POLOUVESKÁ PÉTANQUE LIGA 2019
Průběh 1. kola:
Průběh 2. kola:

1. 4. 2019 – 20. 6. 2019
1. 7. 2019 – 15. 10. 2019

Systém:

Jednotlivci, každý s každým – dvě kola, rozhoduje počet bodů, vzájemný
zápas, rozdíl skóre, větší počet pozitivních bodů, nový vzájemný zápas.
V případě rovnosti bodů více než dvou hráčů rozhoduje mezi nimi minitabulka podle výše uvedených
kritérií.
Registrace:

V předtermínu tj. do 1.2.2019 se mohou přihlásit jen členové klubu,
od 2.2.2019 kdokoliv. Přihlášky výhradně e-mailem (lubrus@centrum.cz),
nejpozději do 25. 3. 2019! Po naplnění kapacity 15-ti hráčů budou další přihlášky postupně přijaty
jako náhradníci, pro případ, že někdo z hráčů neuhradí startovné a kauci či odstoupí ještě před
začátkem prvního kola.
Kde se hraje:

Hřiště „Pod Platany“ v Polouvsí

Startovné:

100,- Kč (bude využito pro pořízení odměn), junioři PK Polouvsí 0,- Kč

Vratná kauce:

100,- Kč (viz dále), junioři PK Polouvsí 0,- Kč

Přihlášení hráči souhlasí s poskytnutím kontaktních údajů (e-mail a tel. číslo) ostatním přihlášeným.
Přihlášení hráči se zavazují v daném časovém období odehrát potřebný počet zápasů tak, aby ke dni
ukončení bylo odehráno vše v obou kolech. Jednotliví hráči si sami dohodnou termíny vzájemných
zápasů (kdykoli se to hodí jim). Po odehrání zápasu je vítěz povinen výsledek nahlásit řediteli
soutěže bez zbytečného odkladu (výhradně e-mailem, v kopii odeslat spoluhráči). Pokud spoluhráč
výsledek nerozporuje (e-mailem) do tří dnů, je výsledek zapsán do tabulky. Tabulka bude zveřejněna
a průběžně aktualizována na webu PK Polouvsí.
Pokud odstoupí hráč ze soutěže, nebo nebude schopen splnit své závazky, propadá jeho
kauce ve prospěch PK Polouvsí. Veškeré odehrané zápasy tohoto hráče budou anulovány.
Případné spory řeší ředitel soutěže, popř. výbor PK Polouvsí.
Vyhlášení výsledků 1. kola proběhne dle okolností a bude dodatečně oznámeno.
Vyhlášení celkových výsledků proběhne u příležitosti turnaje KRTCup 20. 10. 2019.
Celkový vítěz získává putovní trofej.
Drobné trofeje obdrží i vítězové jednotlivých kol.
Zaplacením startovného a složením kauce souhlasí hráč s těmito podmínkami.
Kontakt na ředitele soutěže:
Luboš Rusek
Polouvsí 16
lubrus@centrum.cz
Tel.: 603 816 325

