
CLUB PÉTANQUE VARYCLUB PÉTANQUE VARYCLUB PÉTANQUE VARYCLUB PÉTANQUE VARY    
ve spolupráci s Městem Loket a Loketskými městskými lesy, s.r.o., 

zve všechny hráče a příznivce pétanque na výroční 10.ročník turnaje dvojic 

 
 
 
 
 
 

 

V letošním roce Vás již tradičně zveme do krásného prostředí královského města Loket 

na jarní turnaj dvojic. Turnaj se uskuteční v sobotu 26. dubna 2008 v městském parku u 

přírodního divadla. 

Informace k turnaji: 

� Turnaj dvojic je otevřený pro všechny, přihlášky na stránkách ČAPEK-turnaje. Uzávěrka přihlášek 

je ve středu 23.dubna 2008,  přihlášení předem je podmínkou pro nasazení do skupin. Možnost 

dohlášení bude i při prezentaci, ale bez nasazení. Neregistrovaní hráči se účastní na vlastní 

nebezpečí. Je povolena hra kovovými koulemi bez homologace. 

� Prezentace v místě turnaje je 8.30-9.00 hod, zahájení hry v 9.30 hod. 

� Startovné v turnaji je 100 Kč/osobu, junioři polovic. 

� Vítězný tým získá peněžní cenu ve výši 3000 Kč, další týmy získají věcné ceny – kvalitní výrobky 

karlovarských a loketských firem, pro každého účastníka máme upomínku.  

� Stejně jako každý rok budou i zábavné soutěže o hodnotné tekuté ceny – střelecká, dohazovací a 

tipovací. 

� Nasazeni do skupin budou přihlášení účastníci podle pravidel a žebříčku ČAPEK ke dni uzávěrky 

přihlášek, ostatní budou dolosováni (včetně případných změn proti přihláškám). V základních 

skupinách budeme stejně jako v předešlých letech hrát každý s každým, dále podle pravidel 

ČAPEK pokračuje KO s dohrávkou.  

� K dispozici bude dostatečný počet hřišť na pískových parkových cestách. 

� Občerstvení je zajištěno v místě turnaje. 

� Doprovodný turnaj „O cenu Loketských lesů“ bude zahájen po odehrání základních skupin, je 

určen pro příchozí a nepostoupivší, bez startovného, systém melle, ceny věcné. 

� Dopravní informace – Loket se nachází 12 km za Karlovými Vary směrem na Cheb vlevo od silnice 

I/6, přírodní divadlo najdete na pravém břehu Ohře na západním okraji města Loket, přístup  

s  parkováním je od benzínové pumpy u mostu přes řeku (GPS 50°11'20.201"N, 12°45'1.345"E). 

� Ředitelem turnaje je Aleš Materna, hlavním rozhodčím Oldřich Motyčka ( oba CP Vary), další 

informace lze získat na tel. 602 110 707. 

Srdečně zve a na shledanou se těší 
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