
Propozice turnaje  

 

2. OSTRAVSKÝ PÉTANQUE 2022 
 

I. 
Preambule 

 
Turnaj 2. OSTRAVSKÝ PÉTANQUE (dále jen „Turnaj“) je organizován Ostravským 
organizačním centrem spolku SENIORS, z.s. (dále jen „OOC“) 
Turnaj, je otevřen  seniorům města Ostravy a dalších obcí a měst České republiky 
(občané 55+). 
 

II. 
Organizátoři, rozhodčí a pořadatelé 

 
Organizátory, hlavního rozhodčího, rozhodčí, pořadatelé a další spolupracovníky jmenuje 
kolektivní vedení OOC. Budou představeni při zahájení turnaje.  
 

III. 
Termín a místo konání 

 
7. října 2022, od 9,00 hodin -  sportovní areál TJ Ostrava, Varenská ul., Moravská 
Ostrava. 
Parkování vozidel v areálu (za úplatu) nebo na parkovišti za sportovním areálem. Pro pěší 
doporučen příjezd dopravními prostředky DPO (trolejbusy 107, 108 a 109) na zastávku 
Stanice záchranné služby. 
 

IV. 
Forma provedení 

 
Turnaj jednotlivců v kategoriích ŽENY a MUŽI. 
 

V. 
Časové schéma turnaje 

 
Příprava sportovišť :          08,30 – 09,00 hod. 
Prezence soutěžících :       09,00 - 09,15 hod. 
Zahájení turnaje :                09,20 - 09,25 hod. 
Soutěž :                                09,30 - do dohrání všech soutěží- cca13,00 hod.X 

Zpracování výsledků:         13,00 – 13,30 hod.X (Časový prostor pro občerstvení  
                                                                                 soutěžících)  
Úklid sportovišť:                 13,00 – 13,30 hod.X 
Vyhlášení vítězů ihned po zpracování výsledků 
Legenda: x = časy jsou pouze orientační  
 

VI. 
Soutěžní kategorie 

 
A) Źeny 55+ 
B) Muži 55+ 
Kategorie bude hodnocena při účasti 15 soutěžících v ní. Při nenaplněnosti kategorie o 
dalším postupu rozhoduje organizační výbor turnaje. 

 
 



VII. 
Vybavení soutěžících 

 
a) Sportovní ústroj. 
b) Průkaz totožnosti. 
 

VIII. 
Vyhlášení a ocenění vítězů 

 
Budou vyhlášeni první tři nejúspěšnější soutěžící v soutěžní kategorii, kteří budou oceněni 
poháry, medailemi a věcnými cenami. 
 

IX. 
Doprava 

 
Individuální na vlastní náklady soutěžících. 
 

X. 
Zdravotnické zabezpečení 

 
 Zdravotnická hlídka a lékařská služba první pomoci. 
 

XI. 
Pojištění 

 
Každý účastník soutěží na své pojištění a riziko. 
 

XII. 
Přihlášky a startovné 

 
a) Na jednotném tiskopisu platném pro tento turnaj elektronicky do E-schránky: 

petanque-seniors@post.cz 
nebo poštou na adresu OOCSENIORS, z.s.,Junácká 313/84, 724 00  Ostrava 
b) Startovné ve výši 50 Kčza soutěžícího zašlete na účet organizátora turnaje číslo 

1 0 3 0 5 3 8 9 3  /  2 2 5 0 
VS : 7102022,  SS : číslo uvedené v přihlášce (doporučujeme číslo vlastního  
telefonu přihlašovatele). Platbu označte i jménem soutěžícího. 
c)Termín doručení přihlášek a připsání startovného na shora uvedený účet 

do 30.září 2022. 
 

XIII. 
Informace k turnaji 

 
Mobil:  702 287380 nejlépe od 9. do 10. hodiny 

nebo 
cestou E-mailové schránky:petanque-seniors@post.cz 

.V předmětu zprávy uvádějte: „Vyžádání informací k turnaji OV-Pétanque a jméno 
soutěžícího. 
 
 
 
 
 
 
 



XIV. 
Protesty 

 
a) Podat protest má právo každý soutěžící. 
b) K podání protestů je stanoven poplatek ve výši 100,-Kč. 
c) Protest řeší komise ředitelky turnaje. 
d) V případě uznání protestu se výše uvedený poplatek vrací. V opačném případě  
propadá do rozpočtu akce.  
 

XV. 
Organizační záležitosti 

 
a) Turnaj je koncipován a organizačně připraven pro seniory s aktivním přístupem  
k životu ve své věkové kategorii (55+).  
b) Při zápisu i v průběhu turnaje mohou být soutěžící pořadateli nebo rozhodčími  
vyzváni k ověření osobních údajů (jména a věku) dle průkazu totožnosti. 
c) Na sportovištích, kde turnaj probíhá, je nutno dbát na osobní bezpečnost a dodržovat 
pokyny rozhodčích a pořadatelů. 
d) Čas zápisu na místě je totožný s prezencí přihlášených soutěžících. Po uplynutí času 
k zápisu a prezenci bude zápis bezpodmínečně uzavřen s cílem dodržení časového  
plánu turnaje. 
e) V případě nemožnosti startu nebude startovné vráceno. Přihlášený soutěžící má  
možnost za sebe vyslat náhradníka příslušné věkové kategorie. Ten bude startovat s 
původně přiděleným startovním číslem. 
f) Všichni účastníci turnaje souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených 
v písemných přihláškách a s pořizováním záběrů za účelem prezentace konání turnaje  
a propagace seniorského sportování před širokou veřejností (tisk, rozhlas, televize). 
Pořadatel prohlašuje, že získané osobní údaje budou využity pouze v rámci organizace 
turnaje a nebudou předány žádné třetí osobě, kromě uvedení jména při zveřejnění vítězů. 
g) V případě výrazně nepříznivého počasí bude turnaj zrušen, o čemž budou přihlášení  
účastníci informováni telefonicky nebo E-mailovou zprávou dle v přihlášce uvedených 
údajů. 
h) Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční po ukončení turnaje. 
 
 

XVI. 
Hlavní partner turnaje   

 

Statutární město Ostrava 
 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  


