
I Turniej o Mistrzostwo Kalet w Boules (petanque) 

Kalety, Ichtiopark, 23 września 2017 r. 

Start- godzina 12.00 

 

Regulamin:  

1. Zapisy 

W turnieju startować mogą wszyscy mieszkańcy Kalet (bez ograniczeń wiekowych). 

Zgłoszona drużyna musi liczyć 2 zawodników (dublet). 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową pod adresem: jacek.lubos@kalety.pl 

lub telefonicznie pod nr: 034 352 76 52 

Zgłoszenia można dokonać do dnia 22 września, do godziny 13.00 

Nie będzie możliwości zapisów w dniu zawodów. 

Liczba zgłoszeń ograniczona do 15 drużyn (do gry zostaną dopuszczone najszybciej 

zgłoszone drużyny). 

Karta zgłoszenia w załączniku. 

 

2. Zasady gry 

Zestawu do gry składa się z 6 stalowych kul, małej drewnianej kuli (tzw. świnki) i miarki. 

Do współzawodnictwa stają dwa zespoły dwuosobowe. Każdy członek zespołu podczas 

jednej rozgrywki ma trzy rzuty. 

O tym, który zespół rozpocznie grę, decyduje rzut monetą. 

Osoba rozpoczynająca rzuca małą drewnianą kulką, tzw. świnką, z wyznaczonego na 

ziemi przez organizatora okręgu o średnicy ok. 40 cm. Świnkę trzeba rzucić  na odległość 

6 do 10 m od zaznaczonego miejsca - zachowując 1 m odstępu od przeszkód typu : 

obrzeże terenu gry, drzewo, ściana. Następnie ta sama osoba rzuca lub toczy swoją kulą 

tak aby ta zatrzymała się jak najbliżej świnki. Uwaga: podczas rzutu obie nogi gracza 

muszą mieć kontakt z podłożem. 

 Przeciwnik- pierwsza osoba z przeciwnego zespołu-  rzuca następnie swoją kulę z 

wyznaczonego miejsca tak aby znalazła się ona bliżej świnki niż kula osoby 

rozpoczynającej rozgrywkę. Można umieścić swoją kulę bezpośrednio bliżej świnki lub 

wybić kulę przeciwnika. Można też przesunąć świnkę.  

Kolejne rzuty wykonuje zespół, którego kula jest dalej od świnki. Rzuty takie wykonuje aż 

do momentu umieszczenia swojej kuli w bliższej pozycji do celu lub do skończenia zapasu 

wolnych kul do rzutu.  

Gdy przeciwnik umieści swoją kulę bliżej świnki do gry wraca pierwszy zespół. 

Rozgrywka toczy się do wyrzucenia wszystkich kul zespołów przy zachowaniu zasady 

przemienności rzutów po umieszczeniu swojej kuli bliżej świnki.  
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Rozgrywkę wygrywa zespół, który umieścił swoją kulę lub kule bliżej świnki. 

Za rozgrywkę otrzymuje się tyle punktów, ile swoich kul umieściliśmy bliżej świnki. 

 W związku z tym wygrywając jedną rozgrywkę zespół może zdobyć od 1 do 6 punktów. 

Zespół, który wygrał rozgrywkę rozpoczyna kolejną partię z miejsca ostatniego położenia 

świnki stosując się do wszystkich wyżej opisanych zasad.  

 

Obrazowo zasady gry można zobaczyć tu: 

http://www.petanque.pl/asp/pliki/pobierz/2012_pfp_instrukacja_gry.jpg 

 

Cały mecz wygrywa  zespół, który jako pierwszy zgromadzi sumę 13 punktów. 

 

3. Nagrody  

  Trzy zwycięskie zespoły nagrodzone zostaną okolicznościowymi pucharami i dyplomami. 

  Wszystkie pozostałe zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

  Puchary i dyplomy wręczy burmistrz miasta po zakończeniu zawodów. 


