
HRACÍ ŘÁD MČR KLUBŮ – LIGOVÁ SOUTĚŽ KLUBŮ 2011 
 

V tomto ročníku soutěže se utkají všechna přihlášená družstva, bez omezení počtu. Dle přihlášených 
a geografického zastoupení družstev v regionech bude provedeno rozdělení do jednotlivých skupin. 

Nultý ročník stanoví pořadí družstev v jednotlivých skupinách. Dle postupového klíče, který je přímo 
závislý na celkovém počtu přihlášených družstev, bude z nejúspěšnějších 8-mi družstev ustanovena 
nejvyšší soutěž – Extraliga a soutěže nižší. 

Družstvo (klub), které po ukončení ročníku skončí na 1. místě tabulky v nejvyšší soutěži - Extralize, 
má právo reprezentovat v následujícím ročníku Evropského poháru klubů (EPK). 
 
 

Článek A 

Podle ustanovení tohoto hracího řádu se hraje přípravný – „nultý“ ročník 2011 MČR klubů – ligové 
soutěže v pétanque. 

Tato úprava soutěžního řádu ČAPEK slouží ke stanovení účastníků pro nejvyšší soutěž a případné 
nižší soutěže pro r. 2012 objektivním systémem, tedy na základě herní výkonnosti družstev. 

 

Článek B 

V tomto ročníku soutěže se utkají všechna přihlášená družstva, bez omezení počtu, vyjma ustanovení 
o počtu týmů z jednoho klubu. Dle přihlášených a geografického zastoupení družstev v regionech 
bude provedeno rozdělení do jednotlivých skupin. 

 

 

Následující články 3 až 19 jsou shodné jak pro nultý ročník v r. 2011, tak pro 1. ročník 
v r. 2012 

Článek 3 

MČR klubů organizuje a řídí ligová komise spadající do působnost 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.  

Klub může přihlásit i více týmů. V takovém případě musí nahlásit sestavy předem, tedy současně 
s přihláškou, aby nebylo možné, že by jeden hráč hrál v průběhu soutěže ve více týmech. 

Klub se může do soutěže přihlásit pokud bude mít min. 5 (4+1) hráčů (hráček). Tato přihláška bude 
současně závaznou soupiskou družstva pro daný ročník. Je předána (zaslána) vedení soutěže vždy 
nejpozději do 25.03. každého ročníku. Všichni hráči uvedeni na soupisce musí být držiteli platné 
licence ČAPEK.  

Klub může do soutěže v jedné úrovni přihlásit max. 2 družstva. V tom případě musí dodat jmenovité 
soupisky družstev. Potom bude rozpis soutěže upraven a tato družstva budou nasazena tak, aby 
svoje vzájemné utkání odehrála v rámci jedné skupiny už v prvním kole soutěže.  

 

Článek 5 

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 6 

Každý zúčastněný klub 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.) přihlášené do uzávěrky přihlášek. 

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.).  

 

Článek 7 

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 8 

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 9 

Družstvo startuje v soutěži – min. 5 a max. 8 hráčů dle zápisu vyhotoveného v písemné podobě, kde 
před každým kolem utkání (dvojzápasem) nasazuje dle systému hry soutěže dvojice nebo trojice za 
následujících podmínek: 

- družstvo s 5-ti nebo 6-ti hráči musí mít minimálně jednoho hráče opačného pohlaví, než je zbytek 
týmu,  

- družstvo se 7-mi nebo 8-mi hráči musí mít minimálně 2 hráče opačného pohlaví, než je zbytek týmu, 
každý(á) z nich musí v utkání odehrát alespoň 1 zápas. 

 

Článek 10 

Před zahájením soutěže je provedeno losování přihlášených klubů o pořadatelství jednotlivých kol 
soutěže.  

 Článek 11 

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 12 

Družstva mají povinnost odehrát kola soutěže ve stanovených termínech a u stanovených 
pořadatelů. 

Článek 13 

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 14 

MČR klubů – ligová soutěž v pétanque se řídí mezinárodními pravidly FIPJP a ustanoveními tohoto 
hracího řádu. Kapitáni obou družstev se mohou dohodnout na upřesnění detailů, 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, …). 

Hraje se systémem hry ve skupinách (paralelně dvě 4 členné, v některé z nižších soutěží možno 3 
členné). 

Zápasy se hrají do 13-ti bodů, avšak s časovým limitem (viz. níže). 

 

Článek 15 

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 začátků 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 16 

Pokud není utkání zahájeno z důvodu nepřítomnosti některého z družstev nejpozději do 20-ti minut 
od stanoveného času pro zahájení utkání (9:00), 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 průběhu výše uvedených 20-ti minut, je postupováno dle 
mezinárodních pravidel pro časově 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, může zápas odehrát.  

Pokud se nepřítomné družstvo nedostaví tak, aby mohlo řádně ve stanoveném čase (10:15) zahájit 2. 
obdobně i 3. kolo utkání, je postupováno jako u kola prvního. STK může v takových případech 
rozhodnout o anulování všech výsledků tohoto klubu v zájmu regulérnosti soutěže.. 

 

Článek 17 

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 18 

Vítězství v každém zápase znamená 1 bod (malý), celkově se tedy hraje o 6 bodů. 

Tým, který jako první dosáhne 4 bodů je vítězem. 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 skore 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) celkový poměr skore získaných ve všech zápasech. 

 

Článek 19 

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 posílá pořádající klub ligové komisi STK . 

Výsledky z MČR klubů – ligové soutěže v pétanque se nezapočítávají do žebříčku ČAPEK. 

 

Článek C 

Konečné pořadí v tabulkách jednotlivých regionů po ukončení základní části nultého ročníku 
rozhoduje o postupu celkem 8-mi nejúspěšnějších týmů z regionů do nejvyšší soutěže, ostatní týmy 
mohou hrát v r. 2012 nižší soutěž (1. liga).  
V nadstavbové části hrané systémem K.O. (snížení počtu termínů a ekonom. náročnosti) – pouze 
v r. 2011 se rozhodne o titulu „Mistr ČR klubů pro rok 2011“.  

Termíny utkání (zahajovací - nultý ročník) 2011- hrací den neděle 

1. kolo soutěže –   08.05.2011  skupiny 

2. kolo soutěže -    22.05.2011  skupiny 

3. kolo soutěže -    05.06.2011  skupiny 

4. kolo soutěže -    11.09.2011  skupiny 

Nadstavba 1. kolo -  02.10.2011  K.O. 8 → 2 

Nadstavba 2. kolo -  09.10.2011 FINÁLE (po vzájemné dohodě obou finalistů je možno odehrát 
v jiném termínu), může být odehráno bez časového limitu. 



ROZPIS UTKÁNÍ VE SKUPINÁCH (v 1 úrovni soutěže) 

každé 1 kolo (mimo 4.) se hraje paralelně na 2 místech 
 

                          

    1 ����    2  3 ����    4   

   
sk. "A" 
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   TÝMY  1 ����    4  2 ����    3   

   1, 2, 3, 4                 
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sk. "B" 
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 5, 6, 7, 8                 
            �          �        
                          

    1 ����    4  5 ����    8   

   
sk. "C" 

 1 ����    8  4 ����    5   

   TÝMY  1 ����    5  4 ����    8   

   1, 4, 5, 8                 
              

    2 ����    3  6 ����    7   

   
sk. "D" 
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   TÝMY  2 ����    6  3 ����    7   
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 2, 3, 6, 7                 
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    1 ����    5  3 ����    7   

   
sk. "E" 

 1 ����    7  3 ����    5   

   TÝMY  1 ����    3  5 ����    7   

   1, 3, 5, 7                 
              

    2 ����    6  4 ����    8   

   
sk. "F" 

 2 ����    8  4 ����    6   

   TÝMY  2 ����    4  6 ����    8   
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 2, 4, 6, 8                 
                          
             

 4. ZÁVĚREČNÉ  1 ����    6  4 ����    7  

 "FINÁLOVÉ"  2 ����    5  3 ����    8  
 1/2 - KOLO          
 VYHLÁŠENÍ KONEČNÉHO POŘADÍ  
             

 Pozn.:     hraná utkání  
             

       nehraná utkání  
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