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VÝROČNÍ ZPRÁVA – zpráva o činnosti v roce 2016 
 

Rok 2016 byl pro český pétanque dalším z těch významnějších. Delegáti Fóra zástupců klubů (výroční členská schůze) 
České asociace pétanque klubů (zkr. ČAPEK) 13. 2. 2016 rozhodli o změně názvu na „Česká federace koulových 
sportů“ (zkr. ČFKS). Tato je sportovní federací, která zastřešuje jednotlivé české spolky, kluby a oddíly provozující 
koulové sporty, především pétanque. 

ČFKS je následně 24. 5. 2016 uznána Mezinárodní konfederací koulových sportů - Confédération Mondiale des Sports 
de Boules (CMSB) jediným a výhradním představitelem koulových sportů v České republice. 

CMSB sdružuje Mezinárodní federace Pétanque (FIPJP), Lyonnaise (FIB) a Raffa (CBI) a takto ustavená je uznávána 
Mezinárodním olympijským výborem (IOC) od roku 1985. Jakožto člen Sport Accord je také přímým členem ARISF – 
Asociace MOV uznaných mezinárodních sportovních federací – a IWGA, Mezinárodní asociace Světových her, ve 
kterých jsou všechny tři sporty zastoupeny v kategorii mužů i žen. 

Česká asociace pétanque klubů (vznikla v r. 1994 po prvním turnaji v Ratibořicích, oficiální vznik ale 18. 1. 1995, kdy 
byly zaregistrovány stanovy u MV ČR) zůstává se sportem pétanque pevnou a neoddělitelnou součástí organizační 
struktury ČFKS a je jednou z jejích sekcí. 

Vedle naplnění kompletního programu domácích soutěží všech kategorií, odehrání kontinentálních a světových 
šampionátů se podařilo sekci ČAPEK po několika letech dosáhnout mimořádného pořadatelského úspěchu. V rámci 
Olympijského parku Rio – Lipno jsme v srpnu nabídli nejen návštěvníkům na lokalitách v Lipně nad Vltavou, Frymburku 
a Vyšším Brodě pétanque jak na úrovni rekreační, tak i té sportovní, vrcholové. Na speciálně vybudovaných terénech 
ve Frymburku se od 14. do 16. 8. konal 4. ročník „Poháru konfederací žen“. Absolutní světová špička, doplněná 
českými vicemistryněmi Evropy 2007: Mistryně světa (Španělsko), vicemistryně světa (Thajsko), mistryně a 
vicemistryně z Afriky Tunisko a Madagaskar, dvojici z Asie doplnila Čína. Za Evropu dlouhodobě nejúspěšnější 
Francie. Po omluvě zástupkyň amerického kontinentu a Oceánie byly pozvány čtvrtfinalistky MS 2015 - Německo. 
Koncentrace nejlepšího světového ženského pétanque. Zvítězily ženy z Thajska, Česká republika obsadila s Čínou 
dělené 5. – 6. místo. 
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