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místo konání:místo konání:místo konání:místo konání: bulodrom bulodrom bulodrom bulodrom U LVA, U LVA, U LVA, U LVA, Domažlické předměstí, KlatovyDomažlické předměstí, KlatovyDomažlické předměstí, KlatovyDomažlické předměstí, Klatovy (mapa viz web) 
pořadatel:pořadatel:pořadatel:pořadatel: BOWLE 09 - 1. pétanque klub Klatovy 
startovné:startovné:startovné:startovné:    160160160160,,,,----KčKčKčKč////tým (80,tým (80,tým (80,tým (80,---- K K K Kč/osoba)č/osoba)č/osoba)č/osoba)                                                                                                                limit týmů:limit týmů:limit týmů:limit týmů:    20 dvojic (doublettes)20 dvojic (doublettes)20 dvojic (doublettes)20 dvojic (doublettes)    
zahájení turnaje:zahájení turnaje:zahájení turnaje:zahájení turnaje:    v 10:00 hodinv 10:00 hodinv 10:00 hodinv 10:00 hodin                                                                                                                                                                prezenceprezenceprezenceprezence::::    8:38:38:38:30 0 0 0 ---- 9: 9: 9: 9:30 hod.30 hod.30 hod.30 hod.    
předpokládané ukončení:předpokládané ukončení:předpokládané ukončení:předpokládané ukončení: zákl. skupiny 15:00, dohrávka a doprovodný turnaj 19:00 
přihlášky:přihlášky:přihlášky:přihlášky:    předpředpředpředem telefonicky a em telefonicky a em telefonicky a em telefonicky a prostřednictvím webu prostřednictvím webu prostřednictvím webu prostřednictvím webu (kontaktní formulář) nebo e(kontaktní formulář) nebo e(kontaktní formulář) nebo e(kontaktní formulář) nebo e----mailu.mailu.mailu.mailu.    
                                                            NNNNa místě v závislosti na naplnění početního limitu týmů bez garance startua místě v závislosti na naplnění početního limitu týmů bez garance startua místě v závislosti na naplnění početního limitu týmů bez garance startua místě v závislosti na naplnění početního limitu týmů bez garance startu!!!!    
hřiště a povrch:hřiště a povrch:hřiště a povrch:hřiště a povrch: osm hřišť 3 x 12 m, měkčí povrch, polohrubý písek 
ceny:ceny:ceny:ceny:    originální originální originální originální keramickkeramickkeramickkeramické poháryé poháryé poháryé poháry,,,,    diplomy, pouťové koláčdiplomy, pouťové koláčdiplomy, pouťové koláčdiplomy, pouťové koláče a upomínkové předmětye a upomínkové předmětye a upomínkové předmětye a upomínkové předměty    
občerstvení:občerstvení:občerstvení:občerstvení:    vvvv    ceně startovného alko i nealko ovocná bowle, ceně startovného alko i nealko ovocná bowle, ceně startovného alko i nealko ovocná bowle, ceně startovného alko i nealko ovocná bowle, minerální voda, minerální voda, minerální voda, minerální voda, koláčekoláčekoláčekoláče a jiné  a jiné  a jiné  a jiné 
pochutiny. pochutiny. pochutiny. pochutiny. Dále Dále Dále Dále restaurace „Lev“ vrestaurace „Lev“ vrestaurace „Lev“ vrestaurace „Lev“ v    místě konánímístě konánímístě konánímístě konání (točené pivo, teplá jídla, aj.) (točené pivo, teplá jídla, aj.) (točené pivo, teplá jídla, aj.) (točené pivo, teplá jídla, aj.)    
herní systém:herní systém:herní systém:herní systém: základní skupiny každý s každým (časový limit 50 min. + 1 nához), 
                     skupiny postoupivších + dohrávka o konečné pořadí (bez čas. limitu); 
                    doprovodný turnaj pro nepostoupivší - mellé či jiný dle počtu týmů 
podmínky starpodmínky starpodmínky starpodmínky startu:tu:tu:tu:    turnaj pro všechny typy hráčů sturnaj pro všechny typy hráčů sturnaj pro všechny typy hráčů sturnaj pro všechny typy hráčů s    licencí i bezlicencí i bezlicencí i bezlicencí i bez, vč. začátečníků,, vč. začátečníků,, vč. začátečníků,, vč. začátečníků,    povolená povolená povolená povolená 
hra shra shra shra s    nehomologovanými koulemi,nehomologovanými koulemi,nehomologovanými koulemi,nehomologovanými koulemi,    předpokládá se alespoň teoretickápředpokládá se alespoň teoretickápředpokládá se alespoň teoretickápředpokládá se alespoň teoretická znalost hry a pravidel znalost hry a pravidel znalost hry a pravidel znalost hry a pravidel    
specifikace:specifikace:specifikace:specifikace: otevřený turnaj „local“ regionálního charakteru, není součástí žebříčkových 
turnajů asociace ČAPEK, avšak hraje se podle oficiálních mezinárodních pravidel FIPJP 

Turnaj se koná sTurnaj se koná sTurnaj se koná sTurnaj se koná s    laskavou podporou Města Klatovy a Pekařství Na Rybníčkáchlaskavou podporou Města Klatovy a Pekařství Na Rybníčkáchlaskavou podporou Města Klatovy a Pekařství Na Rybníčkáchlaskavou podporou Města Klatovy a Pekařství Na Rybníčkách    
hlavní rozhodčí:hlavní rozhodčí:hlavní rozhodčí:hlavní rozhodčí: M. Bořánek - Buben                  ředitel turnaje:ředitel turnaje:ředitel turnaje:ředitel turnaje: K. V. Vondráček - Yankee                      
emailemailemailemail::::    KTpetanque@seznam.czKTpetanque@seznam.czKTpetanque@seznam.czKTpetanque@seznam.cz                    telefon:telefon:telefon:telefon:    728728728728    955955955955    837     837     837     837     webwebwebweb::::    www.petanquewww.petanquewww.petanquewww.petanque----klatovy.czklatovy.czklatovy.czklatovy.cz 
 


