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Suomen Pétanque-Liitto SP-L r.y. on perustettu 1982 ja vuonna 2005 sillä oli 61
jäsenseuraa kautta maan, joissa yhteensä noin 3000 innokasta lajin harrasta-
jaa ja noin 600 lisenssipelaajaa.

SP-L tiedottaa toiminnastaan Internet-sivuillaan, 8 kertaa vuodessa ilmestyväl-
lä Petankkisanomilla ja kerran vuodessa ilmestyvällä Suomen Petanquelehdel-
lä.

Lajin SM-kilpailuja järjestetään vuosittain yleisessä, naisten, juniorien (alle 18-
v.), nuorempien juniorien (alle 15-v.) ja veteraanien (yli 50/55-v.) sarjoissa.

Suomi osallistuu moniin lajin kansainvälisiin arvoturnauksiin vuosittain, kuten
esim. maaotteluihin sekä PM-, EM- ja MM-kilpailuihin.

Suomessa on järjestetty kaksi suurta kansainvälistä kilpailua: Naisten MM Po-
rissa 1996 ja World Games Petanque Lahdessa 1997.

Lisätietoja Internetistä:

http://www.petanque.fi/

Täydelliset säännöt, kilpailukalenterit, tulospörssit, seurojen yhteystiedot ym…

PÉTANQUE
PETANKKI



Sääntölyhennelmä

Pelivälineet: Metalliset kuulat, joiden läpimitta on 70,5 - 80 mm ja paino 650 - 800 g. Puinen
maalipallo (snadi), jonka halkaisija on 25 - 35 mm. Pelialusta voi olla millainen tahansa,
suositeltavin on melko tasainen hiekkakenttä, kooltaan vähintään 3 x 12 m.

Peliä pelataan kahdella 1 - 3 -henkisellä joukkueella:
- Singeli; joukkueissa on yksi pelaaja, 3 kuulaa / pelaaja.
- Duppeli; joukkueissa on kaksi pelaajaa, 3 kuulaa / pelaaja.
- Trippeli; joukkueissa on kolme pelaajaa, 2 kuulaa / pelaaja.

Aloittava joukkue valitaan arvalla, minkä jälkeen aloittaja piirtää aloituskohtaan hiekkaan
ympyrän, halkaisijaltaan 35 - 50 cm ja heittää snadin 6 - 10 metrin päähän ympyrästä. Snadin
on jäätävä vähintään 1 m:n päähän kaikenlaisista esteistä. Seuraavaksi aloittajajoukkue heittää
ensimmäisen kuulansa yrittäen saada sen mahdollisimman lähelle snadia. Kuula saa myös
osua snadiin ja jopa siirtää sen eri paikkaan. Heittäjän on seistävä ympyrän sisällä molem-
mat jalat maassa, kunnes kuula on koskettanut maata.

Seuraavaksi heittää vastapuolen joukkueen joku pelaaja yrittäen saada oman kuulansa lä-
hemmäksi snadia, kuin vastustajan kuula. Kuulat saavat osua toisiinsa, joten heittäjä voi
myös "kilkata" tai "ampua" vastapuolen kuulan kauemmaksi snadista. Joukkue heittää niin
kauan, kunnes saa oman kuulansa lähemmäksi snadia, kuin vastustajan lähin kuula. Heitto-
vuoro on siis aina sillä joukkueella, kumman kuula ei ole lähimpänä snadia.

Kun toisen joukkueen kaikki kuulat on käytetty, heittää vastustaja jäljellä olevat kuulansa.
Pelialueen reunaan osuneet ja ulkopuolelle menneet kuulat ovat "kuolleita" eli pois pelistä.
Jos snadi kuolee ja vain toisella joukkueella on kuulia heittämättä, saa joukkue yhtä monta
pistettä kuin kuulia on jäljellä, muutoin kierros hylätään.

Kun kaikki kuulat on heitetty, lasketaan pisteet. Pisteet saa joukkue, kumman kuula on lähim-
pänä snadia. Joukkue saa niin monta pistettä, kuin heidän kuuliaan on lähimpänä snadia.

Pisteet saanut joukkue aloittaa seuraavan heittokierroksen siltä paikalta, mihin edellinen kierros
päättyi. Peli jatkuu niin kauan, kunnes toinen joukkue saa 13 pistettä ja voittaa pelin.

(Täydelliset säännöt voi tilata
Suomen Petanque-Liitto ry:ltä)

Esimerkkipeli:

Snadia lähimpänä on tum-
man joukkueen kaksi kuu-
laa. Vaalean joukkueen lä-
hin kuula on vasta kolman-
tena. Täten tumma joukkue
saa kaksi pistettä, vaalea ei
yhtään.

Mitä petankki on?

Petankki, eli kansainväliseltä nimeltään "Pétanque" on kuulapeli, jota pelataan nykyään käy-
tännöllisesti katsoen kaikkialla maailmassa. Nykyisen muotonsa Petankki sai vasta vuonna
1910, mutta sen juuret ovat tuhansien vuosien takana, Egyptin esidynastisella ajalla. Vielä-
kin vanhemmalta ajalta, eteläisen Turkin Catal Hüyükista (6250 - 5400 e.a.a.) ovat arkeologit
löytäneet merkkejä kuulapeleistä. Kuulapelien leviäminen välimeren ympäristöön on tutkijoi-
den mukaan suurelta osin roomalaisten sotilaiden ansiota.

Kuulaa oli heittämässä myös Sir Francis Drake Plymouthissa heinäkuussa 1588, kun hänel-
le tuotiin tieto, että Espanjan "voittamaton armada" oli ilmestynyt horisonttiin. Sir Francis
kieltäytyi keskeyttämästä peliä mainiten, että aikaa oli riittävästi sekä pelin lopettamiseen,
että espanjalaisten lyömiseen. Historiasta tiedämme, että hän oli oikeassa.

Samaa asioiden tärkeysjärjestystä noudattavat nykyään miljoonat petankistit kaikkialla maa-
ilmassa, myös vahingosta viisastuneet espanjalaiset. Espanja on nykyään Ranskan jälkeen
maailman suurin petankkimaa.

Miksi petankkia pitää pelata?

Kaikkea sitä kysytäänkin. Siksi että

- Petankin parissa tapaa hyvää porukkaa.
- Petankkia voi pelata kuka vain, nuori ja vanha, mies ja nainen,
  mestari ja noviisi samassa joukkueessakin.
- Petankkia voi pelata melkein missä vain.
- Petankin pelaaminen ei yleensä maksa mitään, kilpailut sitten erikseen.
- Myöskään pelivälineet eivät maksa kohtuuttomia. Muutaman tennistunnin hinnalla
  saat kuulat, joilla voit teoriassa pelata koko lopun ikäsi.
- Petankki tarjoaa harrastajalleen täyden skaalan hupia, jännitystä ja haasteita;
  rennosta kesämökkiheittelystä aina huippu-urheilutasoon, SM ja MM -koitoksiin saakka.
- Petankkipelissä ei yleensä tule hiki (tätä seikkaa saa itsekukin pitää joko plussana tai
  miinuksena).
- Petankki on kivaa. Ellet usko niin kokeile!


