Přítomni:
pp. Libor Rusina, Milan Sasýn, Jarmil Vašek,
Rostislav Bezecný, Jaromír Cagaš,
Dalibor Kajfoš, Kamil Raška, Jiří Bajtek,
Kamil Bajtek, Bronislav Bajtek,
David Stachovec, Jaroslav Plucnar,
Pavel Plucnar, Antonín Kresta, Jiří Široký

Jako už tradičně v prostorách přilehlé restaurace U kurtů
tenisového areálu fa Krolstav ve frýdecké části „Berlín“ se
uskutečnila jakási jednak derniéra a jednak premiéra. Proč
derniéra a proč premiéra … ? Derniéra z důvodu
zhodnocení akce minulé, to znamená projektu TENIS-CUP
FM 2011 a premiéra z hlediska naplánování ročníku dalšího.
Na ustavující schůzce pro ročník TENIS-CUP FM 2012
(nechceme „zatím“ v žádném případě konkurovat tradicím
jako je Wimbledon či Roland Garros) byl vzhledem k počtu
přítomných uveden v život závazný itinerář pro novou
sezónu celého projektu. Z jednání vyplynulo, že dvojice,
které se zúčastnily již prvního ročníku mají snahu
pokračovat i nadále a souhlasí s nastavením podmínek a
regulí pro ročník následující.

Tak tedy:
Celý herní systém soutěže by měl být v jádru zachován,
tak jak je popsán na web stránkách, samozřejmě vzhledem
k možnému počtu nově přistupujících družstev. Celkový
počet nominovaných družstev (s jejími hráči a dle nové
regule je možno ke dni zápisu – 10.11.2011 – nahlásit
pro ročník 2012 i družstvo ve složení 3 hráčů; to z důvodu
možného zástupu v případě zranění, nepředvídatelné
události či jiného) bude znám v pátek 11.11.2011, kdy na
klasickém místě a v klasický čas, to znamená restaurace
U kurtů v 18.00 hodin proběhne rozlosování ročníku 2012.
Zápis družstva lze provést u kteréhokoliv člena
organizačního výboru soutěže.
Vzhledem ke stávající a expandující ekonomické situaci celé
planety, ať už směrem nahoru či dolů bylo také
odsouhlaseno startovné za družstvo (je jedno zda
dvoučlenné, či tříčlenné) ve výši -4.000,- Kč, splatné
do konce měsíce května 2012 k rukám prezidenta
organizačního výboru.
Dle zákulisních informací je již znám termín pro uskutečnění
finálového turnaje MASTER TENIS-CUP FM 2012. A proto si
neplánujte dovolené na sobotu 15.září 2012.
Závěrem bychom chtěli požádat vítěze ročníku 2011 – družstvo DJ aby
v den rozlosování pro rok 2012 nezapomněli přinést putovní pohár
soutěže, pokud možno v jednom kuse …

