
VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

na pořadatelství halových oblastních přeborů jednotlivců v zimní sezóně 2020/2021  

Východočeský oblastní tenisový svaz uzavřel výběrové řízení na pořadatelství halových oblastních 
přeborů jednotlivců zařazených do Zimní termínové listiny ČTS 2020/2021. 
     
Halové oblastní přebory jsou vypsány pro 24 (dospělí, starší žactvo, babytenis) a 32 (dorost, 
mladší žactvo) hráčů a hráček. 

Finanční otázky: 
     -vklady: mini a baby 200,- Kč, mládež  400,- Kč, dospělí  400,- Kč 
     -VčOTS poukáže pořadateli za uspořádání (v případě počtu účastníků menším než 16/ bude 
zkrácen na 2/3): 

min. 6.000,- pro kategorie dospělých, dorostu a žactva 
min. 3.000,- pro kategorii babytenis 

Odpovídající počet míčů Wilson US Open, Starter Play Green, 
Poháry + diplomy a ceny - pro mládežnické kategorie 
6.000,- na ceny - pro kategorii dospělých. Rozdělení výher dle Prováděcího předpisu k čl.11.SŘ. 

Minimální požadavky na pořadatele: 
3 dvorce po celou dobu přeboru pro kategorie dorostu a mladšího žactva 
2 dvorce po celou dobu přeboru pro kategorie dospělých, staršího žactva, babytenisu a minitenisu 
Na každém dvorci musí být ukazatel skóre 
Vrchní rozhodčí s licencí A, B s praxí (návrh rozhodčího s licencí B musí být schválen komisí 
rozhodčích VčOTS), případně ještě kurtový rozhodčí (Stand-by) 
Odpovídající vytápěné zázemí se základním občerstvením 

Kategorie  termín    klub – oddíl   povrch 
muži   5. – 7. 12. 2020   SP HIT HK   hardcourt – 3 
ženy   7. – 9. 11. 2020   LTC Vysoké Mýto  koberec – 2 
dorostenci  6. – 8. 2. 2021   SP HIT HK   hardcourt – 3 
dorostenky  6. – 8. 2. 2021   TOTJ Tesla PCE   antuka – 6 
starší žáci  23. – 25. 1. 2021  Lokomotiva Trutnov  antuka - 2 
starší žákyně  23. – 25. 1. 2021  TC Dvůr Králové  um. tráva - 2 
mladší žáci  2. - 4. 1. 2021   TENIS-CENTRUM DTJ HK antuka – 6 
mladší žákyně  2. - 4. 1. 2021   TK Česká Třebová  hardcourt – 3 
babytenis - chlapci 13. 3. 2021   TC Dvůr Králové  um. tráva - 2 
babytenis - dívky 13. 3. 2021   TO TJ Svitavy   antuka - 2 

Halové oblastní přebory zadává do termínové listiny přímo zpracovatel VčOTS!!! 

V Pardubicích 29. září 2020 

                                           za STK  
                         Mgr. Martin Drahoš, vedoucí soutěží VčOTS 


