SOUTĚŽNÍ ŘÁD PÉTANQUE
I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení pétanque soutěží hraných na území České republiky
(dále jen ČR) včetně mezinárodních, pokud pro ně neplatí jiná pravidla.
Ustanovení tohoto Soutěžního řádu musí být užívána tak, aby byl zajištěn pořádek, hladký
a regulérní průběh turnajů. Všichni hráči a pořadatelé jsou povinni vždy jednat tak, aby to bylo
v souladu se zásadami čestného sportovního zápolení.

II.

ORGANIZACE SOUTĚŽÍ
ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍ

Článek 1
Pétanque soutěže ČAPEK jsou organizovány jako soutěže jednotlivců a družstev, hrané ve
trojicích, dvojicích a jednotlivcích. Všechny jsou součástí žebříčkového hodnocení hráčů
a hráček. (dále jen „hráči“) pokud splňují podmínky Klasifikačního řádu petanque.
Hlavní herní období, v němž se soutěže pořádají ve venkovním prostředí, pétanque sezóna,
obvykle začíná 1.3. a končí 30.11. běžného roku.
Rozdělení turnajů a strukturu soutěží řeší podrobně prováděcí předpis.
Článek 2
Soutěže jednotlivců i družstev organizuje a řídí v souladu se svými stanovami Česká asociace
pétanque klubů (dále jen ČAPEK). Organizaci konkrétních turnajů deleguje na pořadatele –
pétanque kluby, členy ČAPEK.
Podmínky, podle nichž se řídí turnaj, stanovuje pořadatel turnaje v propozicích, které musí být
v souladu s tímto Soutěžním řádem a prováděcími předpisy.
Článek 3
Samostatnou soutěží je klubová soutěž hraná dle Hracího řádu MČR klubů – ligových soutěží
v pétanque. Za organizací a řízení této soutěže odpovídá ČAPEK.
VĚKOVÉ KATEGORIE
Článek 4
Soutěže se hrají v těchto věkových kategoriích:
- děti
do 12 let včetně
- junioři
do 17 let včetně
- dospělí
od 18 let včetně
Pro zařazení do určité věkové kategorie je rozhodující věk, jehož dosáhne v tom kalendářním
roce.

Článek 5
Hráč může startovat v té věkové kategorii, která odpovídá jeho věku, a také ve všech vyšších
věkových kategoriích bez jakéhokoliv souhlasu pétanque nebo zdravotnických orgánů. Za
způsobilost ke startu v turnaji po zdravotní stránce zodpovídá každý hráč sám, u hráče
mladšího 18-ti let také jeho zákonní zástupci. Pořadatelé ani rozhodčí kontrolu zdravotní
způsobilosti neprovádějí.
Článek 6
Příprava mládeže se uskutečňuje v kategorii dětí a juniorů. Děti se mohou zúčastnit turnajů
dospělých jen pod dozorem dospělých nebo juniorů (v týmu je alespoň jeden dospělý nebo
junior, nebo na tým dohlíží nehrající trenér týmu).

TURNAJE
Článek 7
ČAPEK vydává termínovou listinu pétanque turnajů do konce února.
Článek 8
Kluby, které mají zájem o pořádání turnajů, zasílají přihlášku do Termínové listiny v průběhu
října až ledna elektronickou formou. předsedovi STK. Na základě žádosti pořadatele je STK
oprávněna rozhodnout o přidání dalšího turnaje do termínového listiny i po uplynutí tohoto
termínu (viz čl.9). V přihlášce uvádí minimálně tyto údaje: termín, název turnaje, zda jde
o turnaj dvojic, trojic, jednotlivců a předpokládaný způsob hry (hra ve skupinách na dvě
prohry, hra ve skupinách každý s každým, švýcarský systém, ... ). Všechny řádně přihlášené
turnaje budou po uhrazení registračního poplatku zařazeny do Termínové listiny. O přidělení
pořadatelství u turnajů kategorie MČR rozhoduje VV ČAPEK ve spolupráci s STK. O přidělení
pořadatelství turnajů kategorie Prestige a SuperPrestige pro nadcházející sezonu rozhoduje
STK.
Článek 9
Zařazením do Termínové listiny vzniká pořadateli povinnost turnaj uspořádat ve stanoveném
termínu. Zrušení turnaje, změna termínu nebo změna systému turnaje, která by mohla hráčům
způsobit problémy, musí být nahlášena nejpozději 4 týdny předem. ČAPEK zajistí
informovanost členské základny prostřednictvím svých www stránek.
Dodatečné zařazení turnaje na termínovou listinu po jejím uzavření je možné, pokud o to
pořadatel požádá nejméně 4 týdny předem. Všechny typy turnajů budou zařazeny do termínové
listiny při splnění všech výše uvedených požadavků a po uhrazení registračního poplatku.
Turnaje, kterým byla pro daný rok udělena kategorie Prestige či Superprestige, jsou při vydání
termínové listiny takto označeny.
Doprovodné turnaje pořádané ve stejný den jako turnaj hlavní nebudou zařazeny do termínové
listiny a nebudou bodovány do žebříčku ČAPEK
Článek 10
Na každém turnaji musí být ustaveni minimálně tito funkcionáři:
- ředitel turnaje (povinně musí projít školením pro pořadatele ČAPEK)
- hlavní rozhodčí turnaje.
Na turnajích MČR a turnajích třídy Prestige, SuperPrestige (a Centrope Cup v ČR) musí být
přítomen ještě delegát ČAPEK. Tyto osoby tvoří Jury, která rozhoduje ve sporných okamžicích
turnaje jako jeho nejvyšší orgán.

Článek 11
Přihláška hráče do turnaje se provádí podle propozic pořadatele.
Na www stránkách ČAPEK je umožněno přihlašování do turnaje elektronickou formou.

III.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K HRACÍM ŘÁDŮM
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 12
Všechny pétanque turnaje se hrají podle oficiálních pravidel pétanque (ve verzi vyvěšené na
www stránkách ČAPEK), tohoto Soutěžního řádu a propozic pořadatele.
Článek 13
V turnajích se hrají všechny zápasy obvykle do 13-ti bodů. Propozice pořadatele toto mohou
změnit, vyhlásit například zkrácenou hru do 11-ti bodů, případně tzv. hru na časový limit.
Zápasy mistrovství republiky se hrají vždy do 13-ti bodů.
Článek 14
Dobu na rozehrání před zápasem, přestávky na jídlo a odpočinek vyhlašuje pořadatel
v propozicích turnaje.
Článek 15
Zápas se skrečuje ve prospěch soupeře podle oficiálních pravidel pétanque nebo jestliže hráč:
- odmítne hrát nebo nepokračuje i přes výzvu hlavního rozhodčího ve hře
- dopouští se při hře jednání, kterým porušuje ustanovení prováděcího předpisu ČAPEK
„Pravidla chování-kodex hráče pétanque“
O skrečování zápasu rozhoduje hlavní rozhodčí turnaje.
Skrečovaný zápas se počítá se skóre 13:6 v zápase, ve kterém se hraje do 13-ti bodů, 11:5
v zápase, kde se hraje do 11-ti bodů.

HŘIŠTĚ
Článek 16
Během hry smí být na vymezeném hřišti nebo v prostoru, kde se zápas odehrává pouze hráči,
hrající zápas na tomto hřišti a rozhodčí, případně přivolaný neutrální hráč, který byl požádán
o přeměření. Kromě nich má právo vstoupit do tohoto prostoru pro výkon své funkce jen
pořadatel.
To znamená, že do tohoto prostoru nesmí vstupovat hráči z vedlejšího hřiště bez svolení zde
hrajících hráčů.
Výjimkou je sběr koulí, které se dostaly do sousedního hřiště. To lze učinit až po dovolení a ne
v průběhu hry.
Další výjimkou je situace hry za hranicí vlastního hřiště, kterou povolují oficiální pravidla
pétanque. V této situaci se všichni vyzývají ke vzájemné toleranci a sportovnímu chování.
V žádném případě do tohoto prostoru nesmí vstupovat další osoby jako např. diváci, trenéři
nebo nehrající kapitán.

POŘADATELÉ
Článek 17
Pořadatelem je obvykle pétanque klub organizovaný v ČAPEK a pověřený k organizaci
turnaje. Pořadatelem může být případně jiná organizace nebo fyzická osoba, která takovýto
klub má za partnera. Za uspořádání turnaje po všech stránkách, definovaných tímto Soutěžním
řádem, vždy ČAPEK odpovídá pétanque klub.
Článek 18
Pořadatel na turnaji má tyto základní povinnosti:
- řádně a včas vydat propozice turnaje
- starat se o řádný průběh turnaje tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým skluzům
- naplňovat Soutěžní řád a propozice turnaje
-vytvořit hráčům odpovídající zázemí a podmínky pro kvalitní hru:
- dostatek správně velikých hřišť (viz pravidla), aby nebyla hra z tohoto důvodu omezena
- vhodný systém hry s ohledem na charakter turnaje
- plně funkční a včasný přenos informací a pokynů mezi pořadateli a hráči (včetně
zahraničních hráčů)
- dostatečně kvalitní umělé osvětlení
- dostatek sociálních zařízení
- možnost občerstvení
- úkryt před deštěm
- možnost parkování
- pro zájemce možnost ubytování
- vytvořit rovné podmínky pro všechny startující týmy (např. střídáním hřišť; znalost hřiště
z předchozích her je velikou výhodou)
- umožnit delegátovi výkon jeho funkce
- odvést finanční prostředky určené do ČAPEK (pokud je to stanoveno)
- řádně a včas odeslat výsledky turnaje
- řádně a včas odeslat zápis turnaje (u turnajů MČR, Prestige, SuperPrestige).

HRÁČI
Článek 19
Hráč může startovat v turnaji pouze za klub, za který je registrován. Svou příslušnost k tomuto
klubu a oprávněnost ke startu prokazuje platným registračním průkazem.
Hráč může startovat v turnaji i bez předložení registračního průkazu, pokud to propozice a
kategorie turnaje umožňují.
Hráči s platnou licenci ČAPEK jsou pojištěni v rámci společného pojištění sdružených členů
ČUS (doba platnosti pojištění je roční, do následujících období není garantována)
Pro zahraniční hráče platí stejná pravidla, jako pro české hráče.

Článek 20
Hráč má na turnaji tyto základní povinnosti:
- dodržovat oficiální pravidla pétanque (ve verzi vyvěšené na www stránkách ČAPEK),
tento Soutěžní řád a propozice pořadatele turnaje
- dodržovat Pravidla chování - kodex hráče petanque
- předložit pořadateli a hlavnímu rozhodčímu registrační průkaz, je-li o to požádán
- řídit se pokyny pořadatele turnaje
- respektovat rozhodnutí rozhodčího

ROZHODČÍ
Článek 21
Každý turnaj musí mít stanoveného hlavního rozhodčího a případně další pomocné rozhodčí.
Počet rozhodčích a podmínka zda musí být nehrající, případně odměny a náhrady v souvislosti
s výkonem funkce rozhodčího stanovuje Prováděcí předpis komise rozhodčích ČAPEK.

DELEGÁT
Článek 22
Na všechny turnaje zařazené do termínové listiny má ČAPEK právo vyslat svého zástupce,
tzv. delegáta, který dohlíží na dodržování ustanovení tohoto Soutěžního řádu a propozic
turnaje.
Delegát má povinnost po skončení turnaje informovat o jeho průběhu orgány ČAPEK.
Práva a povinnosti delegáta upravuje prováděcí předpis.

IV.

HRACÍ ŘÁD

Článek 23
Podle tohoto hracího řádu se hrají všechny turnaje trojic, dvojic a jednotlivců. Specifika
některých turnajů (např. turnaje MČR) jsou stanovena prováděcím předpisem.
Článek 24
Pořadatel turnaje je povinen vypracovat propozice turnaje.
Propozice musí obsahovat všechny nezbytné údaje a musí být zveřejněny minimálně 4 týdny
předem (prostřednictvím www stránek ČAPEK). Rovněž musí být k dispozici všem
účastníkům v průběhu turnaje. Propozice turnaje může pořadatel změnit v průběhu posledních
4 týdnů před turnajem s výjimkou základních údajů: termínu, místa turnaje, systému (dvojice,
trojice,...) a zvýšení startovného.

Článek 25
Turnaje se hrají systémem, který je stanoven pořadatelem v propozicích turnaje. Zvolený
systém turnaje nesmí být v rozporu se Soutěžním řádem, případně se souvisejícím prováděcím
předpisem.
Článek 26
Pořadatel turnaje, kde se nasazuje podle žebříčku ČAPEK, je povinen mít k dispozici aktuální
žebříček.
Článek 27
Pořadatel turnaje, který v propozicích nebo při zahájení turnaje vyhlásí ceny pro vítěze, má
povinnost tomuto závazku dostát.
Článek 28
Do turnaje se přihlašuje každý tým buď osobně prostřednictvím jednoho z hráčů, nebo
prostřednictvím zástupce klubu. Při přihlašování se předloží registrační průkazy hráčů s licencí
ČAPEK, uvedou se jména hráčů a jejich klubová příslušnost. První uvedený hráč v týmu je
zároveň kapitánem a mluvčím týmu.
Článek 29
Pořadatel může v propozicích vyhlásit, že se hráči mají přihlašovat na turnaj předem a další
specifické podmínky pro přijetí do turnaje (např. zaplacení startovného předem, jinou výši
startovného při přihlášení předem, zvýhodnění při přihlášení do turnaje přes internet, apod.).
Článek 30
Pořadatel turnaje může po každém hráči požadovat tzv. startovné. Jeho výše je stanovena
propozicemi turnaje. Startovné je splatné nejpozději při prezentaci do turnaje. Bez jeho
uhrazení nemusí pořadatel připustit hráče ke hře.
Žáci, junioři a studenti platí obvykle poloviční startovné.
Ceny na turnaje MČR zajišťuje centrálně ČAPEK (medaile a diplomy. Pro MČR mužů, žen,
juniorů a 55+ navíc zajišťuje poháry).
U ostatních turnajů jsou ceny v režii pořadatele.
Článek 31
Na všech turnajích, jejichž výsledky chtějí pořadatelé zařadit do žebříčku ČAPEK, se provádí
nasazování hráčů.
Při hře ve skupinách se do každé skupiny nasazují dva týmy. Při hře švýcarským způsobem se
startovní pole pro 1. kolo rozdělí na dvě skupiny – nasazenou a nenasazenou. Tak se zabezpečí,
aby v 1. zápase na sebe nenarazily dva nasazené týmy.
Pro určení, které týmy budou nasazeny a v jakém pořadí, je rozhodující síla týmu daná součtem
síly jednotlivých hráčů.
V případě shodného součtu se dále použije jako kritérium:
1) nižší součet žebříčkového umístění na CŽ
2) lepší pořadí nejlepšího hráče týmu na CŽ
Pro nasazení hráčů podle tohoto článku je směrodatný vždy nejnověji vydaný žebříček na www
stránkách ČAPEK.
U případů hodných zřetele (objektivně silné zahraniční týmy, jejichž hráče ale neznáme
z žebříčku ČAPEK), lze přidělit sílu i bez předchozích výsledků v Česku rozhodnutím Jury
turnaje.

Článek 32
U turnajů hraných na závěr dlouhodobých okruhů turnajů, na nichž mají právo startu hráči
podle celkových výsledků série, je možné jiný způsob nasazování stanovit v propozicích
pořadatele.
Článek 33
Při hře ve skupinách se nasazené týmy zařadí ve stanoveném pořadí od nejvýše nasazeného do
herní tabulky. Ostatní hráči se do této tabulky losují. Nasazení celého startovního pole až do
konce je variantou losu. Losování je vždy veřejné. Provádí se v termínu podle propozic turnaje,
po ukončení prezentace. Za správnost losování odpovídá hlavní rozhodčí turnaje. Smysl
nasazování spočívá v tom, aby nasazené týmy, pokud budou mít samé výhry, se utkaly až
v závěrečných částech turnaje a ne dříve. Zároveň týmy, postupující ze stejné základní skupiny
by se měly spolu znovu utkat nejdříve ve finále turnaje. Tyto principy musí být zohledněny při
sestavování finálové části turnaje - tzv. „pavouka KO“, který navazuje na hru v základních
skupinách turnaje.
Článek 34
Po losování, ale před zahájením hry, může pořadatel ještě přibrat opozdilce jedině tehdy, pokud
nenaruší již připravený systém turnaje.
Článek 35
Pokud se turnaj nestačí odehrát z důvodů nepříznivého počasí nebo časové tísně, počítá se jako
nedohraný. O nedohrání turnaje rozhoduje Jury turnaje.
Aby mohl být turnaj bodovaný podle Klasifikačního řádu, musí se odehrát alespoň tolik zápasů,
kolik by bylo potřeba kol KO (např. pro 17- 32 účastníků to je 5 zápasů, pro 33 – 64 to je
6 zápasů).
Článek 36
Klub pověřený uspořádáním turnaje je povinen zaslat ČAPEK výsledky turnaje ve formě tzv.
klasifikačních podkladů. Podrobněji viz Klasifikační řád.
Rovněž je třeba ČAPEK hlásit závažnější narušení hladkého průběhu turnaje a případné
námitky, podané na turnaji. Zodpovídá za to hlavní rozhodčí turnaje a ředitel turnaje.
Z turnajů třídy Prestige, SuperPrestige a z turnajů MČR se pořizuje zápis, který podepisují:
delegát ČAPEK, hlavní rozhodčí turnaje a ředitel turnaje. Zápis musí obsahovat také vyjádření
ředitele a hlavního rozhodčího.
Článek 37
Podle čl.12 oficiálních pravidel (hra v sousedním hřišti) platí, že při hře bez časového limitu na
vymezeném hřišti je koule, která se dostane na sousední hřiště platná. Pořadatel však
v propozicích může s ohledem na místní podmínky stanovit, že pokud je koule, či cíl celým
svým průmětem (při pohledu kolmo shora) mimo vlastní hřiště (vnější obrys daný provázkem),
posuzují se jako neplatné.
Článek 38
Vzhledem k různým výkladům pojmu povolená vzdálenost v Čl. 7 oficiálních pravidel se tento
pojem stanovuje pro vymezená hřiště tak, že hráč může při náhozu cíle házet z místa ukončení
hry (může-li házet alespoň na minimální vzdálenost 6m + 1m do linie ztráty), nebo couvat ve
směru předchozích hodů tak dlouho, dokud nedosáhne polohy, která mu dovolí hodit cíl na
maximální vzdálenost (10 m + 1 m do linie ztráty). Zkracování dosažené vzdálenosti z místa

ukončení hry proti směru předchozích hodů bude trestáno sankcemi podle Článku 34
oficiálních pravidel.
Článek 39
zrušen
Článek 40
Pořadatel turnaje může v propozicích vyhlásit, že turnaj se hraje tzv. „s časovým limitem“.
Znamená to, že maximální délka trvání zápasu je omezena.
Utkání hraná na časový limit musí začínat všechna stejně (všichni pak mají stejné podmínky
pro hru). To, aby se mohlo začínat hrát před vyhlášením časového limitu, musí výslovně
povolit pořadatel.
Dolní hranice časového limitu pro trojice je 60 minut, pro dvojice 50 minut a pro jednotlivce
40 minut.
Po uplynutí časového limitu se dohraje rozehraný nához. Pokud nebyl tímto náhozem zápas
ukončen, pokračuje hra ještě jedním náhozem. Stav po ukončení tohoto náhozu je výsledkem
zápasu. Výjimkou je situace, kdy bylo dosaženo bodové shody. Pak následuje ještě jeden
nához. Pokud by ani poté nebylo rozhodnuto (vystřelený cíl apod.), nához se opakuje. O tom,
zda byl nához uskutečněn ještě v časovém limitu rozhoduje okamžik zahájení akustického
signálu. Pokud v této chvíli byla odhozena poslední koule náhozu, nastal okamžik časového
limitu pro další nához cíle a tudíž se celý následující nához počítá jako hra před ukončením
časového limitu. Případ vystřeleného cíle se bere jako uskutečněný nához. Aby byly rovné
podmínky pro všechny a aby byl přehled, kdo ještě hraje, musí pořadatel zajistit, aby
-

začátek a konec kola byl dostatečně silně akusticky vyhlášen (klaksonem apod.)

-

všechny zápasy začaly ve stejnou chvíli (nelze začít hrát po domluvě týmů předem)

Na mistrovství republiky hraném na skupiny s následným KO nelze hrát na časový limit.
V případě, že bude použit na MČR švýcarský systém, lze použít časový limit, který se zvyšuje
automaticky o 15 minut (na 75 minut při trojicích, 65 minut při dvojicích a 55 minut při
jednotlivcích).
Důvodem hry „s časovým limitem“ je poskytnout pořadateli možnost časově zvládnout turnaj.
Článek 41
Pokud pořadatel turnaje nedisponuje hřišti o velikosti 4 x 15 metrů, automaticky se zkracuje
vzdálenost pro nához od boční hranice hřiště na 0,5 m. Vzdálenost 1 m od zadní hranice hřiště
zůstává, kroužek může být 0,5m od hranice hřiště.
Poznámka: tato nejobvyklejší modifikace pravidel tudíž nemusí být nadále v propozicích
turnaje uváděna.
Článek 42
Žebříčkový turnaj nelze hrát na hřištích o rozměrech menších než 3 x 12 metrů.

V.

NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ

Hrozí-li či zjevně došlo k porušení tohoto Soutěžního řádu nebo regulérnosti turnaje, je kapitán
týmu, který tuto skutečnost zaregistroval, povinen ihned bez zbytečných odkladů upozornit
hlavního rozhodčího na tuto skutečnost. Hlavní rozhodčí o této námitce neprodleně rozhodne.
V případě, že přetrvávají pochybnosti o regulérnosti turnaje či porušování Soutěžního řádu, je
kapitán týmu oprávněn na tuto skutečnost upozornit rovněž ředitele turnaje. Ředitel turnaje
může v dané věci svolat jury turnaje k prošetření nastalých okolností, případně po skončení
turnaje předá tento podnět k dalšímu prošetření DK..
Za zúčastněné hráče je rovněž oprávněn podat podnět DK k prošetření regulérnosti turnaje
jejich mateřský klub, a to do 48 hodin od ukončení turnaje.
Podněty podané podle předchozího odstavce řeší disciplinární komise ČAPEK (DK) formou
disciplinárního řízení. Práva a povinnosti zúčastněných v disciplinárním řízení stanoví
Disciplinární řád..
VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že Soutěžní řád upravuje různé situace odlišně od platných oficiálních
mezinárodních pravidel pétanque, platí pro turnaje v ČR ustanovení tohoto Soutěžního řádu
s výjimkou turnajů zařazených do mezinárodních termínových listin.
Tento Soutěžní řád PÉTANQUE byl schválen Valnou hromadou ČAPEK dne 9.2.2002
s účinností ode dne 1.1.2002.
Úpravou ke dni 1.2.2004 byl na pokyn VV ČAPEK pozměněn podle rozhodnutí VH ČAPEK a
VV ČAPEK.
Úpravou ke dni 23.2.2005 byl pozměněn podle rozhodnutí VV ČAPEK.
Úpravou ke dni 1.3.2006 byl pozměněn podle rozhodnutí VH ČAPEK a VV ČAPEK.
Úpravou ke dni 15.3.2010 byl pozměněn podle rozhodnutí VH ČAPEK a VV ČAPEK
Úpravou ke dni 18.4.2011 byl pozměněn podle rozhodnutí VV ČAPEK
Úpravou ke dni 14.12.2011 byl pozměněn na návrh STK podle rozhodnutí VV ČAPEK.
Úpravou ke dni 19.2.2013 byl pozměněn na návrh STK podle rozhodnutí VV ČAPEK.
Úpravou ke dni 17.2.2014 byl pozměněn STK podle rozhodnutí FZK.

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY
K SOUTĚŽNÍMU ŘÁDU PÉTANQUE
ÚVOD
Prováděcí předpisy k Soutěžnímu řádu pétanque jsou uvedeny v následujícím členění:
I. Soutěže a turnaje pétanque
II. Výběr reprezentantů na MS a ME
III. Práva a povinnosti delegáta
IV. Prováděcí předpis komise rozhodčích
V. Pravidla chování – kodex hráčů pétanque
VI. Přílohy
VII. Hrací řád MČR klubů – ligových soutěží v pétanque

I. Soutěže a turnaje pétanque
Článek 1
Tento předpis specifikuje kritéria, která jsou směrodatná pro rozdělení turnajů v ČR do okruhů
a vysvětluje strukturu pétanque soutěží a turnajů.
Předpis je závazný pro pořadatele všech turnajů s výjimkou mezinárodních soutěží, které se řídí
jinými pravidly.
Článek 2
Z pohledu ČAPEK jsou nejvýznamnějšími turnaji v ČR turnaje okruhu MČR.
Článek 3
Přidělení organizování turnajů MČR jednotlivým pořadatelům se provádí v Termínové listině.
Pověření k pořádání MČR schvaluje VV ČAPEK na základě návrhu STK, a to s ohledem na
zkušenosti klubů z pořádání běžných turnajů, kvalitu zázemí a kvalitu hracího terénu.
MČR v příslušné kategorii se obvykle pořádá střídavě jeden rok v Čechách a druhý rok na
Moravě.
Článek 4
Pokud byl klub vybrán k zajištění turnaje MČR, vzniká mu závazek vytvořit pro něj
odpovídající podmínky.

Článek 5
STRUKTURA SOUTĚŽÍ PETANQUE
Turnaje pétanque se rozdělují do těchto okruhů.
OKRUHY TURNAJŮ
OKRUH
1

Mistrovské turnaje MČR

2

Soutěže družstev (klubů)

3

Seriály turnajů

4

Prestižní turnaje a CC (Prestige, SuperPrestige, Centrope CUP)

5

Ostatní turnaje (Regional)

1. OKRUH – Mistrovské turnaje MČR
Článek 6
Turnajů MČR se smí zúčastnit pouze hráči s platnou licencí ČAPEK.
Článek 7
Pořadatel, kterému bylo svěřeno uspořádání MČR má za povinnost předložit před vydáním
propozic (týká se zejména volby hracího systému) jejich návrh k odsouhlasení STK (u juniorů
předkládá KM). Pokud nedojde ke shodě na návrhu propozic, je pro pořadatele závazné
stanovisko příslušné komise (STK či KM).
Článek 8
Na MČR trojic mužů, MČR trojic žen, MČR trojic juniorů a MČR trojic seniorů (55+), může
mít tým trenéra a může startovat s jedním náhradníkem. Pravidla pro střídání jsou stejná jako
na Mistrovství světa. V průběhu zápasu lze mezi jednotlivými hrami jedenkrát vystřídat. Na
ostatních MČR nelze používat náhradníka.
Článek 9
Pro vedení všech turnajů MČR byl připraven program, který zmíněné Tabulky a aktuální stav
žebříčku obsahuje a pořadatel jej závazně musí použít. Nasazení do turnaje probíhá pomocí
tohoto programu. Turnaje MČR se nasazují až do konce podle žebříčku (nenasazené týmy se
nelosují).
Článek 10
U všech turnajů MČR má Jury (ředitel turnaje, hlavní rozhodčí a delegát ČAPEK) právo
přesunout závěrečná kola MČR (semifinále, finále) až na druhý den. Pořadatel musí pro
příslušné týmy zajistit (u juniorů i uhradit) ubytování.
Článek 11
Semifinalisté a finalisté všech MČR se povinně podrobí antidopingovému testu na alkohol. Dle
platných mezinárodních reglementů je pro pétanque povolena hranice obsahu alkoholu
v množství 0,5 g/l (půl promile). Vyšší obsah je brán jako prohřešek proti dopingovému řádu,
který ČAPEK svým vstupem do ČUS akceptovala.

Článek 12
Zápasy mistrovství republiky se hrají do 13-ti bodů. Při hře ve skupinách nelze hrát na časový
limit, pouze v případě použití švýcarského systému lze použít časový limit dle článku.40
Soutěžního řádu.
Článek 13
Mistrovské turnaje, kterých se mohou zúčastnit všechny kategorie hráčů, jsou bodované do
žebříčku ČAPEK.
MČR trojic
se pořádá jako turnaj bez omezení kategorií pro všechny registrované bez rozdílu pohlaví a
věku (mohou startovat i smíšené týmy), systémem základní skupiny na 2 prohry (z každé
skupiny postupují vždy první dva týmy) a finálová část KO, nebo švýcarským systémem a
finálová část KO.
Pavouk KO je rozepsán pro 4, 8, 16, 32 … (viz Tabulky). Některá místa v pavouku nemusí být
obsazena (tzv. „děravý pavouk“).
Turnaj je bodován do žebříčku ČAPEK. Turnaji je přidělen bodový bonus 300 bodů do
žebříčku ČAPEK. Vítěz získává plnou hodnotu bonusu, ostatní poměrnou část na základě
umístění (zaokrouhleno na celé body).
MČR dvojic
se pořádá jako jeden turnaj
systémem základní skupiny na 2 prohry (z každé skupiny postupují vždy první dva týmy)
a finálová část KO,
nebo švýcarským systémem a finálová část KO.
Pavouk KO je rozepsán pro 4, 8, 16, 32 … (viz Tabulky). Některá místa v pavouku nemusí být
obsazena (tzv. „děravý pavouk“).
Turnaj je bodován do žebříčku ČAPEK. Turnaji je přidělen bodový bonus 250 bodů do
žebříčku ČAPEK. Vítěz získává plnou hodnotu bonusu, ostatní poměrnou část na základě
umístění (zaokrouhleno na celé body).
MČR smíšených dvojic
se pořádá a boduje stejným způsobem jako MČR dvojic.
MČR jednotlivců
se pořádá stejným způsobem jako MČR dvojic.
Turnaj je bodován do žebříčku ČAPEK. Turnaji je přidělen bodový bonus 200 bodů do
žebříčku ČAPEK. Vítěz získává plnou hodnotu bonusu, ostatní poměrnou část na základě
umístění (zaokrouhleno na celé body).
MČR ve vyrážení
se pořádá obvykle při MČR jednotlivců a boduje se do žebříčku ČAPEK. Turnaji je přidělen
bodový bonus 200 bodů do žebříčku ČAPEK. Vítěz získává plnou hodnotu bonusu, hráči, kteří
postoupili ze základního kola, poměrnou část na základě umístění (zaokrouhleno na celé body).

Článek 14
Mistrovské turnaje, kterých se nemohou zúčastnit všechny kategorie hráčů, nejsou bodované do
žebříčku ČAPEK. Tyto turnaje jsou (s výjimkou MČR juniorů) kvalifikační a slouží pro výběr
reprezentace v dané kategorii pro následující sezónu.
MČR trojic mužů
Pořádá se jako turnaj s limitem počtu 16-ti týmů. Tento turnaj je zároveň kvalifikací pro výběr
reprezentace pro následující sezónu.
Turnaje se automaticky zúčastní dva finalisté minulého MČR (pokud zůstanou alespoň 2 hráči
v týmu) a dalších 12 týmů vzejde na základě žebříčku, kdy si nejvýše nasazený hráč vytvoří
tým, poté pokračují v sestavení svého týmu další v pořadí následující hráči dále sestupně až do
naplnění počtu 14ti týmů.
Zbývající 2 místa pro doplnění počtu týmů na stav 16 mohou být obsazena na základě přidělení
tzv. divokých karet. Právo přidělení divoké karty pro jeden tým má výkonný výbor ČAPEK
a pro jeden tým má právo přidělení divoké karty pořadatel MČR. Pokud nebudou divoké karty
využity, doplní se zbylá místa do počtu 16 týmů opět na základě žebříčku.
Turnaj bude pořádán systémem skupiny na dvě prohry a minimálně od semifinále KO. Při
nenaplnění počtu týmů může rozhodnout Jury o změně na švýcarský systém.s následným KO.
Termín přihlášek a datum uzávěrky přihlášek stanoví pořadatel na základě dohody s STK
v propozicích, termín zmrazení žebříčku za účelem přihlašování vyhlašuje s dostatečným
předstihem STK. Pro případ přidělení divoké karty je VV i pořadatel povinen respektovat
časové lhůty stanovené ve vydaných propozicích.
Pokud se tým s právem automatické účasti (obhájce a finalista) rozpadne na dvě dvojice,
kde obě chtějí hrát, má právo účasti tým s tím hráčem, který byl v době konání MČR (kde
získal umístěním právo přímé účasti na následném MČR) nejvýše na žebříčku.
MČR trojic mužů není bodováno do žebříčku ČAPEK.
MČR trojic žen
se pořádá jako jeden turnaj trojic. Tento turnaj je zároveň kvalifikací pro výběr reprezentace
pro následující sezónu.
Systém hry MČR trojic žen odvisí od počtu startujících týmů. Pro každý počet je systém zvlášť
stanoven. Hraje se ve skupinách na dvě prohry nebo švýcarským systémem tak, aby v závěru
zůstaly 4 týmy. Následuje hra v pavouku 4 KO až do konce.
MČR trojic žen není bodováno do žebříčku ČAPEK.
MČR trojic seniorů 55+
je určeno pro hráče a hráčky od 55 let a pořádá se stejným způsobem jako MČR dvojic,
nebo dle systému odpovídajícímu systému vedení turnaje na ME.
Vítězný triplet má právo reprezentovat ČR na ME či MS seniorů následující rok.
Turnaj se neboduje do žebříčku ČAPEK.
MČR juniorů
se pořádá jako jeden turnaj.
Systém určuje pořadatel turnaje v propozicích ve spolupráci s Komisí pro mládež ČAPEK.
Tento turnaj není bodovaný do žebříčku.

2. OKRUH – Soutěže klubových družstev
Článek 15
Řídí se prováděcím předpisem Hrací řád MČR klubů – ligových soutěží v pétanque.
Soutěž organizuje z pověření ČAPEK pořadatel (STK), který vydává podrobnější propozice.
Vítězné klubové družstvo je reprezentantem ČR pro soutěže klubových družstev.
Výsledky z MČR klubů se nezapočítávají do žebříčku ČAPEK.

3. OKRUH – Seriály turnajů
Článek 16
ČAPEK každoročně vyhlašuje soutěž Pohár ČAPEK. Na základě celostátního žebříčku je za
soutěžní rok stanovován vítěz v kategoriích:
- absolutní vítěz
- muž
- žena
- junior (vyhodnocuje komise mládeže ČAPEK)
- klub
- skokan roku (hráč, který se dostane do první padesátky na žebříčku skokem o největší
počet míst)
Výsledky se vyhlašují po odehrání všech turnajů sezóny, zařazených do Termínové listiny
ČAPEK při nejbližší vhodné příležitosti.
Propozice ostatních seriálů turnajů jsou pořadatelem vyhlašovány na začátku sezóny, obvykle
společně s Termínovou listinou.
4. OKRUH – Prestižní turnaje (Prestige, SuperPrestige)
Článek 17
Přidělění pořádání turnaje této kategorie se provádí na základě čl.8 SŘ předem a je uvedeno
v Termínové listině (delegát tak nebude rozhodovat o tom, zda turnaj může čí nemůže být
bodován jako prestige). Podmínky, které musí pořadatel splnit a přidělení bodů jsou definovány
dle příslušných ustanovení Klasifikačního řádu.(čl.10 až 14. KŘ).
Turnaje této kategorie se nemohou účastnit neregistrovaní hráči, kteří nevlastní platnou licenci.
Rovněž je pořadateli zakázáno povolit v propozicích a umožnit hru nehomologovanými
koulemi.
Pokud byla přítomna i silná zahraniční konkurence, je turnaj označen za SuperPrestige.
Za významnou zahraniční konkurenci se považuje účast minimálně čtyř (4) kompletních týmů,
tvořených držiteli zahraničních licencí, z minimálně čtyř (4) zemí. Kombinované týmy se
neuznávají.
Článek 18
Na těchto turnajích musí být hlavní rozhodčí nehrající (s rozhodcovskou licencí ČAPEK),
delegát ČAPEK, a musí zde být minimálně 3 nehrající pořadatelé. Ředitel turnaje je jedním
z pořadatelů a musí být nehrající.
Musí zde být vytvořeny dostatečně kvalitní podmínky pro hráče (tak, jak je v čl. 18 definuje
Soutěžní řád) a turnaj musí proběhnout bez závažných problémů (tzn. že se nevyskytne
nedodržení vlastních propozic, porušení pravidel či řádů ČAPEK)

Článek 19
Charakter turnaje, způsob hry, herní systém, ceny atd. stanovuje pořadatel ve svých
propozicích, které musí být v souladu se Soutěžním řádem a příslušnými Prováděcími předpisy.
Pořadatel musí včas a správně odevzdat vyplněný soubor pro vedení turnaje s kompletně a
přesně zaznamenanými výsledky všech zápasů a zápis z turnaje.
Článek 20
Na turnajích Prestige, SuperPrestige a CC je možné získat bonusové body do žebříčku
ČAPEK.. Hodnota bonusu je pro kategorii Prestige 150 bodů, pro kategorii Superprestige 200
bodů.
Vítěz získává plnou hodnotu bonusu, ostatní poměrnou část na základě umístění (zaokrouhleno
na celé body).
5. OKRUH – Ostatní turnaje (Regional)
Charakter turnaje, herní systém, ceny atd. stanovuje pořadatel v propozicích.
Pokud turnaj splní podmínky pro žebříčkový turnaj, jsou jeho výsledky započítány do žebříčku
ČAPEK. Na těchto turnajích se nezískávají bonusové body.

II. Výběr reprezentantů na MS a ME
Výběr reprezentace ČR pro následující sezónu se provádí na základě výsledků příslušného
Mistrovství republiky trojic mužů, žen a seniorů (55+).
Českou republiku reprezentuje mistr ČR dané kategorie.
V případě, že některý z hráčů týmu mistra ČR nebude moci startovat na příslušném ME či MS,
má tým právo vybrat si za něho náhradníka. Minimálně však musí být členy reprezentace
alespoň 2 hráči týmu, který získal mistrovský titul a tím právo reprezentovat. Pokud nebude
splněna tato podmínka, přechází právo reprezentovat na další tým v pořadí příslušného MČR.
Výjimkou jsou reprezentace v kategorii juniorů a espoirs , které jsou sestavovány pomocí
komise. Komisi jmenuje KM při VV ČAPEK.
Právo reprezentovat na ME klubů získává vždy pro následující sezónu vítěz MČR klubů.
Pro případ, že budou pořádána další MS či ME v jiných kategoriích (např jednotlivci, dvojice
apod), má právo reprezentovat mistr ČR odpovídající kategorie.

Start reprezentantů ČR na turnajích v ČR
Reprezentační týmy (neplatí pro klub) mohou v sezóně, ve které budou reprezentovat na MS či
ME (až do příslušného startu), hrát na turnajích trojic zařazených v termínové listině ČAPEK
ve čtyřech hráčích a střídat v průběhu zápasů (dle pravidel MS v průběhu zápasu lze mezi
jednotlivými hrami jedenkrát vystřídat).
V těchto případech bude všem čtyřem hráčům započten výsledek do žebříčku.

Start zahraničních hráčů na turnajích
Na turnajích v ČR mohou startovat zahraniční hráči a hráčky, kteří mají pétanque licenci své
země, bez omezení po splnění podmínky zaplacení startovného.
Start cizinců je vyloučen na turnajích MČR. Start cizinců může být rovněž vyloučen
propozicemi závodu.
O tom, kdy přestává být zahraniční hráč, držitel licence ČAPEK dlouhodobě pobývající na
území ČR, cizincem ve smyslu tohoto Soutěžního řádu rozhoduje předpis FIPJP, který řeší, za
jakých podmínek mohou reprezentovat cizí státní příslušníci na mistrovství světa.

III. Práva a povinnosti delegáta
Pro turnaje okruhu MČR a turnaje třídy Prestige a SuperPrestige musí být delegát jmenován
vždy. Delegáta v dostatečném časovém předstihu jmenuje STK. Funkci delegáta mohou
vykonávat členové STK a VV, nebo členové ČAPEK, kteří budou VV či STK jmenováni.
Činnost delegáta:
Je především kontrolní a konzultativní. Spočívá v dohledu na regulérnost turnaje a uplatňování
všech platných předpisů ČAPEK.
Delegát výkonem své funkce a svým podpisem v zápisu turnaje zaručuje, že turnaj proběhl
regulérně a že zde byly uplatňovány všechny platné předpisy ČAPEK (včetně Pravidel chování
– kodex hráčů pétanque). V opačném případě dává podnět disciplinární komisi ČAPEK.
U turnajů třídy Prestige a Superprestige provádí delegát hodnocení úrovně vedení turnaje,
kvalitativní splnění podmínek třídy turnaje, a vypracované hodnocení předkládá STK.
Při kontrolní činnosti se zaměřuje na:
- dodržování povinností pořadatele daných Soutěžním řádem
- kontrolu plnění propozic turnaje
- kontrolu práce rozhodčích
Delegát může být hrající hráč na turnaji, ale nemůže souběžně vykonávat funkci rozhodčího,
ani nemůže být souběžně ředitelem turnaje.
Na MČR trojic, které jsou zároveň nominačními pro výběr reprezentace (s výjimkou MČR
seniorů 55+) musí být delegát nehrající.
Školení delegátů
Za plánování, přípravu a organizaci školení delegátů ČAPEK je zodpovědný VV ČAPEK,
který touto činností pověřuje komisi STK.
Toto školení může být spojeno se školením pořadatelů turnajů.
Termíny a propozice školení jsou vyhlašovány obvykle společně s Termínovou listinou turnajů.
Odměny delegátů a úhrada nákladů
Přidělení delegáti pro turnaje okruhu MČR a třídy Prestige nebo SuperPrestige obdrží náhradu
osobních a věcných výdajů podle Pravidel pro přiznávání náhrad rozhodčím a delegátům (viz
zvláštní předpis). Pokud je delegát zároveň hrajícím hráčem, náhrada mu nepřísluší, pouze
nemusí hradit startovné.
Je na pořadatelích turnajů třídy Prestige nebo SuperPrestige, aby s výše uvedenými náklady
počítali. U turnajů okruhu MČR (nominačních) úhradu nákladů na delegáty provádí ČAPEK.

IV. Prováděcí předpis komise rozhodčích ČAPEK
PROFIL ROZHODČÍHO
Rozhodčí veřejně reprezentuje ČAPEK. V souvislosti s výkonem funkce jedná profesionálně,
svědomitě a nestranně. Jeho jednání musí být vždy naprosto korektní.
Důsledně se řídí oficiálními Pravidly pétanque, vydanými a upřesňovanými Mezinárodní
federací pétanque a provensálské hry (F.I.P.J.P.) a všemi platnými pétanque řády a normami
ČAPEK. Dobrovolně se řídí pokyny a nařízeními Komise rozhodčích ČAPEK (KRČ), i jejích
jednotlivých členů - inspektorů rozhodčí služby.
Profesní etika rozhodčího pétanque vychází z příkladného dodržování Kodexu hráče pétanque.
Rozhodčí se musí chovat tak, aby svým jednáním nediskreditoval ani nepoškodil prestiž
ČAPEK. Jeho cílem je vystříhat se všeho, co se neslučuje s etickou normou chování a co by
mohlo v pétanque veřejnosti zavdat důvod k podezírání z předpojatosti, neobjektivnosti či
nekorektnosti.
Rozhodčí by si měl neustále připomínat své postavení a na všechny turnaje brát s sebou
„výbavu rozhodčího“ (pásmo nebo svinovací 5ti metr, fr. výsuvný metr, svinovací 2-3 metr,
odpichovátko; doporučena je i teleskopická anténka, měrky na cíl nebo šuplera a baterkačelovka) i v případě, že nebyl předem delegován pro aktivní činnost.
Příkladnost, zdvořilost, čestnost a korektnost by měla být každému rozhodčímu vlastní
v jakékoli fázi turnaje bez ohledu na to, jestli je oficiálně delegován nebo je jen hráčem, či
nezúčastněným divákem.
Rozhodčí vždy důsledně aplikuje principy a duch fair play vůči všem účastníkům turnaje a
prokazuje cit pro všechno, co se odehraje na hrací ploše nebo mimo ni.

ROZHODČÍ V PRAVIDLECH
Základem pro veškerou činnost rozhodčích je čl. 39 Oficiálních pravidel (OP), podle
kteréhojsou povinni striktně aplikovat oficiální pravidla hry a další administrativní
ustanovení, která je doplňují. Jsou zmocněni vyloučit jakéhokoli hráče či družstvo ze
soutěže, pokud se odmítnou řídit jejich rozhodnutím…
Dále mohou ze soutěže vyloučit hráče nebo i jeho spoluhráče za nesportovní chování (čl.
37) nebo za nekorektnost (čl. 38). Ostatní pochybení proti OP mohou rozhodčí řešit
vysvětlením, domluvou, případně sankcemi podle čl. 34. Stejný postup je doporučován, i
když je vznesen protest podle čl. 30. Jedná-li se ale o protest proti nesportovnímu a
nekorektnímu chování a není rozhodčím vyřčena sankce „vyloučení“ (čl.38), musí o tom
být informována Jury a okomentováno v zápise o turnaji. To samé platí i o vyřčené sankci
„vyloučení“. Zápisy budou sloužit pro informaci orgánů ČAPEK a stanovení dalšího
postupu-šetření..

Všechny nepředvídané události neošetřené pravidly (čl. 40) by měly být oznámeny
rozhodčímu, který o nich (podle závažnosti) může referovat jury.
Hlavní rozhodčí rovněž musí neprodleně řešit všechny námitky, vznesené kapitány týmů na
podezření z porušování tohoto soutěžního řádu a na regulérnost turnaje (hlava V). Neřešením
těchto námitek se rozhodčí vystavuje šetření a postihům komisí rozhodčích ČAPEK.
VÝKON ROZHODČÍHO
Pokud rozhodčí svými výroky vědomě poškodí některé ze zúčastněných družstev tak, že dojde
k ovlivnění výsledku utkání, pokud svým chováním a vystupováním ruší průběh utkání
(turnaje) a pokud je jeho rozhodování v rozporu s oficiálními pravidly nebo s tímto Soutěžním
řádem, je oprávněna poškozená strana podat protest u ředitele turnaje, se kterým provede zápis
– přílohu výsledkové listiny. V zápisu musí být dán prostor i k vyjádření rozhodčího. Na
základě tohoto zápisu, pokud bude shledána stížnost oprávněnou, rozhodne Komise rozhodčích
ČAPEK o postihu ve své pravomoci (nevyplacení části nebo celé odměny rozhodčího, zrušení
řízení dalšího turnaje, odejmutí „licence“ rozhodčího) nebo předá k řešení DK.
ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH
Za plánování, přípravu a organizaci školení rozhodčích ČAPEK je zodpovědný VV ČAPEK,
který touto činností pověřuje komisi rozhodčích ČAPEK.

POVINNOST POŘADATELE TURNAJE JMENOVAT ROZHODČÍ
Pořadatel každého turnaje je povinen, k vyloučení vzniku možných konfliktních situací, zahájit
komunikaci o výběru rozhodčích s komisí rozhodčích ČAPEK v dostatečném předstihu, nejlépe
při zpracování Propozic turnaje. Při kalkulacích počtů se řídí schválenými požadavky pro
jednotlivé kategorie turnajů:
Regional - hrající rozhodčí a na každých 8 - 10 týmů pomocný rozhodčí. Případy nehrajícího
HR jsou vítané a budou komisí rozhodčích podporované, potom na každých 16 týmů bude
vyčleňován jeden PR. Na odměnu pro nehrajícího HR se ale nevztahuje „paušál“ (viz. dále) a je
to na domluvě s pořadatelem.
Prestige a superprestige – nehrající hlavní rozhodčí, který bude předem delegován komisí
rozhodčích + 2 hrající PR (hrající HR jen v krajním případě zásahu „vyšší moci“ a se
souhlasem člena komise rozhodčích - bez „paušálu“ se 100% úlevou na startovném, potom
min. 1 hrající PR na každých 16 týmů)
Turnaje okruhu MČR – výběr a delegování nehrajícího HR + 2 hrajících PR (min. 1 na 16
týmů) komisí rozhodčích s dostatečným předstihem.
Po domluvě s KRČ a seznámení se s nadelegovaným nehrajícím rozhodčím, může pořadatel
jmenovat HR v propozicích turnaje, nejpozději však při zahájení turnaje (při nástupu) i spolu
s dalšími PR.

ODMĚNY ROZHODČÍCH A ÚHRADA NÁKLADŮ
Delegovaní nehrající rozhodčí pro turnaje okruhu MČR obdrží náhradu osobních a věcných
výdajů podle Pravidel pro přiznávání náhrad rozhodčím a delegátům náhradu osobních a
věcných výdajů ve výši Kč 70,- za každou hodinu průběhu turnaje (od okamžiku losování do
skončení finálového zápasu), dále pak paušální náhradu věcných výdajů (cesta a pobyt) ve výši
od 200 do 700 Kč v závislosti na vzdálenosti.]
U nominačních turnajů okruhu MČR úhradu nákladů na nehrající hlavní rozhodčí i
delegáty hradí ČAPEK. U ostatních turnajů okruhu MČR jde tato odměna na vrub
pořadatele! Pokud je hlavní rozhodčí na „regionálním“ turnaji zároveň hrajícím hráčem,
náhrada mu nepřísluší, pouze nemusí hradit startovné. Delegovaní hlavní rozhodčí pro turnaje
okruhu Prestige nebo Superprestige musí být nehrající a náleží jim paušální finanční odměna ve
výši 1.000 Kč za výkon + 500 Kč cestovné. Celkem tedy 1.500 Kč za turnaj. Tuto finanční
částku vyplácí pořadatelé, kteří s těmito náklady musí počítat. Pomocní rozhodčí pro všechny
typy turnajů mohou od pořadatele čerpat poloviční úlevu na startovném.

V. Pravidla chování – kodex hráče pétanque
Tato pravidla jsou platná v celém rozsahu pro všechny turnaje a soutěže organizované ČAPEK, zejména
pro turnaje okruhu MČR a třídy Prestige nebo SuperPrestige.
Všeobecně: Hráč se musí na turnaji chovat korektně v duchu fair play během zápasu i mimo něj.
Na hřišti a během náhozů (tj. ve chvíli, kdy je soupeř nebo spoluhráč v kroužku) nesmí konzumovat
jídlo, pít, kouřit.
Oblečení a výstroj: Hráč musí nastoupit ke hře v čistém a vhodném pétanque oblečení. Nesmí hrát bos
nebo s odkrytou horní polovinou těla. Jsou povoleny nápisy a reklamní loga sponzorů. Doporučuje se
mít s sebou hadřík a prostředky na měření, aby nedocházelo ke zbytečnému zdržování hry.
Na MČR trojic, na kvalifikačních postupových turnajích a na Extralize MČR klubů je povinnost týmů
mít jednotný svrchní díl oblečení.
Opuštění hřiště během zápasu: Během zápasu se nesmí hráč vzdálit ze hřiště nebo jeho těsného okolí
bez souhlasu soupeře.
Házení koulí na zkoušku: Během náhozu nesmí hráč házet na zkoušku ani na vedlejším hřišti apod.
Překročení času: Hráč musí dodržovat stanovené časové limity pro rozehrávku a nához a nesmí
zbytečně zdržovat, např. přeměřováním očividných koulí.
Nesprávné postavení a projevy při hře soupeře: Hráč musí při hře soupeře vždy stát na vymezeném
místě daném pravidly, zdržet se všech projevů, zejména pohybových a akustických tak, aby
v nejmenším nenarušoval soupeřovu hru.
Neslušné vyjadřování: Hráč nesmí nahlas nadávat a vyjadřovat se neslušně v prostorách turnaje.
Neslušné vyjadřování je definováno jako používání běžně známých a srozumitelných sprostých slov
vyslovených dostatečně nahlas a zřetelně tak, že je slyší ostatní hráči a diváci.
Koučování: Hráči nesmí během zápasu dostávat žádné pokyny, kromě svých spoluhráčů. Komunikace
jakéhokoliv druhu, ať už hlasová nebo posunky od diváků je považována za nepovolené koučování.
Výjimkou jsou pokyny trenéra (to ale musí být povoleno v propozicích závodu).
Nebezpečná hra: Hráč nesmí při zápasu ani mimo něj nebezpečně hodit koulí. Je odpovědný za to, že
jím hozená koule nemůže nikoho zranit. Nesmí úmyslně házet koule mimo hřiště.
Nadměrný hluk: Hráč nesmí během zápasu vydávat nadměrné zvuky např. výkřiky, třesky koulí o sebe
apod.
Slovní napadení: Hráč nesmí slovně napadnout soupeře, rozhodčího, diváka nebo jinou osobu
v prostorách turnaje.
Slovní napadení je definováno jako urážlivé vyjádření adresované soupeři, rozhodčímu, divákovi nebo
jiné osobě.
Fyzické napadení: Hráč nesmí fyzicky napadnout soupeře, rozhodčího, diváka nebo jinou osobu
v prostorách turnaje.
Fyzické napadení je definováno jako úmyslný, hrubý neoprávněný dotek vlastním tělem nebo
předmětem soupeře, rozhodčího, diváka nebo jiné osoby.
Nesportovní chování: Hráč se musí vždy chovat korektně a prokazovat patřičnou úctu autoritě
funkcionářů turnaje, rozhodčím, právům soupeře a jiných osob při hře i jako divák.
Nesportovní chování je definováno jako jakékoliv nevhodné projevy hráče, které jsou buď znervózňující
nebo urážlivé a nespadají mezi výše definované přestupky.

VI. PŘÍLOHY
Vzor propozic turnaje
1. Pořadatel (klub)
2. Název soutěže (věková kategorie)
3. *Datum konání
4. *Místo konání
5. *Zda jde o turnaj trojic, dvojic, jednotlivců
6. Způsob hry – např. skupiny na dvě prohry, skupiny každý s každým, švýcarský způsob,
případně uvést, při jakém počtu přihlášených bude zvolen konkrétní způsob hry
7. Přihlášky (termín do kdy, kontakt nebo např. požadavek přihlášení do turnaje přes
internet apod.)
8. *Startovné (případně zvýhodněné startovné pro přihlášené předem nebo přes internet)
9. Časový rozvrh (prezentace od – do, losování, zahájení hry, začátek doprovodného
turnaje, předpokládaný konec)
10. Podmínky startu (např. povolení hry bez licence, povolení hry nehomologovanými
koulemi, specifické podmínky pro start cizinců, …)
11. Ceny a tituly, finanční odměny
12. Počet hřišť a povrch
13. Maximální počet startujících
14. Technická ustanovení specifická pro turnaj (např. hra na časový limit a možnost
případného zahájení hry před vyhlášením začátku časového limitu, zkrácená hra do 11ti, zákaz hry v sousedním hřišti, turnaj dětí, jestli se dohrává o 5–8 místo a 9-16 místo,
další vložené soutěže …)
15. Povinnosti hráčů
16. Ubytování, jídlo, občerstvení, parkování
17. Další informace (mapka jak se tam dostat, informace o dopravním spojení, apod.)
18. Delegát ČAPEK
19. Ředitel turnaje
20. Hlavní rozhodčí turnaje
21. Kontakt pro informace
* nesmí se měnit v posledních 4 týdnech před turnajem

Herní systémy pro turnaje
„Skupiny na dvě prohry“
Hraje se ve 4 členných skupinách.
Do každé skupiny jsou nasazeny dva týmy na pozici 1 a 2. Nejvýše nasazený je v první skupině
(A), druhý nasazený je ve druhé skupině (B) atd. Týmy na pozice 3 a 4 ve skupině se dolosují.
V prvním zápase se spolu utkají první se čtvrtým ve skupině a druhý se třetím. Po prvních
zápasech jsou dva vítězové a dva poražení. Vítězové spolu sehrají zápas a vítěz tohoto zápasu
je celkovým vítězem skupiny.
Poražení spolu sehrají zápas a poražený z tohoto zápasu je posledním ve skupině.
V baráži se utkají zbylé dva týmy, které mají shodně po jednom vítězství a jedné prohře
(mohou to být týmy, které spolu již hrály). Vítězný tým obsazuje druhé místo ve skupině, tým,
který prohrál je třetí ve skupině. Není důležité skóre, ale vítězství nebo prohra. Skóre není třeba
evidovat, sčítat (zjednodušuje se tím vedení celého turnaje).
Skupina může být i tříčlenná. Pak nejvýše nasazený ve skupině první zápas nehraje a čeká na
vítěze zápasu…
Po hře ve skupinách se hraje finálová část turnaje v pavouku KO
Do pavouka postupují první dva ze skupiny.
Pavouk KO je rozepsán pro 4, 8, 16, 32 … týmů (viz Tabulky).
Většinou se stane, že některá místa v pavouku nebudou obsazena (tzv. „děravý pavouk“).
Nejvýše nasazení (nebo ti, kteří jejich nasazení převzali výhrou ve skupině) tak mají volný
postup do dalšího kola KO).
Postupným odehráním zápasů v pavouku se zjistí semifinalisté, finalisté a vítěz.
Povinně se dohrává o 3. místo. Pořadatel v propozicích stanovuje, zda se bude dohrávat o 5. až
8. místo a o 9. až 16. místo….
Pro tento způsob hry je připraven software, který převezme týmy přihlášené přes internet,
zavede je bez přepisování do startovní listiny a připraví nasazení týmů do turnaje podle
aktuálního žebříčku ČAPEK. Dále pak umožní jednoduše zavádět výsledky zápasů tak, že je
turnaj prakticky až do konce veden pomocí počítače. Je zde naprogramován správný přechod ze
skupin do pavouka KO. Po odehrání posledního zápasu jsou známy kompletní výsledky a jsou
připraveny k odeslání.

„Skupiny každý s každým“
Tento způsob hry je obdobou předchozího s tím rozdílem, že ve skupině hraje postupně každý
s každým. Ve skupině může být i více účastníků nežli 4.
Zaznamenává se skóre. Po skončení všech zápasů se zjistí počet výher, součet bodů ve skóre a
stanoví se výsledné pořadí ve skupině. Další postup je stejný jako v případě „Skupin na dvě
prohry“.
Pořadí ve skupině po hře každý s každým se stanovuje podle následujících kriterií:
1) počet výher
2) počet výher ze vzájemných utkání týmů se stejným počtem výher
3) rozdíl skóre ze vzájemných utkání týmů se stejným počtem výher (v tzv.
podskupině). V případě rovnosti skóre v této podskupině rozhoduje vzájemný
zápas týmů se shodným skóre.
4) celkový rozdíl skóre ze všech utkání ve skupině
5) větší počet pozitivních bodů celkem
6) nový zápas

„Švýcarský systém“
Tento způsob hry se používá obvykle v kombinaci s časovým limitem.
Pořadatel musí disponovat odpovídajícím počtem hřišť (tj. počet týmů děleno dvěma).
Počet kol, která se odehrají v základní části, závisí na pořadateli a je vyhlášen propozicemi
turnaje. Po základní části následuje finálová část v pavouku KO v počtu 4, 8, 16, …
Schéma tohoto systému:
Do prvního kola se nasazují soupeři z koše nasazených proti koši nenasazených (první
nasazený z prvního koše proti prvnímu z druhému koše atd.).
Po odehrání 1. kola se zjistí průběžné pořadí.
1) týmy se seřadí podle:počtu výher
2) nasazení do turnaje
V dalším kole pak hraje první tým ve skupině (se stejným počtem) výher proti prvnímu týmu
z druhé poloviny skupiny této skupiny, druhý ve skupině proti druhému z druhé poloviny
skupiny atd. Pokud by počet týmů ve skupině byl lichý, dostává se do skupiny první
z následující skupiny (o jednu výhru méně). Takto se odehrají všechna kola.
Pokud je do soutěže přihlášen lichý počet týmů, poslední tým v nejslabší skupině nehraje a
získává kontumační výhru (13:6 nebo 11:5).
Počet kol u švýcarského systému musí být u turnajů okruhu MČR, Prestige a SuperPrestige
stanoven v závislosti na počtu zúčastněných týmů tak, aby mohl do vyřazovací části (KO)
postoupit min. jeden tým se dvěma prohranými zápasy.
Do pavouka KO se postupuje na základě pořadí, které zohledňuje:
1) počet výher
u týmů se stejným počtem výher
2) počet výher soupeřů
3) počet výher soupeřů soupeřů (pomocný Bucholz)
4) rozdíl skóre ze všech zápasů
5) větší počet dosažených bodů celkem
6) menší počet obdržených bodů celkem

„Systém MELE“
Tento způsob hry se používá obvykle v kombinaci s časovým limitem.
Pořadatel musí disponovat odpovídajícím počtem hřišť (tj. počet týmů děleno dvěma).
Počet kol, která se odehrají v základní části, závisí na pořadateli a je vyhlášen propozicemi
turnaje. Čím více kol, tím menší vliv má náhoda losování.
Po základní části následuje finálová část v pavouku KO v počtu 4, 8, 16, …
Schéma tohoto systému:
Do turnaje hraného tímto systém se nenasazuje podle žebříčku ČAPEK.
Do každého kola se soupeři losují.
Do pavouka KO se postupuje na základě pořadí, které zohledňuje:
1) počet výher
2) počet výher soupeřů a jejich soupeřů
3) rozdíl skóre ze všech zápasů
4) rozdíl skóre v posledním zápase
Turnaj hraný systémem MELE nemůže být dle Klasifikačního řádu bodován do žebříčku

Tabulky pro hru ve skupinách systémem
každý s každým
Bergerovy tabulky pro hru ve skupinách „každý s
každým“ s rozpisem hřišť

Pro 3
týmy
1.kolo
2.kolo
3.kolo

hř.1
2 3
1 3
1 2
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hř.1
1 4
1 3
1 2
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2 2 3 -

3
4
4
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2.kolo
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2 4
1 4
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1
3
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5
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5
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5
4
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2
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Pro 6
týmů
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1
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2
3
3
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-
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-

4
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-
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VII.

HRACÍ ŘÁD MČR KLUBŮ - LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ
V PÉTANQUE

Článek 1
Podle tohoto hracího řádu se hraje MČR klubů – ligové soutěže v pétanque.
Článek 2
MČR klubů se hraje jako dlouhodobá soutěž. Hraje se v období jednoho roku. Vítězný klub má právo
reprezentovat ČAPEK v Evropském poháru klubů (EPK). V případě odmítnutí účasti vítězného klubu v
EPK přechází toto právo automaticky na druhého v pořadí atd.
Článek 3
MČR klubů organizuje a řídí ligová komise spadající do působnosti STK ČAPEK. Předseda této komise
musí být členem STK. Výsledky soutěže zveřejňuje ČAPEK průběžně na svých www stránkách.
Článek 4
V soutěži může startovat pouze klubové družstvo, tj. družstvo složené z hráčů, kteří jsou v klubu
registrováni. V týmu musí být minimálně jedna osoba opačného pohlaví, aby se jednalo o družstvo
smíšené.
Přihlášky se posílají formou e-mailu na adresy ligové komise, které jsou zveřejněny na www stránkách
ČAPEK.
Pokud klub přihlašuje do soutěže jeden tým, mohou v soutěži nastoupit všichni hráči registrovaní v
klubu. V přihlášce klub oznámí pouze jméno a kontaktní údaje kapitána týmu.
Klub může přihlásit i více týmů. V takovém případě musí nahlásit sestavy předem, současně s
přihláškou. Každý tým předloží soupisku min. 5 hráčů, s tím, že hráč klubu, neuvedený ani na jedné ze
soupisek, může v případě potřeby doplnění nastoupit za kterýkoli tým klubu. Nastoupí-li hráč např. za
tým A klubu X, nemůže již v tomtéž roce hrát za tým B v klubu X. Tato přihláška bude současně
závaznou soupiskou družstva pro daný ročník.
Přihlášky musí být zaslány ligové komisi vždy nejpozději do 1. 3. každého ročníku. Všichni hráči
uvedeni na soupisce musí být držiteli platné licence ČAPEK.
Klub může do soutěže v jedné úrovni přihlásit max. 2 družstva. Potom bude rozpis soutěže upraven a
tato družstva budou nasazena tak, aby svoje vzájemná utkání odehrála v rámci jedné skupiny už v
prvním kole soutěže.
Článek 5
Extraligu tvoří 8 družstev, které hrají systémem každý s každým ve čtyřech termínech na více místech
najednou dle rozpisu. Rozpis zápasů a jednotlivé pořadatele určí a zveřejní ligová komise na www
stránkách ČAPEK vždy do termínu 31. 3. kalendářního roku tak, aby zohlednila co nejvíce poměr
vzdáleností mezi zúčastněnými družstvy.
Vítěz extraligy má právo reprezentovat ČR v EPK (viz Čl. 2). Druhý v pořadí se stává automaticky
prvním náhradníkem atd…
Poslední dva týmy sestupují do nižší soutěže.
Nižší soutěže – 1. liga, 2. liga atd… se hrají systémem dle počtu přihlášených družstev. Taktéž ve
čtyřech termínech a skupinovým systémem. Rozpis zápasů a jednotlivé pořadatele určí a zveřejní
ligová komise vždy do termínu 31. 3. kalendářního roku tak, aby zohlednila co nejvíce poměr
vzdáleností mezi zúčastněnými družstvy. Při dostatečném počtu přihlášených týmů provede ligová
komise rozdělení do regionálních skupin, ze kterých nejlepší týmy postupují do K.O. hraném ve čtvrtém
termínu. V případě, že tým nebude mít zájem hrát K. O., nelze přepustit jeho místo dalším týmům ze
skupiny a potenciální soupeř získává postup bez boje. První dva týmy postupují do extraligy, poslední
dva týmy sestupují případně do nižší soutěže.
Nepřihlásí-li se v následujícím ročníku do soutěže tým s právem startu v určité úrovni, sestupuje pouze
poslední tým. Nepřihlásí-li se dva týmy s právem startu, sestupuje poslední tým do nižší soutěže a
postupují 3 týmy do soutěže vyšší.

Článek 6
Klub, který přihlašuje své družstvo do soutěže, musí:
a)
být majitelem kolektivní registrace pro běžný rok a mít uhrazený roční registrační poplatek za
klub do pokladny ČAPEK,
b)

podat včas přihlášku do soutěže a uhradit stanovený vklad.

Článek 7
Každý zúčastněný tým převede vstupní poplatek na účet ČAPEK v následující výši:
- 200,- Kč za každé družstvo a utkání (u 8-mi členné soutěže = 7 utkání, u 7-mi členné = 6 utkání, atd.)
dle rozpisu soutěže.
Nad rámec vstupních poplatků složí každé družstvo do výše uvedeného termínu vratnou kauci ve výši
1000,- Kč pro řešení disciplinárních přestupků (odstoupení družstva v průběhu soutěže, neoprávněný
start hráče, kázeň, atp.). V případě, že družstvo pokračuje v soutěži, přechází automaticky kauce do
nového ročníku.
Článek 8
Každé přihlášené družstvo musí být připraveno uspořádat jeden turnaj dle rozpisu a potřeb ligové
komise.
Článek 9
Družstva mají povinnost odehrát kola soutěže ve stanovených termínech a u stanovených pořadatelů.
Článek 10
Pořádající klub má především tyto povinnosti:
a)

zajistit a připravit odpovídající počet hřišť,

b)

mít připraveno zázemí s možností občerstvení,

c)

odeslat do 48 hodin od skončení kola výsledky – zápisy o utkáních daného kola ligové komisi.

Článek 11
Každé družstvo musí mít svého kapitána, který je mluvčím družstva a jediným partnerem pro kapitána
družstva soupeře. Kapitán může být buď hrajícím členem družstva, nebo jde o tzv. nehrajícího kapitána.
K výkonu funkce je pověřen uvedením na zápisu o utkání u svého družstva.
Článek 12
Kapitán družstva má zejména tyto práva a povinnosti:
a)

v průběhu utkání jedná jménem družstva i jeho jednotlivých členů,

b)

odpovídá za ukázněné vystupování celého družstva i jeho jednotlivých členů.

Článek 13
Je povinností hráčů na soupisce mít s sebou platnou registraci. Hráči jsou povinni ji před utkáním na
požádání předložit ke kontrole kapitánovi soupeře či hlavnímu rozhodčímu, jenž je stanoven na začátku
hracího dne (viz Článek 17).
Článek 14
Družstvo nastupuje k utkání v min. počtu 5 a max. počtu 8 hráčů dle zápisu vyhotoveného v písemné
podobě před utkáním. Ne všichni hráči na soupisce musí k utkání nastoupit. Před každým kolem utkání
(dvojzápasem) nasazuje dle systému hry dvojice nebo trojice za následujících podmínek:
pokud se do hry zapojí 5 nebo 6 hráčů musí do utkání nastoupit minimálně jeden hráč
opačného pohlaví, než je zbytek týmu,
pokud se do hry zapojí 7 nebo 8 hráčů musí do utkání nastoupit minimálně dva hráči opačného
pohlaví, než je zbytek týmu, přičemž je jedno kdo z nich nastupuje ve smíšené dvojici a trojici (viz
Článek 15)
Článek 15
Utkání MČR klubů – ligová soutěž v pétanque se skládá z jednotlivých kol (zápasů trojic a dvojic) a
uskuteční se v následujícím pořadí:

1. kolo utkání (dvojzápas)
-

jedna smíšená trojice jednoho klubu se utká s jednou smíšenou trojicí druhého klubu,

jedna dvojice bez specifikace jednoho klubu se utká s jednou dvojicí bez specifikace druhého
klubu,
2. kolo utkání (dvojzápas)
-

jedna smíšená dvojice jednoho klubu se utká se smíšenou dvojicí druhého klubu,

jedna trojice bez specifikace jednoho klubu se utká s jednou trojicí bez specifikace druhého
klubu,
3. kolo utkání (dvojzápas)
jedna trojice bez specifikace jednoho klubu se utká s jednou trojicí bez specifikace druhého
klubu,
jedna dvojice bez specifikace jednoho klubu se utká s jednou dvojicí bez specifikace druhého
klubu.
Jedná se tedy v 1 utkání o celkem 6 zápasů.
Článek 16
Jednotlivé zápasy jsou hrány do 13-ti bodů, ale pro každé kolo utkání je stanoven časový limit, který činí
60 min. + 1 nához. Přitom se po limitu počítá nová hra dle aktuálně platné úpravy pravidel.
Časový rozpis začátku jednotlivých kol utkání:
1. kolo 1. utkání : 9:00 hod. (limit do 10:00)
2. kolo 1. utkání : 10:15 hod. (limit do 11:15)
3. kolo 1. utkání : 11:30 hod. (limit do 12:30)
Přestávka 12:45 – 14:00
1. kolo 2. utkání : 14:00 hod. (limit do 15:00)
2. kolo 2. utkání : 15:15 hod. (limit do 16:15)
3. kolo 2. utkání : 16:30 hod. (limit do 17:30).
Článek 17
MČR klubů – ligová soutěž v pétanque se řídí mezinárodními pravidly FIPJP a ustanoveními tohoto
hracího řádu. Kapitáni obou družstev se mohou dohodnout na upřesnění detailu, které na turnajích
obvykle stanovuje pořadatel v propozicích (nához nad 50 cm od hranice hřiště, forma zvukového
signálu pro ohlášení začátku a konce časového limitu, …). Pořadatel při zahájení vyhlásí hlavního
rozhodčího (může být hrající), pomocné rozhodčí a tříčlennou Jury, jež tvoří hlavní pořadatel, hlavní
rozhodčí a vybraný kapitán jednoho z týmů. Ve sporných momentech rozhoduje Jury.
Ligová komise může požádat Komisi rozhodčích o delegování nehrajícího rozhodčího na rozhodující
zápasy (závěrečné kolo Extraligy, K.O. nižší ligy). V tom případě je rozhodčí placen z prostředků
ČAPEK.
Článek 18
Pokud není utkání zahájeno z důvodu nepřítomnosti některého z družstev nejpozději do 20-ti minut od
stanoveného času pro zahájení utkání (9:00, 14:00), je první kolo utkání (2 zápasy) kontumováno ve
prospěch přítomného družstva. Do výsledkové listiny (zápisu o utkání) budou zaznamenány 2 výsledky
13:6.
Dostaví-li se družstvo (část družstva) v průběhů výše uvedených 20-ti minut, je postupováno dle
mezinárodních pravidel pro časové omezenou hru, tj. za každých 5 minut čekání je čekajícímu připsán
1 bod (max. 3 body).
Pokud je před začátkem utkání přítomna pouze část družstva, ale tak, aby mohla odehrát alespoň 1
zápas dle specifikace v rozpisu pro 1. kolo utkání, muže zápas odehrát. První kolo utkání lze odehrát se

sníženým počtem hráčů – min. 4, při splnění ostatních podmínek tohoto Hracího řádu. Hra se sníženým
počtem hráčů se řídí platnými pravidly pétanque FIPJP. (Toto platí pouze pro 1. kolo)
Pokud se družstvo nedostaví tak, aby mohlo řádně ve stanoveném čase (10:15,15:15) zahájit 2. kolo
utkání, je kontumováno toto utkání v jeho neprospěch, nebo je družstvo diskvalifikováno ze soutěže. V
případě kontumace zůstávají v platnosti výsledky případně odehraného prvního kola utkání. Zbývající
zápasy jsou kontumovány ve prospěch soupeře 13:6. Pokud dojde k diskvalifikaci, veškeré dosud
dosažené výsledky tohoto družstva se anulují s tím, že ostatním družstvům soutěže bude připsán
kontumační výsledek. O případné diskvalifikaci rozhoduje STK na návrh Ligové komise.
Článek 19
Kompletní sestava družstva (5 až 8 hráčů, hráček) pro utkání musí být známa před jeho zahájením,
sestavy vždy před jednotlivými koly utkání (dvojzápasy) zaznamenají kapitáni aktuálně dle strategie pro
předepsaný zápas do připraveného zápisu. Každý kapitán odděleně.
Článek 20
Vítězství v každém zápase znamená 1 bod (malý), celkově se tedy hraje o 6 bodů. V jednom
dvojzápase hracího dne až o 12 bodů. Tým, který jako první dosáhne 4 bodů je vítězem zápasu.
Zbývající zápas(y) se ale dohrává(jí).
Při vítězství družstva získaném po 3. kole utkání v poměru 6:0 se vítěznému družstvu zapíší do tabulky
3 body (velké), při vítězství v poměru 5:1 nebo 4:2 se vítěznému družstvu zapíší do tabulky 2 body
(velké).
Pokud utkání skončí po 3. kole 3:3, tedy remízou, každé družstvo bude mít do tabulky zapsán 1 bod
(velký). Současně se všem týmům zapíše celkový poměr skóre ze všech zápasů.
O pořadí v tabulce rozhoduje:
1) počet bodů za vítězná utkání (velké body),
2) poměr vyhraných a prohraných zápasů (malé body),
3) vzájemný zápas (malé body, v případě remízy skóre), minitabulka v případě 3 a více týmů se stejným
počtem bodů (velké body, malé body, skóre)
4) celkový poměr skóre získaných ve všech zápasech.
5) v případě, že o pořadí nerozhodne ani parametr č.4, rozhodne se v dodatečném jednom zápase trojic
bez specifikace.
Dodatečný zápas nařídí STK resp. Ligová komise.
Článek 21
Zápis z utkání musí obsahovat soupisky obou družstev se jménem a příjmením hráčů, čísly licence,
označením pohlaví. V zápise se uvádí celkový výsledek utkání a výsledky jednotlivých zápasů v pořadí,
jak byly odehrány včetně jmenovitého uvedení hráčů v zápasech. Zápis, podepsaný kapitány obou
týmů, posílá pořádající klub ligové komisi STK do 48 hodin po skončení kola.
Výsledky z MČR klubů – ligové soutěže v pétanque se nezapočítávají do žebříčku ČAPEK.
Článek 22
Protesty či námitky se podávají prostřednictvím zápisu o utkání. Výjimkou jsou případy, které nemohly
být ze své podstaty zřejmé před či během utkání. Tento protest musí být vznesen do 48 hodin od
ukončení zápasu Ligové komisi. Na pozdější oznámení nebude brán zřetel.
Článek 23
Pořadí v tabulce po ukončení ročníku rozhoduje o titulu „Mistr ČR klubů“ a o sestupujících do nižší
soutěže. Shodně tak v nižších soutěžích rozhoduje tabulka či vyřazovací část o postupujících do vyšší
soutěže a o sestupujících do nižší soutěže.

STK
1. prosince 2013

