
                                                                                                             21.dubna 2013 Velký Bor 

Jednání představenstva Jižanského 
poháru 

     Program jednání : 

1. Volba nového výboru 
2. Volba prezidenta Jižanského poháru 
3. Volba jednotlivých funkcionářů výboru 
4. Ujednocení  herního řádu na nový ročník Jižanského poháru 
5. Změna bodování nového ročníku Jižanského poháru 

    Průběh jednání    

1.                                                                                                                                                   
Volba nového výboru probíhala za přítomnosti většiny hráčů a starého výboru. Do výboru byli 
zvoleni  pan Jandík Petr, pan Sedlecký Pavel, pan Aschenbrenner Miloslav, pan Lis Jiří, pan 
Pavel Vladimír, pan Jaroš Václav. Všichni jmenovaní byli zvoleni většinou přítomných.  

    2. 
    Prezidentem Jižanského poháru byl zvolen 5-ti hlasy pan Petr JANDÍK 
    
    3. 
    Pokladníkem byl zvolen 5-ti hlasy pan Pavel SEDLECKÝ 
    Rozhodčím byl zvolen 5-ti hlasy pan  Miloslav ASCHENBRENNER 
                                         5-ti hlasy pan  Jiří          LIS 
                                         5-ti hlasy pan  Pavel      SEDLECKÝ  
    Do revizní komise byli zvoleni 5-ti hlasy pan Václav JAROŠ a pan Vladimír PAVEL. 
    Zapisovatelem byl zvolen 5-ti hlasy pan Pavel SEDLECKÝ. 
    
 
                                   Novelizace pro ročník 2013 - 2014 
    4.  
    Herní řád pro ročník 2013-2014  byl  schválen . Pokud hráč při volbě změní trumfy, bude  
    okamžitě vyloučen v daném turnaji. Dále bude vyloučen pokud bude v silně podnapilém stavu. 
    
    5. 
    Bodování ročníku 2014 bude probíhat tak, že počet bodů bude dle bodovací tabulky.               
     
    6. 

     Platnost všech komisí a zvolených funkcionářů je na dobu tří let. Pokud někdo             
z jmenovaných hrubě poruší pravidla Jižanského poháru bude odvolán výborem bez 
prodlení.  

                    
 
                        Zapsal :                                                                        Schválil  prezident : 
                  Pavel SEDLECKÝ                                                              Petr JANDÍK 
 
 
 
                                                                                                                 V Klatovech 27.12.2013 



                                                                                                                      V Klatovech 29.3.2014 

Zpráva pro výbor Jižanského poháru za 
období 2013 

     Na 1.kole Jižanského poháru dne 28.9.2013 se sešlo 34 účastníků. Bylo vybráno 1 360Kč za 
vstupné od pořadatelů( 40 Kč na osobu).  
      
    Dne 5.10.2013 proběhlo 2.kolo Jižanského poháru.Turnaje se zúčastnilo 39 hráčů. Bylo vybráno 
1560Kč za vstupné od pořadatelů. 
 
     Dne 12.10.2013 proběhlo 3. kolo Jižanského poháru.Turnaje se zúčastnilo 42 hráčů. Bylo vybráno 
1680Kč za vstupné od pořadatelů.  
 
     Dne 19.10.2013 proběhlo 4. kolo Jižanského poháru.Turnaje se zúčastnilo 34hráčů. Bylo vybráno 
1360Kč za vstupné od pořadatelů. 
   
  Dne 26.10.2013 proběhlo 5. kolo Jižanského poháru.Turnaje se zúčastnilo 43 hráčů. Bylo vybráno 
1720Kč za vstupné od pořadatelů. 
    
 Dne 2.11.2013 proběhlo 6. kolo Jižanského poháru.Turnaje se zúčastnilo 59 hráčů. Bylo vybráno 
2360Kč za vstupné od pořadatelů.  
   
  Dne 7.12.2013 proběhlo 7. kolo Jižanského poháru.Turnaje se zúčastnilo 43hráčů. Bylo vybráno 
1720Kč za vstupné od pořadatelů.  
    
  Dne 25.1. 2014 proběhlo 8. kolo Jižanského poháru .Turnaje se zúčastnilo 42 hráčů. Bylo vybráno 
1680Kč za vstupné od pořadatelů.   
  
   Dne 8.2. 2014 proběhlo 9. kolo Jižanského poháru .Turnaje se zúčastnilo 46 hráčů. Bylo vybráno 
1840Kč za vstupné od pořadatelů.     
  
   Dne 22.2. 2014 proběhlo10. kolo Jižanského poháru .Turnaje se zúčastnilo 52 hráčů. Bylo vybráno 
2080Kč za vstupné od pořadatelů.     
  
    Dne 1.3. 2014 proběhlo 11. kolo Jižanského poháru .Turnaje se zúčastnilo 54 hráčů. Bylo vybráno 
2160Kč za vstupné od pořadatelů. 
  
    Dne 29.3. 2014 proběhlo 12. kolo Jižanského poháru .Turnaje se zúčastnilo 49 hráčů. Bylo vybráno 
1960Kč za vstupné od pořadatelů. 
 
   Dne 5.4. 2014 proběhlo 13. kolo Jižanského poháru .Turnaje se zúčastnilo 36 hráčů. Bylo vybráno 
1440Kč za vstupné od pořadatelů. 
 
            Dne 12.4. 2014 proběhl Závěrečný turnaj Jižanského poháru .Turnaje se zúčastnilo     hráčů. 
Bylo vybráno  1200Kč za vstupné od pořadatelů. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Z celkového počtu peněz bylo vyplaceno    na barvu do tiskárny        500Kč 
                                                                      na poháry                         2 900Kč 
                                                                      na nákup karet                 1 050Kč 
                                                                      na výrobu skleniček        1 800Kč 
                                                                      na tisk kartiček                300Kč   
Celkem                                                                                6550Kč    

 
Po 14. kole bylo vybráno  (24 120Kč) 

 
Po odečtení výdajů z celkového počtu peněz, zůstává na rozdělení pro prvních 20 hráčů suma 

  

17 570 Kč 
                       
 
 
                          Zapsal :                                                                        Schválil  prezident : 
                    Pavel SEDLECKÝ                                                              Petr JANDÍK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         Borovno  27.9.2014 

Jednání představenstva Jižanského 
poháru 

 

Po dohodě všech členů výboru zůstává 
v platnosti herní řád na rok 2014-2015 

stejný jako v minulém ročníku 
 
 

                                                                                                             Klatovy 13.10.2014 

Zpráva pro výbor  
Jižanského poháru za období 2014 

     Na 1. kole Jižanského poháru dne 27.9.2014 se sešlo 46 účastníků. Bylo vybráno 1 840Kč za 
vstupné od pořadatelů ( 40 Kč na osobu).  
      
    Dne 4.10.2014 proběhlo 2.kolo Jižanského poháru Turnaje se zúčastnilo 37 hráčů. Bylo vybráno 
1480Kč za vstupné od pořadatelů. 
 
     Dne 11.10.2014 proběhlo 3. kolo Jižanského poháru. Turnaje se zúčastnilo 38 hráčů. Bylo vybráno 
1520Kč za vstupné od pořadatelů.  
 
     Dne 18.10.2013 proběhlo 4. kolo Jižanského poháru. Turnaje se zúčastnilo 39 hráčů. Bylo vybráno 
1560Kč za vstupné od pořadatelů. Presidentovi bylo vydáno 500Kč na barvu do tiskárny. Zůstatek 
činí 1060Kč. 
     Dne 25.10.2013 proběhlo 5. kolo Jižanského poháru. Turnaje se zúčastnilo 48 hráčů. Bylo vybráno 
1920Kč za vstupné od pořadatelů.  

 
          Schválil  prezident                                                                                  Zapsal 
              Petr Jandík                                                                                    Pavel sedlecký 
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