KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PETANQUE
I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Klasifikační řád pétanque (dále jen KŘP) stanoví pravidla, podle nichž se hodnotí výsledky
hráčů a hráček – členů České asociace pétanque klubů (dále jen ČAPEK) a způsob, jakým se
na základě tohoto hodnocení sestavuje jejich pořadí (žebříček).
Článek 2
Sestavuje se jednotný celostátní žebříček (dále jen CŽ) všech kategorií.
CŽ se zveřejňuje průběžně na internetu (www stránky ČAPEK) tak, aby mohl být využit při
nasazování hráčů do turnajů podle jejich síly.
Z CŽ lze podle potřeby provádět výpisy a výtahy a zveřejňovat je.
Článek 3
Žebříček obsahuje následující údaje:
pořadí, kategorii hráče (junior, žena, senior), číslo licence, příjmení, jméno, klub, sílu hráče,
bodový zisk, bonusy.
Článek 4
Žebříček se sestavuje pro období 12 měsíců plovoucím způsobem, tzn., že obsahuje výsledky
současné i minulé sezóny. Při zařazení výsledků jednoho týdne právě probíhající sezóny se
zároveň vypustí výsledky odpovídajícího týdne loňské sezóny.

Článek 5
Do žebříčku se zařazují výsledky hráčů s platnou licencí ČAPEK, bez ohledu na věkové
kategorie a pohlaví, z turnajů termínové listiny ČAPEK, které splnily kriteria pro žebříčkové
turnaje (viz čl.10). Výsledky jsou do žebříčku zaznamenávány následně po vzniku hráčské
licence (viz Registrační řád ČAPEK). Výsledky hráče před vznikem hráčské licence se zpětně
nezohledňují. Rovněž se nezohledňují výsledky hráče, dosažené v období neplatnosti licence
(např. nezaplacení nebo opožděné zaplacení ročního registračního poplatku). Platnost licencí
se přenáší z matriky do žebříčku poslední den každého měsíce.
Zánikem hráčské licence zaniká i bodové konto, které je s číslem hráčské licence spojené
v žebříčku ČAPEK. Bodové konto není přenositelné na jiné číslo licence.
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Článek 6
CŽ obsahuje všechny hráče s platnou licencí ČAPEK i když ve sledovaném období
nezaznamenali bodový zisk v aktuálním CŽ.
Hráči bez platné licence ČAPEK v žebříčku nefigurují. Jejich výsledky jsou však uvedeny na
výsledkové listině turnaje, na kterém startovali.
Vyškrtnout hráče ze žebříčku na vlastní nebo klubovou žádost není možné. Disciplinární
komise ČAPEK však může hráči odebrat bodový zisk z jednoho nebo více turnajů.

II. DEFINICE POJMŮ
Článek 7
POSTUPOVÉ BODY (PB)
Základem pro bodování hráčů je vytvoření převodového můstku mezi umístěním ve
výsledkové listině turnaje na vhodné a názorné číslo, s nímž se bude dále pracovat jako
s primárním údajem.
K tomuto účelu se používají tzv. POSTUPOVÉ BODY. Název napovídá, že tyto body
zohledňují postup týmu v turnaji.
Konstrukci počítání PB dokumentuje Tabulka 1.
Toto číslo vyjadřuje, do jaké fáze turnaje se tým díky svému umístění dostal.
SÍLA HRÁČE (SH)
Kumulací PB z 10-ti nejlepších výsledků za poslední rok (plovoucím způsobem) určujeme
sílu hráče.
Toto číslo vyjadřuje do jakých fází turnajů se hráč dostává.
Hráčům bez platné licence ČAPEK a cizincům je přidělována SH = 0.
KVALITA TURNAJE (KT)
je průměrem síly 16-ti nejlepších hráčů turnaje (ve startovní listině).
Počítá se síla, uvedená hráčům v aktuálním CŽ, který je v době konání turnaje vyvěšen na
www stránkách ČAPEK.
U vyjmenovaných okruhů či typů turnaje (Centrope cup apod.) může být KT předem
stanovena fixně, a to rozhodnutím STK.
POČET KOL TURNAJE (PK)
Každý turnaj lze charakterizovat počtem kol, jako kdyby se hrálo od začátku v pavouku KO.
Viz Tabulka 2.
BONUS
U turnajů vybraných okruhů: MČR, třídy Prestige nebo SuperPrestige a CC, obdrží tým
bodový bonus.
Výše bonusu viz Tabulka 3.
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III. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Článek 8
Hráči jsou v CŽ hodnoceni podle počtu bodů získaných v turnajích, zařazených v termínové
listině ČAPEK.
Celkový součet bodů každého hráče v CŽ je dán součtem deseti bodově nejlepších výsledků
za období 12 měsíců plovoucím způsobem.
Článek 9
Bodový zisk za umístění v turnaji se spočte:

Postupové body

x

Kvalita turnaje +

Bonus

Hráči, kteří nezískají žádné Postupové body, získávají paušální bodový zisk do žebříčku podle
třídy turnaje - viz Tabulka 4. Rozlišení, které týmy získávají jen paušální body, provádí
pořadatel ve výsledkové listině. Provede to tak, že je uvede s pořadím, rovným počtu týmů na
turnaji.
Článek 10
Turnaj musí pro zařazení do žebříčku ČAPEK splňovat následující podmínky
(ŽEBŘÍČKOVÝ TURNAJ ČAPEK):
a) V turnaji se sejde alespoň 12 trojic nebo 16 dvojic, případně 24 jednotlivců z
minimálně 3 klubů
b) Povinně se nasazují alespoň dva týmy do každé skupiny podle žebříčku ČAPEK
(včetně Švýcara, kde se startovní pole rozdělí na dvě části, aby spolu v prvním kole
nemohly hrát dva týmy ze silnější poloviny)
c) Cizinci jsou ve skupinách nasazováni jako poslední, u případů hodných zřetele

(objektivně silné zahraniční týmy, jejichž hráče ale neznáme z žebříčku ČAPEK),
lze přidělit sílu i bez předchozích výsledků v Česku, a to rozhodnutím Jury turnaje.
d) Nelze hrát systémem mele, supermele nebo s „s handicapem“.
e) Skupiny musí být seřazeny podle pořadí nasazených týmů a první nasazený je v první
v pořadí ve skupině, druhý nasazený je druhý ve skupině …
f) Nasazení do pavouka KO podle výsledků základních skupin je dáno hrací předlohou
(viz příloha) a nesmí se porušit
g) Počet zápasů vítěze v turnaji (včetně kontumačních) musí být minimálně tolik, kolik
by bylo třeba pro hru v pavouku KO
h) Turnaj musí mít část základní (skupiny na dvě prohry, skupiny každý s každým nebo
zápasy Švýcarského systému) a část finálovou, kde se hraje KO (minimálně semifinále a
finále) nebo se může hrát celý KO od začátku
i) Minimální časový limit je stanoven dle SŘ. Kratší časové limity jsou nepřípustné.
j) Vyvěšení propozic na internetu minimálně 4 týdny předem s uvedením všech
povinných údajů, které se již nemohou později měnit.
k) Zařazení v Termínové listině minimálně 4 týdny předem
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Pořadatel turnaje třídy Prestige musí kromě podmínek pro žebříčkový turnaj splnit ještě
následující podmínky:
a) Na turnaji musí být nehrající hlavní rozhodčí s licencí rozhodčího ČAPEK (podrobněji
viz prováděcí předpisy k Soutěžnímu řádu pétanque)
b) Na turnaji musí být určen dostatek pomocných rozhodčí s licencí rozhodčího ČAPEK
(pro každých 16 hříšť jeden)
c) Na turnaji musí být minimálně 3 nehrající pořadatelé, z nichž alespoň jeden prošel
posledním školením ČAPEK pro pořadatele turnajů
d) Pořadatel musí důsledně splnit všechny své základní povinnosti (viz čl.18 Soutěžního
řádu ČAPEK)
e) Pořadatel nesmí v propozicích povolit účast hráčů bez platné licence
(neregistrovaných) a nesmí povolit hru s nehomologovanými koulemi
Delegát vyhotoví o průběhu turnaje zápis s podrobným hodnocením, které předkládá STK.
Turnaj pro zařazení do třídy SuperPrestige musí splňovat podmínky pro třídu Prestige
a navíc se ho musí zúčastnit významná zahraniční konkurence, za kterou je považováno účast
minimálně čtyř kompletních týmů tvořených držiteli zahraničních licencí z minimálně čtyř
zemí. Kombinované týmy s hráči z různých zemí se neuznávají.
Výsledky turnajů CENTROPE budou započítávány do žebříčku ČAPEK jako
SUPERPRESTIGE s kvalitou turnaje = 55.
Článek 11
Hráči získávají za umístění v turnaji body podle toho, jak se jejich tým umístil ve výsledkové
listině. Boduje se dosažené pořadí celého startovního pole.
Povinně se hraje o 1. - 4 místo.
O nedohrávání o 5-8 místo atd. rozhodne pořadatel a hlavní rozhodčí turnaje
Pokud se o 5-8 místo nedohrává, tak se všem na 5-8 místě počítá stejně, jako by skončili na
8.místě.
O dohrávání o 9-16 místo rozhodne pořadatel v propozicích turnaje.
Pokud se o 9-16 místo nedohrává, tak se všem na 9-16 místě počítá stejně, jako by skončili na
16.místě.
Obdobně je možné rozlišit 17. až ….. místo.
Pokud by díky systému turnaje došlo k nerozlišenému pořadí (např. 15-17. místo
u švýcarského systému), tak se ve shodě s výše uvedeným principem jako výsledné pořadí
bere všem ten horší výsledek (v tomto případě tedy 17).
Článek 12
zrušen
Článek 13
U turnajů okruhů: MČR, třídy Prestige, nebo SuperPrestige a CC, obdrží tým bodový bonus.
Vítěz získává plnou hodnotu bonusu, ostatní poměrnou část na základě umístění
(zaokrouhleno na celé body).
V případě MČR ve vyrážení jsou bodováni a zároveň příslušnou poměrnou část bonusu
odpovídající dosaženému umístění získají hráči, kteří postoupí ze základního kola.
Výše bonusů a minimální hodnota bonusů - viz Tabulka 3.
4

IV.

ZAPOČITATELNÉ TURNAJE
Článek 14

Jako turnaj se počítá soutěž, která je zařazena v termínové listině ČAPEK a zároveň splňuje
podmínky žebříčkového turnaje (viz čl.10).
Doprovodné turnaje konané ve stejný den jako turnaj hlavní se nezařazují do termínové listiny
a nejsou bodovány do žebříčku.
Podmínkou započítání výsledků turnaje do žebříčku ČAPEK je, že výsledky (dále se používá
pojem klasifikační podklady) obsahují jmenovitě všechny startující hráče, byly řádně
nahlášeny (viz následující články), a že pořadatel dodrží další podmínky, stanovené
Soutěžním řádem a jeho prováděcími předpisy.

V. KLASIFIKAČNÍ PODKLADY
Článek 15
Klasifikační podklady z turnajů v ČR vyhotovují pořadatelé povinně v elektronické podobě.
Soubor, určený pro vedení turnaje a následně pro předávání výsledků turnaje, je k dispozici ke
stažení na www stránkách ČAPEK. Pravidla pro zapisování výsledků jsou uvedena v návodu
(jsou součástí tohoto souboru).
U hráčů s platnou licencí ČAPEK se uvádí jen číslo jejich licence.
U ostatních hráčů se uvádí příjmení, jméno a pokud možno bližší označení odkud jsou (země,
obec apod.).
Do klasifikačních podkladů se neuvádí síla hráčů a pořadí v CŽ, protože tyto údaje se
aktuálně doplní při výpočtu.
Článek 16
Klasifikační podklady z turnajů zasílají pořadatelé do úterý do 24.00 hod. po konání turnaje
ke zpracování STK ČAPEK v předepsané elektronické podobě. (tzn. kompletní soubor pro
vedení turnaje s doplněnými výsledky všech zápasů).
Zasílání výsledků turnajů se uskutečňuje nahráním souboru přímo na www stránkách ČAPEK
(je zde zaregistrován datum a čas odeslání). Zároveň pořadatel odešle e-mailem uvedený
soubor předsedovi STK.
Za správnost podkladů zodpovídá hlavní rozhodčí turnaje a za jejich odeslání ředitel turnaje.
Článek 17
Nedodání klasifikačních podkladů, případně jejich opožděné dodání bude řešeno STK, která
rozhodne o dalším postupu. Neúplné nebo chybné klasifikační podklady budou vráceny
k doplnění nebo opravě. Do doby odevzdání bezchybných výsledků nebudou výsledky
započítány do žebříčku ČAPEK. V případě závažnějších nedostatků STK rozhodne
o postoupení disciplinární komisi ČAPEK.
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VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Článek 18
Právo na reklamaci údajů v žebříčku mají všichni hráči, kterých se to týká.
Každý jednotlivec či klub, který zjistí chybné údaje v žebříčku je povinen to co nejdříve
oznámit pověřenému pracovníkovi ČAPEK, a to buď v písemné podobě, nebo nejlépe
elektronicky.
Opravy uskutečněné na základě reklamací však neovlivní sílu hráčů zpětně.
Článek 19
Tento klasifikační řád PETANQUE byl schválen Valnou hromadou ČAPEK dne 18.3.2001
s účinností ode dne 1.1.2001.
Úpravou ke dni 1.2.2004 byl na pokyn VV ČAPEK pozměněn podle rozhodnutí VH ČAPEK
a VV ČAPEK.
Úpravou ke dni 23.2.2005 byl pozměněn podle rozhodnutí VV ČAPEK.
Úpravou ke dni 1.3.2006 byl pozměněn podle rozhodnutí VV ČAPEK.
Úpravou ke dni 15.3.2010 byl pozměněn podle rozhodnutí VH ČAPEK a VV ČAPEK
Úpravou ke dni 18.4.2011 byl pozměněn podle rozhodnutí VV ČAPEK
Úpravou ke dni 14.12.2012 byl pozměněn na návrh STK podle rozhodnutí VV ČAPEK
Úpravou ke dni 19.2. 2013 byl pozměněn na návrh STK podle rozhodnutí VV ČAPEK
Úpravou ke dni 17.2. 2014 byl pozměněn STK podle rozhodnutí FZK ČAPEK
Úpravou ke dni 28.3. 2018 byl pozměněn STK podle rozhodnutí Výboru ČFKS
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TABULKY A PŘÍLOHY
Tabulka 1
Postupové body za umístění
v turnaji
Příklad
pro
Postupové
Pořadí
počet
Body
kol
PK=6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PK
PK – 1
PK – 2 + ½
PK – 2
PK – 3 + ¾
PK – 3 + 2/4
PK – 3 + ¼
PK – 3
PK – 4 + 7/8
PK – 4 + 6/8
PK – 4 + 5/8
PK – 4 + 4/8
PK – 4 + 3/8
PK – 4 + 2/8
PK – 4 + 1/8
PK – 4

6
5
4,5
4
3,75
3,5
3,25
3
2,875
2,75
2,625
2,5
2,375
2,25
2,125
2

Atd.

32
64

PK – 5
PK – 6

1
0

Tabulka 2
Tabulka POČTU KOL (PK)
turnaje podle počtu týmů
v turnaji
Počet
Počet týmů Počet
týmů od do (včetně)
kol
9
17
33
65
129

16
32
64
128
256

4
5
6
7
8
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Tabulka 3
Bonusy
(proporcionálně dle pořadí)
Soutěž

Bonus

MČR 3
MČR dvojice a mix
MČR jednotlivci a střelba
SuperPrestige a CC
Prestige
Regional, Kvalif. MČR
MČR 3 muži, ženy, 55+, junioři

300
250
200
200
150
0
0

Min. hodnota bonusu
Soutěž

Bonus

MČR 3
MČR dvojice a mix
MČR jednotlivci a střelba
SuperPrestige a CC
Prestige
Regional

30
25
20
20
15
0

Tabulka 4
Paušální bodový zisk
Soutěž

Regional

Bonus

1
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