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Mystik om pointberegningen

Brasiliansk indskiftning

Alle betydningsfulde spillere udeblev fra
sjette spillerunde med vidt forskellige undskyldninger: Målerlarven og Sundhedsapostlen var tilbage i barndommens land og
besøge deres skolekærester. Præsidenten
var stadig på officielt besøg i Amerika sammen med missilet, og Den Håndgangne var
ude at drikke øl.
I den situation havde Løven og Jægeren let
spil over for Den Snakkesalige og Den Rustne. Det benyttede de sig groft af og vandt
to kampe af tre.
Det er her pointberegningen bliver usikker.
Ifølge vicepræsidentens indberetning vandt
de to herrer 10 – 3 over de stakkels damer
i første spil. Det kan man da ikke!
Reglerne siger
at man spiller
til tretten.
En undersøgelseskommission er nedsat
og ventes at
komme med
en redegørelse
i slutningen af
efteråret –
2010!
Indtil da er resultatet medregnet i resultattavlen.

Gymnasten havde karantæne i syvende
spillerunde på grund af den kedelige thesag. Hun blev erstattet af en hidkaldt brasiliansk spiller, der ganske vist aldrig før havde spillet petanque, men alligevel formåede
at vinde over makkerparret, Den Rustne og
Jægeren. Hovedsagelig fordi de
skændtes bravt
indbyrdes under
hele kampen.
Den føromtalte
undersøgelseskommission vil
undersøge om det
er tilladt at anvende udenlandske
spillere på holdene.

Score

Placering

Løven
Jægeren
Målerlarven
Præsidenten
Den Snakkesalige
Gymnasten*
Missilet
Sundhedsapostlen
Den Håndgangne
Den Rustne

Antal vundne

7. spillerunde

Antal kampe

Det er slet ikke fair, siger en fortvivlet Den Rustne. Den kamp burde spilles om. Jeg trænger sådan til point

Indskiftede Mathias i et
koncentreret øjeblik.
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1 (3)
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3 (6)
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9 (8)
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Som service over for spillerne anføres sidste uges placering i parentes

