
                   VII. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 

      PROPOZICE – PETANQUE 

 
 

Sportovní disciplína: Petanque 

Datum konání: Pátek 27. května 2022 

Místo konání: Louka za fotbalovým stadionem FC Náměšť n.Osl. 

Časový pořad: Prezentace: 8.00 hod. 

 Zahájení soutěže: 8.30 hod. 

 Ukončení soutěže: 14.00 hod. 

Právo účasti:  D1 + H1, D2 + H2, D3 + H3, M + Ž 

Hlavní rozhodčí: Jana Homolová 

Sportovní oblečení: Účastníci jsou povinni účastnit se v olympijském tričku zahájení 

soutěže a vyhlášení výsledků.   Doporučujeme v tomto reprezentačním 

tričku absolvovat i vlastní turnaj.  

Sportovní pomůcky účastníka: Dvojice musí mít sadu šesti koulí + košonek 

Pravidla sportovní soutěže: Herní systém bude určen na místě podle počtu 

přihlášených dvojic 

 Povrch – tráva, hlína. 

Výňatek z pravidel petanque: 

Hrají dvě družstva po 2 hráčích (doublettes) – každý má k dispozici 3 koule 

 

Koule musí být kovové. Cíl (čili „košonek“) musí být ze dřeva. Barevný nátěr je povolen. 

 

Zápas se hraje do dosažení 13-ti bodů jednou stranou. Za bod se považuje každá koule, která 

je po ukončení hry blíže košonku, než první nejbližší koule soupeřova. 

 

Košonek se vyhazuje z místa odhodu vyznačeného kroužkem na povrchu. Rozměr kruhu musí 

být takový, aby se do něj skryly obě chodidla a musí být vzdálen minimálně 1 metr ode všech 

překážek či hranic hřiště. Kruh odhodu se vyznačuje okolo předchozí polohy košonku 

v minulé hře. 

 

Nohy musí být při odhodu uvnitř kruhu, nesmí se jej dotýkat ani jej přesahovat, ani nesmí 

opustit povrch terénu až do doby, pokud je hozená koule či košonek v pohybu. 

 

Aby bylo vhození košonku platné, musí být splněny následující podmínky: 

- vzdálenost košonku od místa odhodu musí být mezi 4 a 8 metry 

- košonek po dopadu nesmí být blíže než 1 metr ode všech přikážek a hranic vymezující 

hřiště 

- košonek musí být z místa odhodu viditelný 

Pokud je vržený košonek zastaven rozhodčím, divákem, hráčem, zvířetem, či jakýmkoliv 

mobilním předmětem je neplatný a hod se musí opakovat. 

 

Po odhození košonku je zakázáno odstraňování či přemisťování jakýchkoli překážek na hrací 

ploše. Košonek je vrácen na původní místo jen v případě, že je posunut neúmyslně 

rozhodčím, hráčem, zvířetem, divákem, koulí mimo hru či pocházející z jiné hry či jinými 

mobilními předměty. 

 



První kouli háže družstvo, které házelo i košonek. Je to to družstvo, které v předcházející hře 

zvítězilo. Pro hod koulí platí stejná pravidla jako pro košonek. 

 

Žádná již vhozená koule se nesmí házet znovu, pokud není její pohyb změněn koulí ze 

sousedního hřiště. 

 

Koule náhodně zastavená divákem či rozhodčím je platná tam, kde se zastaví. Zastaví-li ji 

člen družstva, kterému patří je anulována. Zastaví-li ji soupeř, koule zůstane tam, kde se 

zastavila. Hráč, který kouli zastaví úmyslně je diskvalifikován, jakož i celé družstvo z této 

části hry. 

 

Pokud hráč zahraje cizí koulí, je tato platná, ale musí být nahrazena koulí vlastní. Při recidivě 

je průběh této hry anulován. 

 

Je povoleno z důvodu měření dočasně odstranit koule, ale jen po jejich předchozím označení 

(na hřišti). Přeměřovat může jen družstvo, které je ve hře na řadě. Rozhodčí může kdykoliv. 

 

Po ukončení hodů (hry) jsou všechny koule, které jsou odstraněny před sčítáním neplatné, 

pokud nebyly na hřišti označeny. 

 

Pokud dvě koule, každá patřící jinému družstvu, jsou stejně daleko od košonku, nastávají tři 

možnosti: 

- pokud žádné družstvo už nemá koule, hra se anuluje 

- pokud má kouli jen jedno družstvo, pokračuje ve hře 

- pokud mají koule obě družstva, hází střídavě každý jednou až do rozhodnutí 

Pokud se ani tak nerozhodne, hra se anuluje 

 

Výměna hráčů v průběhu hry není možná. 

 

❖ Hráči i diváci se vyzývají k chování, jež je v mezích pravidel Fair – play. 

 

Občerstvení:  K dispozici šťáva popř. čaj 

Poznámka: V blízkosti turnaje bude probíhat soutěž ve střelbě a malé kopané. 

 Účastnit se lze pouze střelby, kde účastník odstřílí přednostně. Kopané 

se přihlášení do turnaje v pétanque účastnit NEMOHOU. 

  

 

HLAVNÍ ROZHODČÍ SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNY TĚCHTO PROPOZIC 

 

 


