תחרויות בהן מכבדים את החוקה ,ללא שתית אלקוהול ,ללא הימורים וללא עישון וכ.. ,...זה קיים?.

רוב הקוראים שלנו ,מדווחים לעיתים קרובות וקרובות מדי ,על אי סדרים בתחרויות מסויימות .הרבה
מהם מתלוננים על כך שרואים על המגרשים שחקנים שתויי אלקוהול ,שחקנים שמעשנים על המגרשים,
שלא מכבדים את יריביהם ,וחמור מזה ,מקללים את השופטים ,וכ...ועוד כל מיני סוגי התנהגויות פסולות.
ענף הפטאנק הנו ענף ספורט ככל ספורט ,והפטאנק מקווה להיות באחד הימים ומייחלים לכך ,ענף
ספורט אולימפי ,ולהיות חלק מהמשחקים האולימפיים.
כל ההתנהגויות הבזויות האלה ,כמכת מו ת לתקוה לראות סוף סוף את הפטאנק במשחקים אולימפים
ובכלל...
אילו הייתי מספר לכם שמתקיימות לחרויות ללא אלקוהול ,שם מחלקים לכם מיים בבקבוקים אישיםסגורים ,חינם אין כסף וכמה שתרצו!
אילו הייתי מספר לכם שקיימות תחרויות בלי פרסים כספיים ,שם לא מבקשים מכם אפילו השתתפותכספית ,ושאתם עוד עשויים לקבל מתנות ופרסים ,גביעים ומדליות ,אבל בהחלט לא כסף....
אילו הייתי מספר לכם שיש תחרויות ,שאין מעשנים בהן על המגרשים ,ושאפילו סיגריה האלקטרוניתאסורה לשימוש ,ושיש שלטי הזהרה לשחקנים על המגרשים...
אילו הייתי מספר לכם שקיימות תחרויות ,שם החלטות שופטים ,ואף כרטיסי הזהרה לשחקן שגלש אודרך על החישוק בעמדת הזריקה או הרים רגלים וכו..שהחלטות אלה מתקבלות בצורה מכובדת וללא
ציוץ.....
אילו הייתי אומר לכם ,שעל מנת שהשחקנים ישחקו במדים אחידים ,מקבלים חולצות חינם שמחלקים
לשחקנים...
אילו הייתי מספר לכם שכל זה קיים ,שהתחרויות האלה באמת ובתמים מתנהלות כך ,תגידו שאני בדחן,
בדרן או סתם חולם...
אכן כן .זה קיים .וב תחרויות המבוססות על השיטה השוויצרית ,אתם משתתפים ב 5-משחקים ובהתאם
לתוצאות מחלקים אותכם ל 4-בתים  . A-B-C-Dלא רק זה ,אתם מקבלים בנוסף כריך עם פרי ח י נ ם
בהפסקת הצהריים ,בסביבות .....00.11חלום!!!
יתרה מזאת מקבלים אותכם בזרועות ,מסדרים לכם טיולים באתרים בעלי חשיבות תיירותית והיסטורית
"ובבטחון מלא"...
אתם תשאלו אותי איפה מתקיימים טורנירים מסוג זה ?? לצערי לא בצרפת..סוגים אלה של תחרויות
קיימים בארצות אחרות .מצאנו אותם בישראל!!! כן ארצות כמו ישראל ,המהווה דוגמא מצליחים לארגן
מפגשים אלה בנוכחות והשתתפות שיא מרשימה .ארצות אלה גם מזמינות על חשבונם ,משלחות כולל
לינה...הפטאנק נולדה בצרפת ,אבל בקרוב ,מהר יותר מי מ ששניתן לחשוב ,ארצות אלה יעברו
אותנו...הגיע זמן לקחת דוגמא ,במקום להסתכל על הפופיק של עצמנו.

