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název: INTER LIGA TETE A TETE 
vysvětlení názvu: inter liga – domácí, vnitřní, vrcholná a dlouhodobá soutěž 
                              tete a tete – značení typu hry v petanque (znamená jednotlivci, jeden proti    
                              jednomu, v překladu z francouzštiny též „tváří v tvář“ – tête à tête). 
koordinátoři ligy:  Vondráček K.V. (prezident) tel.: 728955837 
                               Přerostová Hana (sekretář) tel.: 605740312 
termíny a trvání:  
- 20. května 2012 rozlosování, zahájení 
- v systému mellé individuálně, na domluvě soupeřů, do 26. září 2012 
- v systému k.o. pavouk mezi 28. a 30. září 2012 
- vyhlášení, ocenění (věcné ceny) na valné hromadě (říjen-listopad) 
systém soutěže: 
- 1. základní část: MELLÉ na čtyři kola (pořadí nasazených švýcarským systémem) 

Losování proběhne následujícím způsobem: 1. koš – osm nasazených dle výkonnosti, 2. koš – deset 
nenasazených. Postupně nalosováni k osmi z 1. koše čtyři soupeři z 2. koše. Dolosování zbývajících soupeřů. Při 
sestavení pořadí nasazených bylo zohledněno: výsledky a účast na turnajích v letech 2010 – 2012, a dále účast 
na pétanque v KT v letech 2009 – 2012. 
O konečném pořadí v základní části rozhoduje: počet vítězství (ne kontumačních), počet bodů celkem, vzájemný 
zápas vyšší rozdíl skóre, vyšší počet uhraných plus bodů, nový zápas. 
- 2. finálová část: K.O. PAVOUK pro prvních osm ze základní části 
      (čtvrtfinále, semifinále, finále a o 3. místo) 

Tzn. osm utkání, což lze odehrát jako turnaj v jednom dni. Termín a místo budou určeny. 
soutěžní řád: 
- hra jednotlivci (jeden proti jednomu, každý tři koule) 
- hra do třinácti bodů (kontumace se počítá 13:6) 
- povolená hřiště v Klatovech: Kolonáda, Lázně, u Lva 
- po odehrání utkání aktéři nahlásí výsledek, datum a místo utkání koordinátorům ligy 
komunikační kanály: 
- webové stránky klubu, konkrétně: 
http://www.petanque-klatovy.cz/akce-a-turnaje/klubova-cinnost/inter-liga-tete-a-tete/ 
       zde bude průběžně doplňovaná výsledková tabulka aj. info k soutěži 
- email klubu pro dotazy průběžné info hráčům a hlášení výsledků 
- telefony koordinátorů ligy pro dotazy a hlášení výsledků 
- individuální mezi jednotlivými soupeři (databáze členů všem k dispozici) 
poznámky: 
- soupeři se na utkáních (místě a čase) domlouvají samostatně mezi sebou.                

Ochota domluvit se a odehrát utkání bude zohledněna při udělování případných 
kontumací, kdy záporné body mohou dostat oba aktéři nebo pouze jeden. 

- utkání možno odehrát při pravidelném koulení (v době trvání ligy, tj. 5x Lázně a 18x 
středa) nebo kdykoliv jindy. Není nutno dbát pořadí utkání dle pořadí vylosovaných 
soupeřů. Na zřeteli je nutné mít termín ukončení soutěže, při časovém rozvrhu zápasů. 

- hrací systémy, soutěžní řády, prováděcí předpisy – vše k dispozici u koordinátorů ligy. 
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