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PROGRAM TD 2012 
Pátek 27.7.2012 19.00 SEZNAMOVACÍ VEČÍREK  -  PIMLICO 

Středověké pivní sklepy - http://www.stredovekepivnisklepy.cz  
  20.30 Promítání filmu TD 2011 
  21.30 Promítání HISTORY                                                                                     
Sobota 28.7.2012  FOTBAL  
  12.00 PIVOŇKA - GUMMA  
  13.00 CST - UNIVERSITY OF TYRSHAC  
  14.00 PIMLICO - UGANDA  
  18.00 Macháček 
  20.00 Předkolo mariáše (PIVNICE MARINA) 
Neděle 29.7.2012 10.00 Kláda  
  11.00 Pití piva na hlav ě 
  12.00 Horký brambor  
  13.00 Skok s kufrem a batohem  
  14.00 Hod galošem  
  15.00 Plivání pecek 
  16.30 Poker (PIVNICE MARINA) 
  20.00 Mariáš  – 1. kolo (PIVNICE MARINA) 
Pondělí 30.7.2012  FOTBAL  
  16.00 B-TEAM - SCL EROTIC  
  17.00 PIVOŇKA - UGANDA  
  18.00 PIMLICO - GUMMA   
  20.00 Bowling   (Krajewski – Nákladní ul.) 
Úterý 31.7.2012  FOTBAL  
  16.00 CST - SCL EROTIC  
  17.00 PIVOŇKA - PIMLICO  
  18.00 B-TEAM - UNIVERSITY OF TYRSHAC  
  20.00 Mariáš – 2. kolo (PIVNICE MARINA) 
Středa 1.8.2012  FOTBAL  
  16.00 UGANDA - GUMMA  
  17.00 CST – B-TEAM  
  18.00 SCL EROTIC - UNIVERSITY OF TYRS.  
   T Ý M O V É   V E Č Í R K Y 
Čtvrtek 2.8.2012  FOTBAL  
  16.00 4A - 4B  
  17.00 3A - 3B  
  20.00 Mariáš – malé a velké finále (PIVNICE MARINA) 
Pátek 3.8.2012  8. ročník OLDIE’S – podmínka ú časti – v ěk nad 45 let  a účast alespo ň  na 

jednom  ro čníku TD do roku 1989 včetně 
  10.00 Golf  (koupaliště Městské sady) 
  15.00 Fotbal – 4 mančafty – semifinále + finále (do semifinále losem) 
  18.00 Mariáš  
  20.00 OLDIE´S party  
Sobota 4.8.2012  FOTBAL  
  10.00 2A - 2B  
  11.00 1A - 1B  
  12.00 Hod vejcem   
  13.00 Brod   
   Příprava na ples Ugandy  
  19.00 P L E S   U G A N D Y (Sokolovna Chvalíkovice, hraje skupina POHODA) 
  20.30 Sedm statečných 

Slavnostní vyhlášení výsledků TD 2012 – ihned po skončení 7 statečných a spočítání 
výsledků 
Kouření vítězných doutníků – ihned po vyhlášení výsledků 

Poznámka :   Fotbal, hod vejcem a Macháček budou v areálu "Na Sokolce" v Kateřinkách, brod na Kolofíkově 
nábřeží. Všechny disciplíny v neděli 29.7.2012 budou v areálu "Na zdraví" v Kylešovicích. Ostatní viz program. 
Do 29.7.2012 do 20.00 hod. odevzdá každý ze zúčastněných týmů managerovi Ugandy 1.200,- Kč 
Za každý tým m ůže startovat pouze ú častník zapsaný na týmové soupisce, která m ůže obsahovat max. 35 
účastník ů. Týmové soupisky musí být zaslány na e-mailové adr esy všech manager ů do 27.7.2012. Výjimky 
bude řešit kolegium manager ů s předstihem min. 1 dne. 
Všichni účastníci startují v soutěžích Týdne divů na vlastní nebezpečí, svou nominací na jednotlivé soutěže (utkání) a 
prezentací při jejich zahájení vyjadřují souhlas s ustanoveními uvedenými v části Pravidla (součást Programu TD). 
Česká společnost tělovýchovného lékařství doporučuje pro všechny účastníky rekreačních sportovních soutěží 
neregistrovaných absolvování zdravotní prohlídky v intervalu 1 roku. 
Právo startu v disciplínách: 
1. Soutěže, ve kterých se pije pivo nebo se hraje o peníze (Brod, Pití piva na hlavě, Sedm statečných, Mariáš, Poker). 

Dosažená věková hranice 18-ti let. 
2. Sportovní disciplíny (fotbal) Pro tyto soutěže plně platí regule sportovních svazů. Startující, který v den soutěže (utkání) 

nedosáhl věku 18-ti let, se musí prokázat lékařským potvrzením ne starším, než 12 měsíců, s textem „Schopen 
absolvovat turnaj dospělých ve fotbalu“. Současně musí dosáhnout věku 15-ti let. 

3. Kontaktní a nebezpečné disciplíny (Kláda, Skok s kufrem a batohem) Dosažená věková hranice 18-ti let 
4. Ostatní disciplíny (Hod vejcem, Macháček, Hod galošem, Horký brambor, Plivání pecky z třešně, Bowling) 

Dosažená věková hranice 15-ti let. 
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Pravidla sout ěží: 
OLDIE´S:  
Golf:  Týmová soutěž, z každého týmu 6 hráčů, součet úderů všech hráčů určí výsledek, tým s nejnižším počtem úderů 
je vítězem, začíná se na hřišti tzv. „letmým startem“- hráči budou nalosováni do skupin a na dráhy, na kterých budou 
začínat, všichni hráči nastoupí v jednotný čas ke hře, hraje se výhradně se zapůjčenými holemi a míčky z boudy na hřišti 
Mariáš:  3 nasazení hráči z týmu, u 3 stolů se bude hrát pauzírák, vítěz od stolu do velkého finále, druhý do malého 
finále, ostatní nikam, hraje se  na 45 min. + 2 kola 
Fotbal : Hraje se na 2x15 min., bezkontaktní, velmi slušný a gentlemanský fotbal 
HLAVNÍ SOUTĚŽE: 
Fotbal : hrací doba je 2x20 minut. Delegovaný rozhodčí bude přísně posuzovat zákroky: 
ŽK - hráč vyloučen na 3 min., ČK - hráč vyloučen do konce utkání, min. počet hráčů v poli 3, brankář může míč chycený 
ze hry hodit za půlící čáru, míč rozehrávající z autu nesmí hodit za půlící čáru, skluzy nejsou povoleny!!! 
Bowling:  hrát bude na každé dráze 8 hráčů, vždy z každého týmu na každé dráze 1, celkem nasazeno z týmu 8 hráčů, 
součet bodů všech hráčů týmu určí vítěze. Každý hrá č musí mít klubový dres!!!! Každá sm ěna (4 hrá či) hrající 
současně musí mít stejný typ klubového dresu. Na 2. sm ěnu mohou mít hrá či rozdílné dresy od 1.sm ěny, avšak 
vždy 4 shodné klubové dresy. Při nedodržení ústrojové kázně bude proveden provinivšímu se týmu odečet 50 bodů od 
dosaženého výsledku!!! Hraje se bez rozehrání!!!!  
Mariáš:  3 přímo nasazení z každého týmu, 1 z každého týmu do předkola + 1 z týmu vítěze mariáše r. 2010, pokud 
nebude mít zájem, pak z 2.týmu, 3.týmu atd. Hráče nahlásit v pátek 27.7.2012 do 21.00 hod managerovi Pivoňky. 
Macháček:  5 hráčů z každého týmu, tj. 5 stolů po 8 hráčích 
Brod:  štafeta složena ze 3 členů, vybavení - galoše, gumový plášť (není přípustná tenká igelitová pláštěnka), 
potápěčské brýle a šnorchl, pivo bude objemu 1/2 litru a 12°, bude se pít slámkou, pivo a slámku dodá po řadatel, ztráta 
jakékoliv určené oděvní součástky bude penalizována přičtením 10 vteřin každému závodníkovi, který ji nebude mít od 
startu do cíle (vyjma pláště, který musí mít borec od startu až do cíle po celou dobu na sobě, jinak bude diskvalifikace)  
Kláda:  z každého týmu 2 borci, nalosování týmů na pozice 1-8, potom nalosování borců každého týmu do horní nebo 
dolní části pavouka, pořadí u poražených bude určeno pomocnými body za počet vítězných zápasů, případně za prohtu 
1:2, dotyk soupeře je možný pouze pytlem (jakýmkoliv), dotyk rukou znamená prohru, je zakázáno houpat kládou, pytel 
je zakázáno držet oběma rukama, přistižený borec bude diskvalifikován 
Hod galošem:  2 borci z každého týmu mají 2 hody, počítá se lepší hod, pořadí týmů určí součet délek 
Skok s kufrem a batohem:  z každého týmu 2 skokani mají 2 pokusy, počítá se lepší pokus, pořadí určí součet délek 
Horký brambor:  2 dvojice z každého týmu, žena začíná tam, muž přebere na konci a jede zpět  
Pití piva na hlav ě: 1 borec z každého týmu, pořadí určí čas, za nedopití piva bude penalizace: 
za první 2cl se přičte 5 vteřin, za druhé 2cl se přičte 10 vteřin, za třetí 2cl se přičte 20 vteřin, za čtvrté 2cl se přičte 40 
vteřin a za každé další 2cl vždy 60 vteřin. Borci, kteří budou mít pivo dopito s max. zbytkem 2cl, budou v pořadí vždy 
před borci, kteří budou penalizováni za nedopití piva, a to i když budou mít horší čas. 
Hod vejcem:  2 dvojice z každého týmu mají 2 pokusy, počítá se lepší, pořadí určí součet délek, vejce dodá pořadatel 
soutěže 
Plivání pecky z t řešně: 1 muž a 1 žena z každého týmu provedou 2 pokusy, delší z nich určí pořadí mužů a žen, součet 
umístění pak celkové pořadí. Při shodě týmů rozhoduje lepší umístění ženy, třešně zajistí pořadatel soutěže  
Ve všech soutěžích, kde se sčítají délky, časy ap. 2 nasazených, rozhoduje při rovnosti lepší výsledek jednoho z nich. 
7 statečných:  pije se štafetově, začíná se na pokyn startéra, každý další začíná po dopití předchozího a položení 
prázdné sklenice na stůl, za nedopití se přičítá 5 vteřin za každý 1dcl (i započatý), pivo dodá pořadatel, soutěžícímu je 
dovoleno zahřívat pivo pouze v době od donesení piva pořadatelem na soutěžní stůl do doby pokynu ke startu (i 
doneseným ohříváčkem) 
Poker:  Hraje se varianta Texas Hold'em no limit u dvou stolů po 8 hráčích (z každého týmu jeden) podle všeobecně 
platných pravidel http://www.tydendivu.cz/poker.htm. Pořadí hráčů týmů u stolů se boduje obvyklým způsobem, součet 
bodování určí celkové pořadí. Další podrobnosti (např. počáteční množství chipů a výši blindů) stanoví pořadatelský tým 
Námitky a protesty:  
Každá disciplína je uzavřena vyhlášením výsledků pořadatelem konkrétní soutěže. Námitky proti průběhu a bodování 
podávají manageři nejpozději v době vyhlašování. Pokud dojde k závažnému porušení pravidel v soutěžích, případně v 
jednotlivých utkáních turnaje ve fotbalu, mohou manageři podat protest. Protest je možno podat nejpozději do 20:00 
následujícího dne (u disciplín poslední soboty TD do 16:00 téhož dne). Protest se považuje za podaný odesláním SMS 
na dohodnuté mobilní číslo ve tvaru „Manager týmu XY podává protest proti výsledku disciplíny XXX (případně utkáni 
v XXX mezi týmy X a Y)“. 
 
Bodování: 1.-8.místo: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – za neúčast v soutěži 0 bodů 
Bodování OLDIE´S: 1.-4. místo: 10, 8, 7, 6 
Odpovědnosti týmů za jednotlivé disciplíny: 
SCL EROTIC hod vejcem, bowling  
GUMMA  OLDIE´S, poker, fotbal 
CST  brod, macháček 
PIVOŇKA mariáš, skok s kufrem a batohem 
UGANDA  kláda 
PIMLICO  pití piva na hlavě, sedm statečných 
B-TEAM  hod galošem, horký brambor, plivání pecky z třešně 
 
Systém losování fotbalu: 
Skupiny A a B budou vždy určeny podle umístění v předchozím ročníku TD podle klíče: skupina A = 1 - 4 - 5 - 8,  
skupina B = 2 - 3 - 6 - 7. Ve skupinách hraje každý s každým. Finále hrají vítězové skupin, o 3.místo druzí, o 5.místo třetí 
a o 7.místo poslední ve skupině. Podle umístění na TD 2011 jsou: 
Skupina A: PIVOŇKA (1), PIMLICO (4), UGANDA (5), GUMMA (8),   
Skupina B: CST (2), B-TEAM (3), SCL EROTIC (6), UNIVERSITY OF TYRSHAC (7) 
1.den: 1-8 (A), 2-7 (B), 4-5 (A) 
2.den: 3-6 (B), 1-5 (A), 4-8 (A) 
3.den: 2-6 (B), 1-4 (A), 3-7 (B) 
4.den: 5-8 (A), 2-3 (B), 6-7 (B) 
5.den: o 7.místo 4A-4B, o 5.místo 3A-3B 
6.den: o 3.místo 2A-2B, o 1.místo 1A-1B 
 
Všechny připomínky pošlete na adresu: libor.langr@volny.cz                                            datum poslední úpravy programu: 29.6.2012 


