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…………již již již již nyní máte možnostnyní máte možnostnyní máte možnostnyní máte možnost přihlásit se do klubové přihlásit se do klubové přihlásit se do klubové přihlásit se do klubové soutěž soutěž soutěž soutěžeeee    
jednotlivcjednotlivcjednotlivcjednotlivců, která je určena nejen pro členy Bowle 09…ů, která je určena nejen pro členy Bowle 09…ů, která je určena nejen pro členy Bowle 09…ů, která je určena nejen pro členy Bowle 09…    
kdy se přihlásit:kdy se přihlásit:kdy se přihlásit:kdy se přihlásit: odteď do 15. odteď do 15. odteď do 15. odteď do 15. března 201 března 201 března 201 března 2014444    
za jakých podmínek:za jakých podmínek:za jakých podmínek:za jakých podmínek: členové klubu zdarma, členové klubu zdarma, členové klubu zdarma, členové klubu zdarma,    
                                                                                                                                                ostatní platí startovné 100,ostatní platí startovné 100,ostatní platí startovné 100,ostatní platí startovné 100,---- Kč Kč Kč Kč    
kdy se hraje:kdy se hraje:kdy se hraje:kdy se hraje: od  od  od  od 1. 1. 1. 1. dubna do dubna do dubna do dubna do 30. 30. 30. 30. září,září,září,září,    
                                                                                        termínytermínytermínytermíny utkání si vždy dohodnou soupeři utkání si vždy dohodnou soupeři utkání si vždy dohodnou soupeři utkání si vždy dohodnou soupeři    
kde možno hrát:kde možno hrát:kde možno hrát:kde možno hrát:    pouze pouze pouze pouze na bulodromu u Lva v na bulodromu u Lva v na bulodromu u Lva v na bulodromu u Lva v KlatovechKlatovechKlatovechKlatovech    
systém soutěže:systém soutěže:systém soutěže:systém soutěže:    každý skaždý skaždý skaždý s    každýmkaždýmkaždýmkaždým    
                          jednokolový                           jednokolový                           jednokolový                           jednokolový ---- nad nad nad nad 10 přihlášených hráčů 10 přihlášených hráčů 10 přihlášených hráčů 10 přihlášených hráčů    
                          dvoukolový                           dvoukolový                           dvoukolový                           dvoukolový ---- do do do do 10 přihlášených hráčů 10 přihlášených hráčů 10 přihlášených hráčů 10 přihlášených hráčů    
        (bude upřesněno po termínu k(bude upřesněno po termínu k(bude upřesněno po termínu k(bude upřesněno po termínu k    přihlášení, před zahájením soutěžního ročníku)přihlášení, před zahájením soutěžního ročníku)přihlášení, před zahájením soutěžního ročníku)přihlášení, před zahájením soutěžního ročníku)    

ceny a ceny a ceny a ceny a vyhlášení:vyhlášení:vyhlášení:vyhlášení: na valné hromadě, na valné hromadě, na valné hromadě, na valné hromadě,    
                                                                                                                        putovní počitadlo, diplomy apod.putovní počitadlo, diplomy apod.putovní počitadlo, diplomy apod.putovní počitadlo, diplomy apod.    

    

upřeupřeupřeupřesnění snění snění snění systémsystémsystémsystémuuuu, pravidla, pravidla, pravidla, pravidla,,,,    klasifikaci, aj.klasifikaci, aj.klasifikaci, aj.klasifikaci, aj.    
podrobně, podrobně, podrobně, podrobně, naleznete vnaleznete vnaleznete vnaleznete v    propozicíchpropozicíchpropozicíchpropozicích    

    

přihlášepřihlášepřihlášepřihlášení hráčiní hráčiní hráčiní hráči    
a průběžné výsledky naa průběžné výsledky naa průběžné výsledky naa průběžné výsledky na    

www.petanquewww.petanquewww.petanquewww.petanque----klatovy.czklatovy.czklatovy.czklatovy.cz    


