
 

 

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 
na pořadatelství Východočeských oblastních přeborů jednotlivců v letní sezóně 2017  
 
Východočeský oblastní tenisový svaz zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pořadatelství oblastních přeborů jednotlivců 
zařazených do Letní termínové listiny ČTS 2017. 
     
Východočeské oblastní přebory jsou vypsány pro 48 hráčů a hráček (dospělí a mládež) a 32 hráčů a hráček (minitenis a 
babytenis). 
 
Finanční otázky: 
     -vklady: mini a baby á 100,- Kč, mládež á 200,- Kč, dospělí á 300,- Kč 
     -VčOTS poukáže pořadateli příspěvek za uspořádání (v případě plného počtu startujících) ve výši 4.000,- Kč pro kategorie 
žactva, dorostu a dospělých, 1.500,- Kč pro kategorii minitenis a 2.000,- Kč pro kategorii babytenis  
     - diplomy a poháry 
     -v kategorii mládeže pořádající dále od VčOTS obdrží ceny v hodnotě cca 5.000,- Kč, v kategorii dospělých pořádající od VčOTS 
obdrží příspěvek ve výši 4.000,- Kč na finanční výhry za podmínky převodu 1/3 optimálního příjmu z vkladů do celkové výše výher. 
Rozdělení dle Prováděcího předpisu k čl.11.SŘ. 
     -každý pořádající přeboru obdrží na realizaci 2 kartony míčů Wilson US Open od VčOTS.  
 
 
VOPJ do IS zadává přímo VčOTS. Úhradu za přihlášení turnajů provádějte až po zveřejnění výměru na webu VčOTS. 
 

Kategorie   termín   klub – oddíl    povrch 

Muži    3. - 5.6. 2017  TC Dvůr Králové nad Labem  antuka – 12 
Ženy    3. - 5.6. 2017  LTC Nový Bydžov   antuka – 6 
Dorostenci   13. - 15.5. 2017  TO TJ Tesla Pardubice   antuka – 9 
Dorostenky   13. - 15.5. 2017  TO SK Žamberk    antuka – 6 
starší žáci   3. - 5.6. 2017  Lokomotiva Trutnov   antuka – 6 
starší žákyně   3. - 5.6. 2017  TENIS-CENTRUM DTJ HK  antuka – 10 
mladší žáci   13. - 15.5. 2017  TK Ústí nad Orlicí   antuka – 9 
mladší žákyně   13. - 15.5. 2017  LTC Pardubice    antuka – 11 
babytenis - chlapci  3.6. 2017  LTC Vysoké Mýto   antuka – 6 
babytenis - dívky  3.6. 2017  Spartak Polička    antuka – 6 
minitenis   13.5. 2017  TO TJ Svitavy     antuka – 4 
 

 
 
V Pardubicích 22. ledna 2017            
 
 
                                           za STK  
                         Mgr. Martin Drahoš, vedoucí soutěží VčOTS 


