
Tenisový turnaj TK PBtisk pohár 2015 – XV. ročník 
 

1.     Pětiměsíční tenisový turnaj ve čtyřhře pro členy a sponzory TK PBtisk Bohutín 
 

2.     Pořadatel: TK PBtisk Bohutín 

  
3.     Podmínka účasti v turnaji: 

a)       Členství v TK nebo sponzorství TK uznané Výkonným výborem TK 
b)       Splnění členských povinností do 30. dubna 2015 
c)       Hráč nesmí být registrován jako závodní tenisový hráč. Vyjímky určuje VV TK. 
                    

4.     Systém turnaje: 
1. liga – jedna skupina, 13 dvojic, každý s každým                                                        
2. liga – jedna skupina, 12 dvojic, každý s každým 
                               
V případě odhlášení, případně nesplnění bodu b) nebo c) článku 3. „Podmínek účasti“, bude dvojice 
vyřazena a ostatní se posunou o místo dopředu. 
V případě prohození hráčů ve dvojicích záleží na vzájemné dohodě dotyčných na pozici (která liga) 

 

5. Hráči 
 

1. liga  2. liga 

1. 
    Lorenc Luděk  

1. 
    Dražan Jiří 

Pokorný Martin  Šedivý Miroslav 

2. 
Tureček Jiří st.  

2. 
Houdek Ivan 

Čáp Jaroslav  Kryl Miroslav 

3. 
Baier Petr  

3. 
Dolák Milan 

Vítek Petr  Kočí Jiří 

4. 
Vrba Roman  

4. 
Karkán Zdeněk 

Rosenbaum Daniel  Steins Jiří 

5. 
Hlaváčová Veronika  

5. 
Smuda Leopold 

Hlaváč Libor  Chovanec Miloš 

6. 
Zatloukal Tomáš  

6. 
Velát Václav 

Svojtka Petr  Podzimek Miroslav 

7. 
Kozák Oldřich  

7. 
Ric Tomáš 

Šnobl Pavel  Ric Lukáš 

8. 
Kočárek Tomáš  

8. 
Matoušková Jana 

Karas Miroslav  Krupičková Dana 

9. 
Vršecký Aleš  

9. 
Skaloš Vlado 

Vylita Václav  Havač Vlastimil 

10. 
Minařík Jaroslav  

10. 
Nguyen Trung 

Kofroň Oldřich  Nguyen Phong 

11. 
Trč Milan  

11. 
Tran Chien 

Kyttler Lubor  Smola Michal 

12. 
Bužek Václav ml.  

12. 
Baštář Pavel 

Bužek Václav nejml.  Ježek František 

13. 
Trč Martin    

Vaňáč Vladimír 
 

   

 

 

 



 

6. Definitivní rozložení turnaje a začátek 4. května 2015. Ukončení turnaje 2. října  

2015 

 

Termíny odehrání utkání: 

do konce května          minimálně 3 utkání  

do konce června          min. další  3 utkání   

do konce srpna           min. další  3 utkání (1.liga)  2 utkání (2.liga) 

do 30. září  zbytek 

do 2. října                   baráž 

  
Dvojice která nebude mít v daném období sehraný patřičný počet utkání bude penalizována: 

- za každý chybějící zápas do počtu uvedeného výše bude po ukončení turnaje odečten 1 bod (skóre 
zůstává) 

- penalizace bude průběžně v tabulkách uváděna, ale body se odečtou až na konci turnaje 
- nebude brán zřetel na výmluvy, že nikdo nechtěl hrát (doporučení – vyzývejte problematické dvojice co  

nejdříve) 
- doporučuje se, předehrát si v květnu a červnu více zápasů z důvodu větších absencí během prázdnin 
-  vyjímkou je pouze omluva díky vážnému zdravotnímu stavu, dvojice nahlásí termín kdy začne – VV TK 
posoudí a bude informovat 

- utkání, která nebudou sehrána budou zapsána 0:0, nikdo nezíská bod a každá dvojice obdrží 1 trestný 
bod 

  
7.     Dvojice, která nesehraje více jak 3 utkání v sezóně bude pro příští sezónu vyřazena a přihlásit se může 

znovu za poplatek 2 000 Kč a bude zařazena na poslední pozici v nejnižší lize 
- výjimkou je pouze omluva díky dlouhodobému zdravotnímu stavu, který nedovolí v této sezóně 
nastoupit  

 - posoudí VV TK a bude informovat (není možné se omluvit za určitý zdravotní problém a přitom chodit 
hrát) 
- v případě omluvy schválené VV TK zůstane pozice v patřičné lize i pro příští sezónu a dvojice nesestoupí 

8.     Platby: 
 
0 Kč             - bezproblémová dvojice z minulého ročníku 
0 Kč             - každá nová dvojice utvořená prohozením bezproblémových hráčů z minulého ročníku 

500 Kč         - za neuznaný protest nebo připomínku 
na veškeré platby bude vystaven příjmový doklad a budou zaúčtovány do pokladny TK 
Nevybrané peníze za kauci z minulých let propadly ve prospěch TK 

9.     Hraje se na 2 vítězné sety, za stavu 6:6 tie-break, systémem výhod 

10.   Soupeři se domlouvají individuálně, kdy a v kolik. Kurt je nutno zablokovat přes správce nebo přímo 
v rezervačním systému na 2.  

Čekací doba je 10 minut. Dvojice, která se nedostaví do 10 minut na kurt po smluveném začátku bude 
skrečována 0:6, 0:6 

11.   Oficiálním míčem turnaje je Tecnifibre. 
Na každé utkání je povinností koupit v klubovně TK nové míče (4ks – 200 Kč). Hráči se finančně složí.  
Na celou soutěž bude nakoupen vypočítaný počet míčů a ty se budou postupně předávat správci. 

12.   V případě přerušení zápasu díky dešti se utkání dohraje v jiném termínu a pokud se dvojice nedomluví 
jinak, pokračuje se za stavu, při kterém bylo utkání přerušeno 

13.   Pokud si soupeři rezervují  kurt pouze na 1 hodinu, utkání nestačí dohrát a přijde další zájemce, který si 

kurt rezervoval, musí utkání přerušit a po dohodě dohrát na jiném kurtu, případně jindy 

14.   V případě zranění a odstoupení některého hráče během utkání je utkání skrečováno ve prospěch 
„zdravé“ dvojice. Do zápisu bude zapsán stávající stav a skreč. 

15.    Po utkání vítězná dvojice odešle výsledek SMS na číslo 777 750751 s výsledkem utkání (soupeř, 

výsledek) nebo mailem na buzek@tkbohutin.cz. Výsledek, který nebude nahlášen do 24 hodin od 
sehrání utkání bude anulován!  
 
16.   Parametry pro konečné pořadí ve všech skupinách: 

           1.    Počet bodů             2.       Celkové skóre setů  3.       Celkové skóre gamů 

mailto:buzek@tkbohutin.cz


17.   Poslední dvojice z 1. ligy sestupuje do 2. ligy. První dvojice z 2. ligy postupuje do 1. ligy. Předposlední 
dvojice z 1. ligy hraje baráž z druhou dvojicí ze 2. ligy. 3. až poslední místo ve druhé lize bude vytvořeno 

z tabulek viz bod 4. 

18.   Ceny zajistí pořadatel a budou předány při závěrečném ceremoniálu, který se uskuteční v rámci Bohutín 
Open 2015 v sobotu 3. října 2015 

19.    Informace o výsledcích, penalizacích, omluvách a dalších aktualitách: 
a) www.tkbohutin.cz    b) nástěnka v klubovně TK 

20.   Veškeré připomínky a protesty písemně správci s poplatkem 500 Kč. V případě oprávněného protestu 
nebo připomínky bude poplatek vrácen. O protestech a připomínkách rozhoduje VV TK na své pravidelné 

schůzi. 

21.       Dosavadní vítězové: 
2001               I. ročník                - Vršecký Aleš, Vylita Václav 
2002               II. ročník               - Vršecký Aleš, Vylita Václav 
2003               III. ročník              - Vršecký Aleš, Vylita Václav 
2004               IV. ročník               - Baštář Pavel, Lorenc Luděk 

2005               V. ročník                - Tureček Jiří, Jeníček Jaroslav 

2006               VI. ročník             - Rosinský Boris, Svoboda 
2007               VII. ročník           - Kofroň Oldřich, Barášek Aleš 
2008               VIII. ročník         - Škudrna Jaroslav, Šejna Jan 
2009               IX. ročník             - Tureček Jiří, Bužek Václav st. 
2010               X. ročník              - Lorenc Luděk, Minařík Jaroslav 
2011            XI. ročník             - Lorenc Luděk, Minařík Jaroslav 

2012            XII. ročník     - Vrba Roman, Rosenbaum Daniel 
2013  XIII. ročník  - Kofroň Oldřich, Minařík Jaroslav 
2014  XIV. ročník   - Vrba Roman, Rosenbaum Daniel 

http://www.xxxx.cz/

