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PPRROOPPOOZZIICCEE  
 
název sout ěže: INTER LIGA TÊTE À TÊTE 
objasn ění názvu:  inter liga – domácí, vnitřní, vrcholná a dlouhodobá soutěž; tête à tête – značení typu hry v pétanque 
(znamená jednotlivci, jeden proti jednomu; v překladu z francouzštiny též „tváří v tvář“ či lépe „hlava k hlavě“) 
 
koordináto ři ligy:  Vondráček K.V. (prezident) tel.: 728955837 
                               Přerostová Hanka (sekretář) tel.: 605740312 
 
termíny a trvání:  
lhůta pro přihlášení: 15. únor – 15. březen 2014 
zahájení ligového ročníku: 1. dubna 2014 
ukončení ligového ročníku: 30. září 2014 
vyhlášení a ocenění: na valné hromadě (listopad 2014) 
 
podmínky ú časti 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 15ti let, pokud se přihlásí ve stanoveném termínu; 
přičemž členové Bowle09 neplatí startovné, ostatní v daném ročníku startují za poplatek 100,- Kč 
!předpokládají se p ři hře zásady fair play, ochota ke komunikaci se soupe ři a snaha odehrát všechna utkání v rozmezí trvání s outěže! 
 
systém sout ěže: 
herní systém bude stanoven podle počtu přihlášených (před termínem zahájení) 
- buď jednokolový každý s každým - nad 10 přihlášených hráčů 
- nebo dvoukolový každý s každým - do 10 přihlášených hráčů (1. kolo: 1.4. - 30.6. / 2. kolo: 1.7. - 30.9.) 
V případě dvoukolového systému nelze odehrát druhé utkání se soupeřem před uzavřením 1. kola 
o každém utkání bude vyhotoven písemný zápis (soupeři, kdy a kde, výsledek), který se odrazí v průběžné 
výsledkové tabulce aktualizované na webu Bowle09; tato tabulka následně stanoví pořadí konečné 
o kone čném (i pr ůběžném) po řadí rozhoduje:  1. počet vítězství 2. počet odehraných utkání 3. počet bodů 
celkem, 3. vzájemný zápas (pokud byl), 4. vyšší rozdíl (kladného / záporného) skóre, 5. vyšší počet uhraných (tzn. 
vlastních) bodů, 6. nový zápas 
 
klasifikace:  
vítěz utkání získá 13 bod ů + tolik bod ů, kolik činil rozdíl skóre 
příklad: za vítězství 13:10 získává hráč 13 + 3 body, tj.: 16 bodů 
poražený získá tolik bod ů, kolik v utkání uhrál 
příklad: při prohře 8 : 13 získává poražený 8 bodů 
v případě neodehraného utkání se toto nezapočítává žádnému z aktérů takového utkání 
(tzn. 0 vítězství, 0 bodů, 0:0 skóre oba; zaniká tak možnost kontumační výhry či prohry) 
 
sout ěžní řád:  
- hra jednotlivci (jeden proti jednomu, každý tři koule) 
- hra do třinácti bodů bez časového limitu 
      (ostatní pravidla dle obecně platných pravidel F.I.P.J.P.) 
- povolené hřiště: pouze bulodrom u Lva v Klatovech 
- 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 povoleného terénu. Jednou rozehrané utkání je nutné dokončit v ten stejný den! 
Pokud se oba aktéři dané hry dohodnou, že jejich utkání je ligové, utkání se za ligové považuje, bez ohledu na výsledek. Utkání nelze 
opakovat! 

- po odehrání utkání aktéři neprodleně nahlásí výsledek, datum a místo utkání koordinátorům ligy 
 
komunika ční 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 aktéry ligy (databáze hráčů všem k dispozici) 
 
KTpetanque@seznam.cz                                           www.petanque-klatovy.cz                                     telefon: 728955837 (prezident)  


