Zúčastnili se :
pp. Kajfoš Dalibor, Rusina Libor, Kresta Antonín,
Bajtek Kamil, Stachovec David, Široký Jiří,
Bezecný Rostislav, Sasýn Milan, Minár Vladimír,
Plucnar Jaroslav, Plucnar Pavel, Merta Zdeněk,
Bajtek Jiří, Raška Kamil a Bajtek Radomír.

V útulných prostorách frýdecké restaurace U kurtů se
předposlední říjnovou neděli sešla valná většina účastníků
již druhého ročníku tenisového projektu TENIS-CUP FM,
který zdárně vyvrcholil finálovým turnajem MASTER 2012
v průběhu měsíce září aby se dohodli či nedohodli na
podmínkách ročníku příštího.
Po nezbytném úvodu, kdy došlo ústy presidenta a
sportovního ředitele turnaje k jakémusi zhodnocení sezóny
minulé a nastínění sezóny budoucí byl otevřen prostor
široké diskusi jednotlivých účastníků.
Po obsáhlém rozboru jednotlivých připomínek, návrhů,
změn a dodatků lze v bodech vyjmenovat určitá zásadní
ustanovení, která byla schválena většinovým hlasováním.

Usnesení:
1. Výše startovného pro ročník TCFM 2013 zůstává ve
stejné výši jako v ročníku 2012, tj. 4.000,- Kč za družstvo
(je jedno zda dvoučlenné či tříčlenné) a je splatné do
konce měsíce května 2013 k rukám pokladníka TCFM.
2. Družstvo tvoří dva hráči. Každé družstvo má možnost
kdykoliv během soutěže připsat na svou soupisku hráče
třetího (organizační výbor si vyhrazuje právo se
k tomuto hráči vyjádřit formou schválení či nikoliv).
Vzniklé tříčlenné družstvo má statut celku a je na jeho
svobodném rozhodnutí provést libovolnou nominaci na
jednotlivé zápasy v každém soutěžním utkání. Platí
však, že nemůže-li hráč nominovaný do zápasu
(dvouhra či čtyřhra) tento ze zdravotních či jiných
důvodů dohrát, daný zápas se skrečuje ve prospěch
soupeře a dále v soutěžním utkání pokračuje hráč třetí.
3. Počet zúčastněných družstev v celém projektu TCFM se
zvyšuje na dvanáct. V systému soutěže se ruší play-off,
kde po základní skupině (každý s každým) následuje
závěrečný turnaj MASTER 2013 rozdělený na tři skupiny
(po základní části první čtyři o Celkové vítězství, další
čtyři o Pohár útěchy a poslední čtyři o Černého Petra).
4. Valná hromada odsouhlasila vznik nových družstev,
doplnění některých družstev o třetího hráče a termín
uzavření přihlášek pro ročník 2013 na 31.10.2012.
5. Zahájení zápasů v listopadu 2012 po rozlosování.

