PÉTANQUE NEWS
Starostův zpravodaj pro členy Prvního Litvínovského Pétanque Klubu Loučky
REGISTRACE KLUBU – Ministerstvo
vnitra již proti námi zaslaným opraveným
stanovám nemělo žádné připomínky a tak
8.7.2003 provedlo registraci našeho klubu.
Také nám přidělilo IČO, a to 26635194.
Od této chvíle vystupujeme na veřejnosti
již jako právoplatné občanské sdružení se
vším všudy. Proto k tomuto zpravodaji
přikládám schválené stanovy, aby si je
všichni členové mohli ještě jednou pročíst.

KLUBOVÉ HRÁTKY – K dnešnímu
dni se do tabulky hrátek započítávají čtyři
hrací dny. K tomu, aby si zahrál alespoň
jednou každý s každým, zbývá ještě dost
mačů. Proto žádám každého, kdo chce
být klasifikován na konci této sezóny,
aby se zúčastňoval středečních tréninků,
na kterých probíhají soutěžní utkání. Kdo
nemůže ve středu chodit, ať se domluví
na jiný den s konkrétním soupeřem.
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LITVÍNOVSKÁ PÉTANQUE LIGA –
Do uzávěrky 0. ročníku LPL 2003 zbývají
pouhé dva týdny. Dosud se oficiálně
přihlásilo osm hráčů, z toho startovné
zaplatili pouze čtyři. Nic moc! Ne že bych
někoho chtěl nutit, ale pro členy 1. LPK
Loučky by to měla být samozřejmost
zúčastnit se soutěže, kterou organizuje
jejich vlastní klub.

ZKUŠENÝ HRÁČ A TRENÉR V NÁŠEM KLUBU
Protože pétanque je hrou dvou týmů (jednotlivců) proti sobě,
byly zorganizovány klubové hrátky. Několik utkání bylo již
odehráno, některá měla jednoznačný průběh, některá se
proměnila ve velkou bitvu o vítězství. Již nyní lze vypozorovat,
kteří jedinci by potřebovali více trénovat a kteří by potřebovali
jiné kvalitnější soupeře. Těm prvním mohu pouze sdělit, že to je
jen a jen na nich samotných. Musí více trénovat, musí více času
věnovat nácvikům jednotlivých hodů a ne pouze odehrát svá
utkání v klubových hrátkách. Těm druhým lze pomoci jednině
poohlédnutím se po někom zkušeném, kdo by je zasvětil do
opravdového pétanque.
Proto jsem asi před měsícem oslovil pétanque klub v Roudnici
nad Labem (byl k nám nejbíže), který je registrovaným členem
ČAPEK, aby s námi odehrál několik přátelských her a tím nás
zasvětil do soutěžního pétanque. Po delším čekání na odpověď se
mi telefonicky ozval pan Jungmann, bývalý hráč a trenér
roudnického klubu. Úvodní sdělení, že již s činností v klubu a
s hrou samotnou skončil mě zklamalo. Naštěstí pak dodal, že mu
to začíná scházet a že jsem mu mou žádostí zabrnkal na správnou
strunu. Sám se nabídl, že by přijel k nám do Litvínova a že by pro
nás udělal něco jako celodenní soustředění. Samozřejmě, že jsem

byl pro, ale problém byl v termínu, protože je období letních
dovolených a lidí je málo. Nakonec jsme se domluvili na krátké
návštěvě na Loučkách a to na neděli 3. srpna v odpoledních
hodinách.
Po příjezdu jsem si s tímto sympatickým šedesátníkem nejprve
popovídal o samotě. Zajímal se o to, jak vznikl náš klub, jak
velká je členská základna, jak jsou vedeny tréninky a jaké máme
plány. Informoval jsem ho také o existenci klubových hrátek a o
založení ligy. Byl nadšen. Řekl, že na zrovna založený klub
s absolutními amatéry je to perfektní rozjezd. Jediné, co nám
zatím schází, abychom se mohli rozvíjet, je rada někoho
zkušeného. Jestli chceme hrát pétanque pouze amatersky
v regionu Litvínov, tak ho nepotřebujeme, ale pokud pomýšlíme
na účast na celorepublikových turnajích a registraci u ČAPEK,
tak je to nutností. Po diskuzi přišla na řadu i praktická ukázka. To
co nám pan Jungmann předvedl a sdělil, bylo velice poučné.
Při závěrečném rozhovoru jsme se domluvili na další spolupráci a
od nového roku i na stálém členství v našem klubu. Nabídl se, že
by nám dělal trenéra. Já si myslím, že by začal i soutěžně znovu
hrát, že mu to schází. Ale to až po registraci u ČAPEK. Pro náš
rozvoj by to bylo jenom dobře.

HRAJEME PÉTANQUE
SERIÁL O TOM, JAK HRÁT PÉTANQUE PODLE PRAVIDEL
DÍL 5. – DISCIPLÍNA

Toto jsou některé statě o chování z oficiálních pravidel:
Družstva, jejichž chování se nebude slučovat se sportovním duchem a fair-play vůči soupeřům, rozhodčím, činovníkům či
divákům budou vyloučena ze soutěže.
Hráč, který se chová nekorektně či hrubě vůči organizátorům, rozhodčím, ostatním hráčům či divákům riskuje jednu či
několik sankcí dle závažnosti přestupku. Sankce vznesené vůči hráči se mohou eventuelně vztahovat i na jeho spoluhráče.
Rozhodčí delegovaní pro řízení soutěže jsou povinni striktně aplikovat oficiální pravidla hry a další administrativní
ustanovení, které je doplňují. Jsou zmocněni vyloučit jakéhokoli hráče či družstvo ze soutěže, pokud se odmítnou řídit jejich
rozhodnutím.
Oblečení všech hráčů musí být korektní (nepovoluje se nezakrytý trup a bosé nohy). Každý hráč, který toto nebude dodržovat
i po napomenutí rozhodčím bude ze soutěže vyloučen.
Pro zapamatování opakuji:
Po dobu, kterou má hráč vymezenou na vhození koule, musí diváci i hráči zachovávat
co největší klid. Soupeř nesmí chodit, gestikulovat ani provádět žádnou jinou činnost,
která by mohla obtěžovat hráče (viz obrázek vpravo). Jen spoluhráči se mohou
pohybovat mezi kruhem a cílem, aby mu ukázali místo dopadu koule. Soupeř se musí
zdržovat za hráčem či u cíle vždy na straně hřiště a to tak, aby byl minimálně 2 m od
jednoho či druhého.
Hráči, kteří nedodržují tato pravidla, mohou být vyloučeni ze soutěže, pokud v tomto
pokračují po napomenutí rozhodčím.

KONEC

NÁCVIK HODŮ – BODUJÍCÍ HRÁČ (1/2)
BODUJÍCÍ HRÁČ je hráč, který se snaží hodit svoji kouli tak, aby se zastavila co nejblíže od cíle, nebo alespoň blíže než je
nejbližší soupeřova koule.
Existuje více druhů hodů, které závisí na stavu terénu a na jeho povrchu (povrch suchý, povrch tvrdý bez kamenů, povrch vlhký,
povrch měkký hodně písčitý, atd.).
Hráč si musí před hodem pečlivě prohlédnou terén, kde má jeho koule dopadnout: tzv. donnée = místo dopadu. Ve chvíli, kdy hraje,
musí hodit kouli přesně na toto vybrané místo.
Aby byl hod úspěšný musí mít hráč nejen jemné zápěstí při hodu, aby koule letěla správným směrem a po správné křivce, ale musí
neustále sledovat a zapamatovat si místo prvního kontaktu s terénem, chování koule po tomto dopadu, sílu hodu a křivku dráhy letu.
Jestliže odhozená koule nebyla tak dobrá, jak si představoval, musí si znovu prohlédnout místo dopadu a okolní terén a zpětně si
promítnout sílu a dráhu hodu. To vše musí zanalyzovat a vyvodit z toho poučené pro další hod.
I při nácviku platí pravidlo „NEUSPĚCHAT ŽÁDNÝ HOD – PLNĚ SE SOUSTŘEDIT“.
Příště: BODUJÍCÍ HRÁČ (2/2)

