
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na pořadatelství halových oblastních přeborů jednotlivců v zimní sezóně 2022/2023  

Východočeský oblastní tenisový svaz vypisuje výběrové řízení na pořadatelství halových oblastních přeborů 
jednotlivců zařazených do Zimní termínové listiny ČTS 2022/2023. 
     
Halové oblastní přebory jsou vypsány pro 24 (mladší žactvo, starší žactvo, dorost, babytenis) a 32 (dospělí) 
hráčů a hráček. 

Finanční otázky: 
     -vklady: baby 300,- Kč, mládež  500,- Kč, dospělí  500,- Kč 
     -VčOTS poukáže pořadateli za uspořádání: 

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

1,5 kartonu míčů Wilson pro kategorii dospělých, 1 karton míčů Wilson pro kategorie dorostu a žactva a 0,5 
kartonu míčů Wilson pro kategorii babytenis 
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: 
2 dvorce po celou dobu přeboru 
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 

Přihlášky zasílejte výhradně e-mailem na: vychodocesky@cztenis.cz, předmět: výběr HOP, nejpozději do 25. 
9. 2022.  

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

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

Termíny halových oblastních přeborů: v těchto termínech nebudou schváleny žádné jiné turnaje `C, D` stejné  
      věkové kategorie!!! 

Dospělí:  12. – 14. 11. 2022 
Dorost:  11. – 13. 2. 2023 
Starší žactvo:  4. – 6. 2. 2023 
Mladší žactvo: 7. - 9. 1. 2023 
Babytenis:  11. - 12. 3. 2023 chlapci  
Babytenis:  11. - 12. 3. 2023 dívky 

V Hradci Králové 2. září 2022 

                                           za STK  
                         Mgr. Martin Drahoš, vedoucí soutěží VčOTS


