A bajnokságokban induló versenyzők és csapatok teljesítményének mérése, az elért
eredmény alapján a bajnokságok helyezettjeinek elismerése és a bajnoki cím
odaítélése.
Ha a MAPESZ Elnöksége határozatával a bajnokságot válogató versennyé minősítette, akkor
az adott kategória válogatott versenyzőinek/csapatainak kiválasztása.
3. A bajnokságok időpontja és rendezője
A bajnokságokat a Magyar Pétanque Szövetség működteti, a rendezői a versenynaptárban
megjelölt
sportegyesületek.
A
bajnokságok
időpontja
a
versenynaptárban
(www.petanque.hu/versenynaptar) kerül kihirdetésre. A kilövő bajnokság kivételével a
bajnokságok minden esetben 10:00 órakor kezdődnek. A kilövő bajnokság egyes fordulói az
adott versenynapon 9:00 órakor kezdődnek A felnőtt és utánpótlás (ifjúsági, serdülő,
gyermek) kategóriában a versenyek eltérő napon és helyszínen is megrendezésre kerülhetnek.
4. A bajnokság részvételi feltételei
A bajnokságban minden olyan versenyző, csapat nevezhet, amely megfelel az alábbi
feltételeknek:

a) A versenyző vagy a csapat tagjai a MAPESZ által kiállított érvényes versenyzési
jogosultsággal rendelkező sportolók. (Ez alól kivételt a MAPESZ Elnökségének
határozatával válogató versennyé minősített bajnokságok jelentenek. Ezeken az FIPJP
bármely tagországa által kiállított versenyengedéllyel rendelkező magyar
állampolgárságú versenyző részt vehet.)
b) A nevezés leadásával a versenyzők ill. a csapatok tagjai jelzik részvételi szándékukat;
● elfogadják a FIPJP Hivatalos Pétanque Szabálykönyv előírásait, valamint a
MAPESZ minden érvényben lévő szabályzatát és rendelkezéseit;
● kijelentik, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállalnak;
c) A versenyző vagy a csapat tagjainak egyesülete a MAPESZ éves tagdíját rendezte
(kivéve, ha magyar állampolgárságú, de nem a MAPESZ által kiállított
versenyengedéllyel rendelkező, válogató versenyen induló versenyzőről van szó).
d) A csapat tagjai a verseny ideje alatt egységes felsőruházatot viselnek (a felsőruházat
legfelső rétege azonos színű).
e) 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.
f) Nem állnak a versenyzést kizáró vizsgálat vagy jogerős eltiltás alatt.
5. Nevezés
A nevezést a szövetség online központi felületén kell leadni, minden tagegyesületi vezetőnek.
A felület URL elérhetősége: https://www.petanque.hu/online-center/races.php A nevezés a
verseny napját megelőző második napon 24 óráig adható le.
A nevezési határidőig beérkezett hibás vagy hiányos nevezések javítására, hiánypótlására az
Elnökség az érintett egyesületet, csapatot felszólítja. A pótlás, javítás határideje a verseny
napját megelőző nap 24:00 óráig.
A nevezés akkor válik érvényessé, ha a nevezést a verseny napján a verseny kezdési
időpontját megelőzően legkésőbb 30 perccel a Versenybizottságnál a csapat képviselője
megerősíti.
6. A bajnokságok nevezési díja
A nevezési díj összege minden bajnokságban 2000,- Ft/fő, korosztálytól függetlenül. A
nevező egyesület a nevezési díjat a benevezett, de a versenyen meg nem jelent versenyző(k)
után is köteles megfizetni.
A befizetett nevezési díjról a Magyar Pétanque Szövetség számlát állít ki a nevező egyesület
részére. A nevezési díj beérkezéséről a Szövetség értesíti a rendező egyesületet.
A fizetés módja:
Átutalással vagy bankszámlára való befizetéssel (bankszámlaszám: Magyar Pétanque
Szövetség OTP Bank 11731001-20148852.

A fizetés határideje:
A nevezési határidő napja. A sportszervezet a fizetést úgy kezdeményezze, hogy a nevezési
díj összege legkésőbb a nevezési határidő napját követő munkanapon a MAPESZ
bankszámlájára jóváírásra kerüljön. Az átutalás vagy számlára történő befizetés megtörténtét a
verseny rendezője vagy a Versenybizottság felszólítására a sportszervezet által kinevezett
csapatvezető a verseny helyszínén igazolni köteles.

7. A versenyzők korosztály szerinti besorolása
A korcsoportok a következők:
Korcsoport megnevezése
Felnőtt (női, férfi)
Ifjúsági (junior)
Serdülő (kadett)
Gyermek (mini)

Életkor
nők és férfiak 18. életévtől
12. életévtől a 18. életév betöltéséig
10. életévtől a 12. életév betöltéséig
0. életévtől a 10. életévig

Abban az évben, amikor a versenyző betölti a korcsoport felső határát jelző életévét, már a
következő korcsoportba tartozik. A bajnokság korcsoport szerinti kategóriánként külön-külön
kerül megrendezésre.
8. Az egyes versenyszámok lebonyolítási rendje
Egyéni bajnokság
Felnőtt kategóriában olyan versenyző is nevezhet, aki ifjúsági kategóriába tartozó versenyző.
Ifjúsági kategóriában olyan versenyző is nevezhet, aki serdülőkorú versenyző. Serdülő
kategóriában olyan versenyző is nevezhet, aki gyermekkorú versenyző. Felnőtt korosztályban
nemenként külön férfi és női verseny kerül lebonyolításra A bajnokság lebonyolítása az
induló versenyzők számának függvényében a Pétanque verseny lebonyolítási rendje c.
szabályzatban leírtak alapján történik. 16 indulóig a selejtező szakasz csoportmérkőzésekkel
zajlik, utána egyenes kiesés és helyosztó mérkőzések következnek. 17 indulótól a selejtező
szakasz 4 fordulós svájci rendszerben kerül lebonyolításra, utána egyenes kiesés és helyosztó
mérkőzések következnek.
A verseny mérkőzéseinek időtartama: 45 perc + 2 menet. A bajnokság döntőjének és
bronzmérkőzésének időtartamát a Versenybizottság korlátozás nélkül hosszabbíthatja vagy
törölheti.
Duplett, mix duplett bajnokság
A versenyre két fős csapatok nevezhetnek. Felnőtt kategóriában olyan duplett csapat is
nevezhet, ahol a csapat bármelyik tagja ifjúsági kategóriába tartozó versenyző. Ifjúsági
kategóriában olyan duplett csapat is nevezhet, ahol a csapat bármelyik tagja serdülőkorú
versenyző. Serdülő kategóriában olyan duplett csapat is nevezhet, ahol a csapat bármelyik
tagja gyermekkorú versenyző. A duplett bajnokság felnőtt korosztályában nemenként külön
női és férfi verseny kerül lebonyolításra. A mix duplett bajnokságban egy női/leány és egy
férfi/fiú versenyzőből álló csapatok nevezhetnek. A bajnokság lebonyolítása az induló
versenyzők számának függvényében a Pétanque verseny lebonyolítási rendje c. szabályzatban
leírtak alapján történik. 16 indulóig a selejtező szakasz csoportmérkőzésekkel zajlik, utána
egyenes kiesés és helyosztó mérkőzések következnek. 17 indulótól a selejtező szakasz 4

forudulós svájci rendszerben kerül lebonyolításra, utána egyenes kiesés és helyosztó
mérkőzések következnek.
A verseny mérkőzéseinek időtartama: 60 perc + 2 menet. A bajnokság döntőjének és
bronzmérkőzésének időtartamát a Versenybizottság korlátozás nélkül hosszabbíthatja vagy
törölheti. A bajnokságban két fős csapatok nevezhetnek..
Triplett bajnokság, veterán triplett bajnokság
A versenyre három fős csapatok nevezhetnek. A triplett bajnokságban felnőtt kategóriában
olyan triplett csapat is nevezhet, ahol a csapat bármelyik tagja ifjúsági kategóriába tartozó
versenyző. Ifjúsági kategóriában olyan triplett csapat is nevezhet, ahol a csapat bármelyik
tagja serdülőkorú versenyző. Serdülő kategóriában olyan triplett csapat is nevezhet, ahol a
csapat bármelyik tagja gyermekkorú versenyző. A triplett bajnokságban felnőtt korosztályban
nemenként külön férfi és női verseny kerül lebonyolításra. A veterán triplett bajnokságban
olyan versenyzők indulhatnak, akik a verseny napján az 55. életévüket betöltik/már
betöltötték. A bajnokság lebonyolítása az induló versenyzők számának függvényében a
Pétanque verseny lebonyolítási rendje c. szabályzatban leírtak alapján történik. 16 indulóig a
selejtező szakasz csoportmérkőzésekkel zajlik, utána egyenes kiesés és helyosztó mérkőzések
következnek. 17 indulótól a selejtező szakasz 4 forudulós svájci rendszerben kerül
lebonyolításra, utána egyenes kiesés és helyosztó mérkőzések következnek.
A verseny mérkőzéseinek időtartama: 75 perc + 2 menet. A bajnokság döntőjének és
bronzmérkőzésének időtartamát a Versenybizottság korlátozás nélkül hosszabbíthatja vagy
törölheti. A bajnokságban három fős csapatok nevezhetnek.
Kilövő bajnokság
Kilövő bajnokság csak felnőtt és ifjúsági korosztályban kerül kiírásra. Felnőtt kategóriában
olyan versenyző is nevezhet, aki ifjúsági kategóriába tartozó versenyző. Ifjúsági kategóriában
olyan versenyző is nevezhet, aki serdülő kategóriába tartozó versenyző. Felnőtt korosztályban
nemenként külön férfi és női verseny kerül lebonyolításra . A bajnokság első kettő fordulója a
selejtező, a harmadik fordulója a döntő. A bajnokság lebonyolítása az induló versenyzők
számának függvényében a Pétanque verseny lebonyolítási rendje c. szabályzatban leírtak
alapján történik.
A helyosztó mérkőzéseket minden versenyszámban addig kell lejátszani, ameddig külön
ranglista pont szerezhető a helyezésekért.
Minden mérkőzésre a pályákat külön ki kell sorsolni.
9. A rendező egyesület feladatai
a)
b)
c)
d)
e)

nevezések összegyűjtése, a nevezési jogosultság ellenőrzése, nevezők azonosítása;
sorsolás
lebonyolítása,
az
eredmények
folyamatos
vezetése,
versenyjegyzőkönyv összeállítása és
megküldése az Elnökségnek
(info@petanque.hu);
egészségügyi ellátás, rend biztosítása; WC használat biztosítása;
fotók készítése az eseményről, kiemelten a díjátadásokról;
megfelelő számú és méretű (min. 3×13 m-es) pálya, ill. kilövő pálya kijelölése,
minden pályán eredményjelző és dobókör elhelyezése.

A rendező egyesület kapcsolattartója a verseny jegyzőkönyvét a csatolt formanyomtatványon
(3. számú melléklet) 3 napon belül köteles megküldeni az Elnökségnek. A rendező egyesület a

versenyrendezés díját a bejelentett bankszámlájára kapja meg a megküldött anyagok
beérkezése után. Amennyiben a dokumentumok megküldése nem történik meg 3 napon belül,
úgy a rendező egyesületet nem illeti meg a verseny rendezésért járó díj. A
versenyjegyzőkönyv mellékleteként csatolni kell az indulók névsorát a sportegyesületek
feltüntetésével. A verseny összes dokumentumát (nevezési lapok, eredménylapok, csoport
táblák, fotók, stb.) a rendező egyesület kapcsolattartója elektronikus formában küldi meg az
Elnökségnek (info@petanque.hu).
A verseny rendezője a verseny lebonyolítása során keletkezett eredeti dokumentumokat az
elvárható legrövidebb időn belül postai úton vagy személyesen eljuttatja az Elnökségnek.
10. Szövetségi ellenőr, Versenybizottság
A verseny szabályszerű és zavartalan lebonyolítás érdekében a Szövetség a versenyre
szövetségi ellenőrt delegál. A szövetségi ellenőr gondoskodik egy háromtagú
Versenybizottság létrehozásáról, melynek vezetője a szövetségi ellenőr, tagjai a rendező
egyesület képviselője, illetve a(z egyik) kijelölt versenybíró.
A szövetségi ellenőr és a Versenybizottság feladatait és jogköreit a Kiegészítő Szabályzat
tartalmazza.
11. Versenybírók
Az Elnökség a bajnokság versenyeire egy vagy két fő versenybírót jelöl ki. A versenybírók a
versenyre benevezett játékosok is lehetnek. A kijelölt versenybírók a versenyen kötelesek
megjelenni. A versenybírók folyamatosan és következetesen felügyelik a versenyszabályok
betartását, figyelmeztetik a szabálytalankodókat és szükség esetén a Hivatalos Pétanque
Szabálykönyv 34.§-39.§-ban és a Kiegészítő Szabályzatban foglaltak szerinti szankciókat
alkalmazzák. A versenybírók közreműködnek vitás állások mérésénél. Amennyiben a
mérésnél saját egyesületi csapattagja érintett, úgy semleges versenybírónak kell a mérést
elvégeznie. Amennyiben nincs jelen semleges versenybíró, úgy a mérés elvégzésére egy olyan
versenyzőt kell felkérni, akit mindkét csapat tagjai elismernek semleges félként.
12. A bajnokság díjazása
A bajnokságon a kategória első helyezettje serleg, érem, oklevél, második és harmadik
helyezettje érem, oklevél díjazásban részesül. Amennyiben egy kategóriában (kivéve
utánpótlás) négy csapat vagy annál kevesebb nevezett, akkor csak az első helyezett kerül
díjazásra. Oklevél díjazásban minden kategória első négy helyezettje részesül. A díjakat a
Szövetség biztosítja.
13. Óvás
A bajnokságon résztvevő csapat óvást nyújthat be, ha úgy véli, hogy egy versenybírói döntés
vagy bármely más esemény a verseny folyamán az érdekeit hátrányosan befolyásolta és a
döntés vagy az esemény hatással volt a verseny vagy mérkőzés végeredményére. A csapat
által bejelentett óvás okát a Versenybizottságnak a jegyzőkönyv hátoldalára fel kell vezetnie.
Az óvást írásban - az erre a célra rendszeresített - és a verseny rendezőjétől elkérhető
formanyomtatványon, az óvási díj egyidejű befizetésével kell leadni a Versenybizottság egyik
jelenlévő tagjának. Az óvási díj befizetésének hiányában az óvás érvényét veszti.

Óvni kizárólag a helyszínen, a megóvni kívánt mérkőzés végét követő 15 percen belül lehet
5000 Ft óvási díj megfizetése mellett. Az óvást a Versenybizottságnak haladéktalanul el kell
bírálnia. A döntésről tájékoztatni kell az érintett feleket. A Versenybizottság határozata ellen
fellebbezésnek helye nincs.
14. Egyebek
A versenyen való részvétellel kapcsolatban vagy annak folyamán előforduló személyi és/vagy
vagyoni károkért a versenyt rendező szervezet, annak tisztségviselői, illetve megbízottjai
felelősséget nem vállalnak. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők
versenyengedélyének rendező általi ellenőrzése a sportszerű versenyzést szolgálja, s nem
mentesíti a résztvevőket a vonatkozó szabályoknak a résztvevők saját felelősségi körükben
történő követése alól.
Mellékletek
1. számú melléklet: nevezési lap
2. számú melléklet: óvási űrlap
3. számú melléklet: jegyzőkönyv
Pécs, 2021.03.23.

1. sz. melléklet:
NEVEZÉSI LAP
A verseny megnevezése:
A verseny időpontja:
A verseny helyszine:

Nevező sportszervezet:
Ssz.

Versenyző neve

Versenyeng.
száma

Kilö
kilövő
Nevezési vőn
nevezé
díj
ind
si díj
ul

1

2

3

4

5

6

7

Összesen

0 Ft
Fizetendő:

Dátum:

2. sz. melléklet:

0 Ft
0 Ft

Kézhezvétel időpontja:…………………….
Átvevő aláírása:……………………………

Óvási űrlap
(panasz vagy jogorvoslati kérelem)
Töltse ki a rovatokat!
1.
2.
3.
4.
5.

Esemény: …………………………………………………………………………
Szervező egyesület: ………………………………………………………………
Időpont: …….. év ………..……..……….hó ……..nap ………..óra ……..perc
Helyszín: …………………………………….… pálya száma: ………………….
Óvást, panaszt benyújtó csapat:
Egyesület:…………………………………………………………………………..
Csapat neve:………………………………………………………………………..
Képviselő neve:…………………………………………………………………….
Telefonszáma, e-mail címe: ……………………………..…………………………
6. A csapat, amely ellen óvást, panaszt nyújtanak be:
Egyesület: …………………………….……. Csapat neve: ………….……………
7. AZ ESEMÉNY
Ideje: …………………………………………………………………………………...
Helye: …………………………………………………………………………………..
A megsértett szabály:
………..………………………………………………………………………………...
Szemtanú(k):
………………………………………………………………………………………….
Az esemény leírása:

A VERSENYBIZOTTSÁG OLDALA
1. A panaszt benyújtó fél részéről meghallgatott személy:
…………………………………………………………………………………...
2. A panaszolt fél által meghallgatott személy:
……………………………...................................................................................
3. Egyéb – a meghallgatásba bevont – személyek:
………………………………………….………………………………………..
4. Szemtanúk:
……………………………………………………………………………..…….
5. Az érintett fél tiltakozott-e: ……………………………………………………..
6. Hányadik panasz az érintett csapat ellen? ………………………………………
7. Feltárt tények:

8.

Következtetés és az alkalmazandó játékszabály:

A DÖNTÉS
(A megfelelő tétel aláhúzandó!)
Az óvás törlendő
A vétkes csapatkizárása
A vétkes csapat büntetése az alábbiak szerint:

A Versenybizottság elnöke és tagjai:

………………………………………
………………………………………
………………………………………

Dátum, idő: ……………………………….

(A versenybizottság elnöke)

