Zápis
ze schůze výboru rekreačního tenisu
dne 3. září 2015
Přítomni: MUDr. Oldřich Dostál, Mgr. Jan Kalabis, Tomáš Cibulec, Mgr. Miloš Forst
Omluvena: MUDr. Hana Řehulková
Program:
1) Kontrola minulého zápisu ze schůze dne 10. srpna 2015
- v zápisu byly chybně uvedeny vítězky Lady čtyřhra 2015
(správně mělo být Navarová – Zhánělová)
2) Kontrola průběhu Ligy rekreantů:
- ze strany účastníků Ligy rekreantů výbor nezaznamenal žádné připomínky
- výbor upozorňuje účastníky na splnění povinných zápasů do 15. září
3) Turnaj MIX 2015 – účastnilo se celkem 12 dvojic; výbor konstatoval, že polovina dvojic
nebyla z okresu Prostějov (příště bude specifikováno v propozicích).
4) FAMILY CUP se uskuteční 26. září 2015 pro členy TK a jejich rodinné příslušníky
(manželé, sourozenci, rodiče-děti, partneři); kategorie: 1) mužské páry, 2) smíšené páry
- přihlášky do středy 23. září do 18.00 hodin na baru u Tomáše Langra
- losování 25. září v 18.15 hodin
- ceny zajistí Tomáš Cibulec, plakát zajistí Miloš Forst
- minimální počet dvojic je šest v každé kategorii
- poplatky za osobu: člen TK 100,- Kč, nečlen 200,- Kč
- sraz v 8.45, zahájení turnaje v 9.00
5) Turnaj Čtyřhry OPEN 2015 se bude konat 3. října 2015 pro členy TK a nečleny z okresu
Prostějov.
- kategorie: 1) bez omezení, 2) od 110 let podle součtu věku dvojice v roce 2015
- přihlášky do středy 30. září do 18.00 hodin na baru u T.Langra
- losování 2. října v 18.15 hodin
- ceny zajistí Tomáš Cibulec, plakát zajistí Miloš Forst
- minimální počet dvojic je šest v každé kategorii
- poplatky za osobu: člen TK 100,- Kč, nečlen 200,- Kč
- sraz v 8.45, zahájení turnaje v 9.00
6) Po konání podzimního Turnaje Čtyřhry Open 2015, tj. 3. října v 19 hodin se uskuteční na
Hotelu Tennis Club večírek s hudbou pro členy TK a jejich rodinné příslušníky,
případně partnery; propagační plakát zajistí Miloš Forst.
7) Příští schůze výboru RT se uskuteční dne 2. října v 18.15 hodin.
Zapsal: Mgr. Miloš Forst
místopředseda rekreačního tenisu
Na vědomí: Mgr. Petr Chytil, PhDr. Michal Ptáček

MUDr. Oldřich Dostál
předseda rekreačního tenisu v. r.

