
Zápis 
 

ze schůze výboru rekreačního tenisu 

dne 27. dubna 2015 

 

Přítomni:  MUDr. Oldřich Dostál, Mgr. Jan Kalabis, MUDr. Hana Řehulková, Tomáš Cibulec, 

                 Mgr. Miloš Forst 

                                          

Program:  
 

1)  Kontrola zápisu ze schůze výboru ze dne 8. dubna 2015 – bez připomínek. 

 

2)  Výbor Rekreačního tenisu odsouhlasil pro skupiny Ligy rekreantů pro rok 2015 následující  

      zásadní změny v herním řádu Ligy rekreantů: 

 

- jsou stanoveny tři termíny pro odehrání zápasů, a to 15. červenec, 15. září a ukončení 

soutěže bude 31. října 

- při neodehrání 50% zápasů ve skupině se výsledky jednotlivce nebo dvojice anulují 

- výbor Rekreačního tenisu je oprávněn udělit dle uvážení tzv. divokou kartu pro účast 

ve skupině Ligy rekreantů pro přihlášeného účastníka (ve dvouhrách i čtyřhrách) 

- přihlášku do Ligy rekreantů nelze podat bez řádného zaplacení klubového a hracího 

příspěvku do 3. května 2015 

- při odhlášení ze soutěže z jakéhokoliv důvodu padá jednotlivec nebo dvojice 

automaticky v příštím roce do nižší skupiny 

- soutěž ve čtyřhrách žen bude rozdělena do dvou výkonnostních skupin pouze při 

minimálně 12 přihlášených dvojicích 

       

       Přihlášky do jednotlivých kategorií do 3. května 2015, poplatek 100,- Kč za osobu, hrací 

řád soutěže bude vyvěšen k datu zahájení soutěže 10. května 2015.  

                       

3)  Výbor rekreačního tenisu schválil přijetí nových členů: 

 

-  Stanislav Borovec (nar. 19754) 

-  Miroslav Grulich (nar. 1978) 

-  Jakub Hruban (nar. 1983) 

-  Ing. Jiří Peluha (nar. 1950) 

-  Ing. Petr Dostálek  

-  Mgr. Martin Grepl 

 

  4)  Výbor rekreačního tenisu bere na vědomí zprávu předsedy MUDr. Oldřicha Dostála, že 

        přátelské utkání v Trojanovicích by se mohlo uskutečnit po skončení letní sezóny v hale.  

 

   5)  Příští  schůze  výboru  Rekreačního  tenisu  se uskuteční v pondělí 4. května 2015 v 18.15 

        a dále ve čtvrtek 28. května v 18.15  

             

                                      

    Zapsal: Mgr. Miloš Forst                                                           MUDr. Oldřich Dostál 

                 místopředseda rekreačního tenisu                          předseda rekreačního tenisu v. r. 
 

   

Na vědomí: Mgr. Petr Chytil, PhDr. Michal Ptáček 


