BOWLE 09' – 1. PÉTANQUE KLUB KLATOVY
občanské sdružení se sídlem:
Klatovy, ul. Čs. legií, č.p. 207/I. PSČ 33901
IČO: 22771778
bankovní spojení: 2600188181/2010

„INTER LIGA TETE A TETE“
DOMÁCÍ SOUTĚŽ KLUBU 2013 - PROPOZICE
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 „hlava k hlavě“ – tête à tête).

koordinátoři ligy: Vondráček K.V. (prezident) tel.: 728955837
Přerostová Hana (sekretář) tel.: 605740312
termíny a trvání:
lhůta pro přihlášení: 1. – 31. březen 2013
zahájení ligového ročníku: 1. dubna 2013
ukončení ligového ročníku: 18. září 2013
termín náhradních utkání: 28. nebo 29. září 2013 (bude upřesněno)
vyhlášení, ocenění: na valné hromadě (listopad 2013)
podmínky účasti v lize:
ligový ročník je otevřený všem, tedy i hráčům, kteří nejsou členy pořadatelského klubu.
ligového ročníku se může zúčastnit každý muž nebo žena starší 18ti let, pokud se přihlásí ve stanoveném
termínu. Přičemž; členové Bowle09 neplatí startovné, ostatní v daném ročníku startují za poplatek 100,- Kč.
předpokládají se při hře poctivost a zásady fair play, ochota ke komunikaci se soupeři a snaha odehrát všechna
utkání v rozmezí trvání inter ligy.
systém soutěže:
herní systém je stanoven na tzv. každý s každým, jednokolový
každý účastník tak odehraje jedno utkání s každým dalším účastníkem ligového ročníku
o každém utkání bude vyhotoven zápis (soupeři, kdy a kde, výsledek), který se odrazí v průběžné výsledkové
tabulce. Konečné pořadí stanoví výsledková tabulka.
o průběžném i konečném pořadí rozhoduje: 1. počet vítězství (ne kontumačních), 2. počet bodů celkem, 3.
vzájemný zápas, 4. vyšší rozdíl skóre, 5. vyšší počet uhraných bodů, 6. nový zápas
Specifická kritéria: do konečné výsledkové tabulky bude zařazen každý, kdo k termínu ukončení ligového
ročníku (18.9.) bude mít odehrány alespoň dvě třetiny všech utkání. Takový hráč, bude-li mu chybět jedno a více
utkání (max. však třetina všech), dostane možnost dohrát chybějící utkání v termínu náhradních utkání
(28/29.9.). Oznámení o čase, místě a kritériích náhradních utkání vydají pro všechny dotčené hráče koordinátoři
ligy v den ukončení ročníku. Hráči, kteří do 18.9. nebudou mít odehrány alespoň dvě třetiny všech utkání, budou
v den ukončení ročníku vyřazeni ze soutěže. Výsledky jejich a všech jejich soupeřů ze vzájemných utkání budou
vymazány a do celkového hodnocení se nepromítnou.
soutěžní řád:
- hra jednotlivci (jeden proti jednomu, každý tři koule)
- hra do třinácti bodů (kontumace se počítá 13:6)
(ostatní pravidla dle obecně platných pravidel F.I.P.J.P.)
- utkání se odehraje na základě vzájemné dohody soupeřů. A to ve vhodném čase (např. denní době
zaručující dostatečnou viditelnost po celou dobu utkání) a na místě v rámci povolených hřišť, s ohledem na
jejich momentální stav. Jednou rozehrané utkání je nutné dokončit v ten stejný den! Pokud se oba aktéři
dané hry dohodnou, že jejich utkání je ligové (přičemž se musí předem vyslovit), utkání se za ligové
považuje, bez ohledu na výsledek. Utkání nelze opakovat!
- povolená hřiště: V Klatovech – Kolonáda u kašny, bulodrom u Lva, koupaliště Lázně
Mimo Klatovy – pouze výjimečně, a to na hřištích spravovaných jinými pétanque kluby, využívaných
k turnajům a tedy ke hře pétanque způsobilých (možnost zjm. pro mimo klatovské aktéry ligy).
- po odehrání utkání aktéři nahlásí výsledek, datum a místo utkání koordinátorům ligy
komunikační kanály:
- webové stránky klubu, kde budou mj. k dispozici průběžné výsledky
- email klubu pro dotazy průběžné info hráčům a hlášení výsledků
- telefony koordinátorů ligy pro dotazy a hlášení výsledků
- individuální mezi jednotlivými soupeři (databáze hráčů všem k dispozici)
KTpetanque@seznam.cz

www.petanque-klatovy.cz

telefon: 728955837 (prezident)

