Petang – upravené pravidlá hry pre ihrisko Plechotice
1. Petang môžu proti sebe hrať: - 2 družstvá po 3 hráčoch (každý má 2
gule). - 2 družstvá po 2 hráčoch (každý má 3 gule). - Jeden hráč proti
jednému hráčovi (každý ma 3 gule).
2. Petang sa hraje na všetkých terénoch. Pri rekreačnej hre sa ihrisko
presne nevyznačuje. Gule sa hádžu tak, aby boli čo najbližšie
k prasiatku (menšia drevená gulička).
3. Zápas sa hraje pokiaľ nedosiahne jedna strana 13 bodov. V skupinách
je možné hrať skrátenú hru do 11 bodov. Bod v hre dostávajú 3 gule,
ktoré sú po ukončení hodov najbližšie k prasiatku. Stav po jednom
vhadzovaní môže byť teda 3:0, alebo 2:1. Ak sa nedá určiť voľným
okom, ktoré gule získavajú body, robí sa premeranie metrom, alebo
meracou pomôckou. Ak je vzdialenosť rovnaká, ostatné gule sa
odstránia z ihriska a len tieto hody s nerozhodnými guľami sa zopakujú,
kým nie je jasné, ktorá strana si pripíše bod.
4. Prasiatko sa vhadzuje z betónovej kocky osadenej v trávnatej ploche.
Vhadzuje tá strana, ktorá vyhrala los mincou, resp. strihaním a pod.
Rozmer kocky je najmenej taký, aby sa doň vošli obe chodidla.
5. Nohy musia byť pri hode gule na kocke, nesmú ju presahovať, ani
nesmú opustiť povrch kocky, kým nie je guľa či prasiatko vypustené z
ruky.
6. Vzdialenosť prasiatka a miesta hodu – polohy kocky, musí byť v
rozmedzí od 6m – 9m. Prasiatko musí byť z miesta hodu viditeľné.
7. Prvú guľu hádže družstvo, ktoré hádzalo aj prasiatko a ktoré vyhralo
los. Po prvej guli vhadzuje 1 guľu súper, ďalšie gule dohodí ten, kto má
bližšie svoju guľu k prasiatku. Potom pokračuje v dohodení svojich gúľ
súper. Spočítajú sa body a zaznačia sa v tabuľke. V ďalšom kole
vhadzuje prvý súper. Takto sa striedajú až do konca hry – do
dosiahnutia 13 bodov.
8. Hráč, ktorý guľu zastaví úmyselne je diskvalifikovaný a taktiež celé
družstvo z tejto časti hry.
9. Hráči i diváci sa vyzývajú k chovaniu, ktoré je v medziach pravidiel
fair- play.
10. Výmena hráčov v priebehu hry je nemožná.

