
Asociacijos “Lietuvos petankės asociacija” reg. Nr. 304923924

Rinktinių formavimo 2021 pasaulio čempionatui tvarka

Vyrų Pasaulio čempionato (PČ) atranka

1. Pirmas šešias vietas užėmusios, vien iš vyrų sudarytos komandos, dalyvavusios
Lietuvos vyrų trejetų čempionate (LTČ) turi teisę dalyvauti pasaulio čempionato atrankoje

2. Vienai iš jų atsisakius – teisė dalyvauti atrankoje, teisė pereina sekančiai komandai.
Komanda sutikusi dalyvauti atrankoje (2 etape):
- turi sumokėti LPA 60 Eurų dalyvavimo atrankoje mokestį (surinkti mokesčiai bus
panaudoti rinktinių išlaidoms dengti);
- pirmos vietos laimėjimo atveju įsipareigoja dalyvauti PČ ir padengti su tuo susijusias
išlaidas, kurios viršys rinktinei LPA skirtą finansavimą (kelionės, nakvynės išlaidas ir
trenerio kelionę). LPA įsipareigoja padengti varžybų starto mokestį.

3. Atrankos etapo formatas.
a. Komandos sužaidžia rato sistema kiekviena su kiekviena;
b. Komandos išsirikiuoja pagal pajėgumą paeiliui remiantis šiais kriterijais: 1 –

pergalių skaičius, 2 – įmestų/praleistų taškų santykis, 3 – esant lygiam rezultatui
pagal pirmus du kriterijus tada žiūrima tarpusavio žaistų rungtynių rezultatas;

c. Komanda laimėjusi visus rato sistemos susitikimus – laimi atrankos turnyrą;
d. Komandos, sužaidusios rato sistema, surinkusios vienodai pergalių ir užėmusios

pirmas dvi vietas žaidžia finalą dėl atrankos nugalėtojo;
e. Jei po rato sistemos pirmoje vietoje esanti komanda turi daugiausia pergalių (bet

ne visas galimas), ji patenka į atrankos finalą, o antroje ir trečioje vietoje esančių
komandų pergalių skaičius yra lygus, tai antros ir trečios vietos komandos
tarpusavyje žaidžia dėl teisės patekti į atrankos finalą;

f. Atrankos etape dalyvaujant tik dviem komandom – žaidžiama iki dviejų pergalių.
4. Prieš atranką komanda gali pakeisti ne daugiau vieno žaidėjo. Negalint žaisti daugiau

nei vienam žaidėjui, komanda diskvalifikuojama ir jos vieta atitenka sekančiai eilėje LTČ
komandai.

5. Atrankos data nustatymo dalyvaujančių komandų balsavimo principu. Iš pasiūlytų datų
dalyvaujančios komandos pasirenka joms tinkamas datas atrankai. Atranka vykdoma
daugiausia balsų gavusią dieną. Jei kelios dienos gauna vienodai balsų, prioritetas
skiriamas ankstesnei data

- Pirmą vietą Lietuvos precizinio išmušinėjimo čempionate laimėjęs asmuo, įgauna teisę
atstovauti Lietuvą PČ precizinio išmušinėjimo rungtyje. Ir jam sutikus vykti, jis taptų atsarginiu
komandos žaidėju. Jam atsisakius vykti būtų siūloma antrai vietai. Atsisakius pastarajam,
atranką laimėjusi komanda galėtų registruoti ir vežtis savo atsarginį žaidėją.



- Lietuvos precizinio išmušinėjimo čempionatą laimėjęs asmuo užima atsarginio žaidėjo rolę, jo
dalyvavimas čempionato varžybose (ne precizinio išmušinėjimo rungtyje) priklauso nuo
komandos kapitono sprendimų.

Moterų Pasaulio čempionato (PČ) atranka
Moterų PČ atranka vykdoma pagal taisykles, aprašytas vyrų atrankai, su sekančiais pakeitimais:

1. Trejetų komandos sudaromos laisvai iš žaidėjų turinčių tarptautinę LPA licenciją


