
SOUTĚŽE DRUŽSTEV 2023- DŮLEŽITÉ TERMÍNY 

Přihláška do soutěží družstev 2023 (dostupná na www.vychodocesky.cztenis.cz): do 20. ledna 
2023 

Úhrada kolektivní registrace: do 31. ledna 2023 

Úhrada poplatku za soutěže družstev: termín bude uveden ve výměru za soutěže družstev až 
po jejich rozlosování 

Přestupní termín:1. listopadu 2022 - 31. ledna 2023 

Termín žádostí o hostování: 1. - 6. března 2023 

Oznámení o výměně soutěže: do 6. ledna 2023 

Zadávání soupisek do IS: do 10. dubna 2023 

Soutěže se hrají v období od 29.4.-25.6.2023. 

mladší žactvo               ročník 2013 – 2011 včetně 
starší žactvo    ročník 2013 – 2009 včetně 
dorost     ročník 2013 – 2005 včetně 
dospělí                                     ročník 2013 a starší 
minitenis                                  ročník 2016 - 2018 včetně 
babytenis                                 ročník 2014 - 2016 včetně 
senioři                                     muži ročník 1978 a starší, ženy ročník 1993 a starší 

POZOR: v kategorii mladšího a staršího žactva se můžete přihlašovat do soutěže 2. třídy se 
systémem 4členných družstev bez rozdílu pohlaví. 

V Pardubicích dne 3. ledna 2023 
Mgr. Martin DRAHOŠ  

                                                                                                               vedoucí soutěží VčOTS 

http://www.vychodocesky.cztenis.cz


PŘIHLÁŠKA do soutěží smíšených družstev pro rok 2023 

Název klubu/oddílu: 

Registrační číslo ČTS: 

Adresa dvorců:                       Počet/Povrch: 

Jméno a adresa jednatele klubu: 

Kontakt: 
telefon                                                           mobil                                                           e-mail  

Na základě soutěžního řádu ČTS a "Rozpisů soutěží smíšených družstev pro rok 2023" přihlašujeme: 

(do tabulky uveďte počet družstev v příslušné soutěži) 

Přihlášku na tomto formuláři je třeba zaslat elektronicky na adresu:  
vychodocesky@cztenis.cz , předmět: družstva 2023/název klubu 

nejpozději do 20. ledna 2023. 

Výjimky z povrchu budou schváleny pouze pro družstva hrající soutěže a přebor (divizi je nutno hrát na antuce).  
Během března bude na webu zveřejněn výměr s celkovou částkou za přihlášená družstva dle přílohy č.1 „Rozpisu“. 
Termín pro zaplacení vkladů do soutěží družstev bude stanoven ve výměru. 
Předpokladem přijetí přihlášky je vyrovnání všech závazků vůči VčOTS a ČTS.  
Doručením se přihláška stává závaznou se všemi důsledky. 

50 . . .

Kategorie
Východočeská 
divize/prez. 

pohár MONETA

Krajský přebor 
(Královéhradecký, 

Pardubický)

Krajská soutěž 1. tř. 
(Královéhradecká, 

Pardubická)

Krajská soutěž 2. tř. 
(Královéhradecká, 
Východočeská s.)

Dospělí

Dorost nevyplňovat

Starší žactvo 4členná

Mladší žactvo 4členná 

Babytenis nevyplňovat nevyplňovat

Minitenis nevyplňovat nevyplňovat nevyplňovat

Senioři nevyplňovat nevyplňovat
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