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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na pořadatelství Východočeských oblastních přeborů jednotlivců v letní sezóně 2019  

Východočeský oblastní tenisový svaz vypisuje výběrové řízení na pořadatelství oblastních přeborů jednotlivců 
zařazených do Letní termínové listiny ČTS 2019. 
     
Východočeské oblastní přebory jsou vypsány pro 48 hráčů a hráček (dospělí a mládež) a 24 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 počtu účastníků menším než 32 bude zkrácen na 
2/3) 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 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 pro kategorie žactva, dorostu a dospělých obdrží na realizaci 2 kartony míčů Wilson 
US Open od VčOTS.  

Přihlášky zasílejte výhradně e-mailem na: vychodocesky@cztenis.cz, předmět: výběr VOPJ, nejpozději do 18. 
1. 2019.  

Přihláška musí obsahovat všechny nutné údaje pro zařazení turnaje do termínové listiny: Pořádající klub, 
adresa areálu, počet dvorců (min. 6 v jednom areálu), povrch- antuka, kontaktní osobu (adresa, telefon, e-
mail) a návrh na vrchního rozhodčího s licencí A (jméno, telefon, e-mail).  

Z výběrového řízení budou vyloučeny kluby, které nemají uhrazeny závazky vůči VčOTS a ČTS.  

Termíny Východočeských oblastních přeborů: 

Dospělí: 1. – 3. 6. 2019  
Dorost:  18. – 20. 5. 2019  
Starší žactvo:  1. – 3. 6. 2019 
Mladší žactvo: 18. – 20. 5. 2019 
Babytenis:  1. 6. 2019 chlapci  
Babytenis:  1. 6. 2019 dívky  
Minitenis:  18. 5. 2019  

V Pardubicích 29. prosince 2018            

                                           za STK  
                         Mgr. Martin Drahoš, vedoucí soutěží VčOTS
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