Usnesení Valné Hromady
ze dne 28.07.2011

Přítomni: TT Rabaka -

Bajtek R., Raška K.

Old Bois

-

Bajtek J., Široký J.

TK Viťa

-

Kresta J., Kresta T

CTP Eso

-

Vašek J., Rusina L.

TT Papl Japl -

Plucnar P.

PROGRAM
1) Základní část
- zbylá utkání základní části je nutné odehrát do 17.08.2011
- při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas. V případě
rovnosti bodů mezi třemi týmy, kdy vzájemný zápas
nerozhodl, pořadí určí vyšší rozdíl mezi vítěznými a
prohranými gemy.
2) Play off
- Utkání nutné odehrát do 20.09.2011, dle pavouka
uvedeném na webu, v sekci „ systém soutěže“
- O místě konání utkání rozhoduje vždy lépe postavený tým
po základní části
- V případě nerozhodnutého stavu utkání (3:3) o vítězství
rozhodne přídavný set čtyřhry (6:6 tie-break)
- K utkání použijte stejný zápis jako v základní části

3) Masters
- Turnaj bude odehrán 24.09.2011 od 8.30hod na kurtech
Tenis Point FM. V případě nepříznivého počasí, tentýž den,
v hale ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Pravidla Masters
- Nasazení mužstev do utkání dle platného pavouka,
popsaném na webu v sekci „systém soutěže“.
- Kapitáni jsou povinni do 22.09.2011 nahlásit, do
diskusního fóra webových stránek, jedničku svého týmu!!!
- Každé utkání zahajuje vždy jednička domácího týmu
(domácí tým = družstvo lépe umístěno po základní části).

STANOVENÝ ROZPIS ZÁPASŮ
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Zápas
Zápas
Zápas

D. Hr1 – H.Hr2
D.Hr2 – H.Hr1
čtyřhra
D.Hr1 – H.Hr1
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- Utkání se hrají stejným způsobem jako základní část.
V případě nerozhodného stavu 3:3, týmy odehrají
přídavný super tie-break ve čtyřhře.
- Utkání za rozhodnutého stavu se po dohodě mužstev
nemusí dohrávat.
- V případě odstoupení zraněného hráče v zápase, set
získává soupeř. Do dalšího setu nastupuje náhradník.
Zraněný hráč už v dalším utkání turnaje nemůže nastoupit.

Náhradníci:
- Vítězslav Kresta
- Zdeněk Merta
O nasazení jednoho z náhradníků v případě zranění, rozhoduje los za
účasti kapitánů obou mužstev a sportovního manažera.

4) Závěr

Toto usnesení bylo jednomyslně odsouhlaseno všemi účastníky Valné
Hromady a vzhledem k dané účasti, je právoplatné.

Zapsal: Rusina Libor

