
JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatelství halových 
OBLASTNÍCH PŘEBORŮ, turnajů třídy 'B'a turnajů mini 
a babytenisu zařazených do Zimní termínové listiny ČTS 
2013/14.  
 

Termíny jednotlivých akcí: 
Mladší žactvo: 
11.-13.01.2014              oblastní přebory 

27.-30.12.2013              turnaj třídy,B, 

22.-25.02.2014              turnaj třídy,B, 
 

Starší žactvo: 
25.-27.01.2014               oblastní přebory 
14.-17.12.2013               turnaj třídy,B, 

15.-18.02.2014               turnaj třídy,B, 
  
Dorost: 
15.-17.02.2014                oblastní přebory 
11.-14.01.2014                turnaj třídy,B, 

22.-25.03.2014                turnaj třídy,B, 
 

Dospělí 
*07.-09.12.2013              oblastní přebory-ženy 
07.-09.12.2013                oblastní přebory-muži 

14.-17.12.2013                turnaj třídy,B, 

08.-11.02.2014                turnaj třídy,B, 
 

*V případě,že se HMČR žen uskuteční dřív než oblastní přebor,posune se termín 
oblastního přeboru před HMČR žen. 

 

Mladší žactvo- ročník 2004   
14.-16.12.2013                oblastní přebory 

 
V Halových oblastních přeborech bude startovat pro jednotlivé kategorie následující počet 

hráčů: 
Muži- 32                                         Ženy- 24 

Dorostenci – 32                             Dorostenky- 24 

St.žáci – 32                                    St.žákyně  -  24 
Ml.žáci – 32                                    Ml.žákyně- 24 

Žáci roč.2004- 24                          Žákyně roč.2004- 24 
 

VV JTS si vyhrazuje právo v případě potřeby zvýšit počet startujících hráčů ve všech 

kategoriích. 
Na oblastní přebory zajistí svaz míče a dle smlouvy, uhradí část nákladů na pronájem 

haly. 
Pořadatel se zavazuje,dodržet všechny pravidla a řády vztahující se na soutěže 

jednotlivců v rámci ČTS.U oblastních přeborů,se výše výher určuje stejně jako na 

turnajích třídy“B“. 
 

Turnaje třídy „B“ jsou v zimní sezóně 2013/14 vypsány bez kvalifikací, v hlavních 
soutěžích bude startovat 32 hráčů a hráček. Pokud pořadatel chce uspořádat turnaj třídy 

„B“ s kvalifikací, posune se datum konání o jeden kvalifikační den (většinou pátek) 
dopředu. 

 

Při schvalování jednotlivých pořadatelů bude VV JTS zohledňovat především vybavení a 
zázemí jednotlivých hal a klubů,pozitivní reference z předcházejících turnajů, zkušenosti z 

pořádání turnajů, i např. zajištění cen pro vítěze apod. 
 



Přihlášky zasílejte mailem nejpozději do 20. září 2013 na adresu info@tenis-morava.cz V 

přihláškách uvádějte kontaktní adresu zodpovědné osoby, včetně e-mailové adresy a čísla 
telefonu, adresu haly, počet dvorců a jejich povrch. Z výběrového řízení budou vyloučeny 
kluby, které dosud neuhradily nebo do 20. 9. 2013 neuhradí poplatek za start v soutěžích 
družstev a pořádání turnajů sezony 2013. 
 
 

Babytenis   
01. 12. 2013 
14. 12. 2013 
04. 01. 2014 
18. 01. 2014 
01. 02. 2014 
15. 02. 2014 
01. 03. 2014 
15. 03. 2014 
29. 03. 2014 
 
Minitenis   
07. 12. 2013 
21. 12. 2013 
11. 01. 2014 
25. 01. 2014 
08. 02. 2014 
22. 02. 2014 
08. 03. 2014 
15. 03. 2014 
22. 03. 2014 
 
Turnaje mohou být vypsány pouze ve stanovených termínech, pořadatele 
určují a schvalují oblastní tenisové svazy. 

mailto:info@tenis-morava.cz

