
Propozice MČR trojic finále 2008 
 
Pořadatel: ČPK Poděbrady z pověření ČAPEK  
Datum konání: 21.-22.6. 2008 
Místo konání:  Tenis centrum Poděbrady - Kluk 
Turnaj:  trojic a čtveřic s možností střídání hráče 1x v průběhu zápasu 
Způsob hry: dle Soutěžního řádu ČAPEK  
Přihlášky:  na internetových stránkách ČAPEK na základě přímého postupu podle žebříčku 

ČAPEK a podle výsledků regionálních kol 
Startovné: účastníci regionálních kol startovné zaplatili na regionálním kole, přímo postupující do 

finále podle žebříčku ČAPEK zaplatí pořadateli finále 200 Kč na osobu při prezentaci 
 
Časový rozvrh: 

� prezentace 21. 6. 2006 od 8,30h do 9,00h 
� v 9,30h zahájení hry 

Podmínky startu: platná licence ČAPEK, homologované koule s čitelnými identifika čními značkami 
Povrch hřišť: středně tvrdý povrch s kaménky 
Počet startujících: 32 týmů  

- 2 finalisté ročníku 2006 (pokud zůstanou alespoň 2 stejní hráči v trojici) 
- 6 (resp. 7 nebo 8) podle žebříčku ČAPEK  
- 8 z regionu Západ 
- 8 z regionu Střed 
- 8 z regionu Východ 
- náhradní týmy - podle žebříčku ČAPEK 

Povinnosti hráčů: dodržování platných petanque pravidel a řádů ČAPEK  
Ubytování: Richard Ambrož, tel. 604 739 373 
Jídlo, občerstvení: v restauraci Tenis centra, oběd zdarma pro všechny startující 
Delegát ČAPEK: bude určen STK ČAPEK  
Ředitel turnaje: Richard Ambrož, tel. 604 739 373 
Hlavní rozhodčí turnaje: bude určen VV ČAPEK  
Kontakt pro další informace: Jan Karbulka, tel.: 602 735 296, e-mail: jan.karbulka@seznam.cz 
 

Systém  hry finále MČR trojic: 

1. den: 
• Hra ve 32 týmech – 8 skupin na dvě prohry – vypadne 16 týmů 
• Hra v 16-ti týmech – 4 skupiny na dvě prohry – vypadne 8 týmů 
• Dohrávka o 9. – 16. místo 

2. den: 
• Mezihra v 8 týmech o pořadí pro nasazení do závěrečného pavouka KO (dvě skupiny po 
čtyřech, každý s každým – nikdo nevypadává) 

• Hra v pavouku 8 KO až do konce 

Mapa: 
http://www.mapy.cz/#x=134642176@y=136091392@z=13@mm=ZP@ax=134656128@ay=136098816@at=Tenis%20Centru
m@ad=petanque%20h%C5%99i%C5%A1t%C4%9B%20%C4%8CPK%20Pod%C4%9Bbrady@sa=s@st=s@ssq=pod%C4%
9Bbrady@sss=1@ssp=120705957_123520897_150393765_149833601 
 


