ZÁPADOČESKÝ TENISOVÝ SVAZ
U Borského parku 19, 301 00 Plzeň
www. zapadocesky.cztenis.cz
tel./fax: +420 377431792

IČ : 05248647
e-mail: zapadocesky@cztenis.cz
bankovní spojení: 2462300277 / 0100

Západočeský tenisový svaz Plzeň
v souladu s Termínovou listinou ČTS – zima 2022
vypisuje výběrové řízení na pořadatelství turnajů tř. „ B“
(pro každou kategorii přidělen jeden halový turnaj)

1. Termíny:
- muži, ženy
19.2.-22.02.2022
- dorostenci, dorostenky
29.1.-01.02.2022
- starší žáci, žákyně
27.-30.12.2021
- mladší žáci, žákyně
29.01.-01.02.2022
2. Počet účastníků:
- hlavní soutěž: 32 – z toho 2 volné karty ZČTS a 2 volné karty pořadatele
3. Vklady:
- dospělí: bez omezení
- mládež: hlavní soutěž max. 500,- Kč
4. Pevné kategorie soutěží:
8 – pokud není kategorie turnaje dle součtu BH 8 nejlepších hráčů vyšší (čl.12 KŘ)
5. Výhry:
- dospělí: finanční min.ve výši 1/2 z optimálního zisku z vkladů
- mládež: věcné ceny v celkové hodnotě min. 4.000,- Kč
6. Předání přihlášek a podmínky realizace:
a) výhradně e-mailem na adresu: zapadocesky@cztenis.cz; a to nejpozději do 23.9.2021
b) na účet ZČTS č.: 2462300277/0100 uhradit administrativní poplatek ve výši 600,- Kč
Z výběrového řízení budou vyloučeny kluby, které nemají uhrazeny registrační poplatky nebo poplatky za
turnajů do minulých termínových listin.

zařazení

c) zajistit: - min. 2 kryté dvorce - přednost mají haly s pevným povrchem
- vytápěnou šatnu, WC a klubovnu
- základní občerstvení
- stálý lékařský dohled se zaměřením na sportovní problematiku
- vyvěsit rozpis soutěže před ukončením prezentace dle čl. 45 SŘ
- míče Wilson – US Open – v množství pro turnaje vyšší třídy
- vrchního rozhodčího s licencí „B“ a vyšší, ostatní dle podmínek pro turnaje vyšší třídy
d) řídit se řády ČTS v platném znění, zvláště pak SŘ
Koordinace uchazečů o pořadatelství v jednotlivých věkových kategoriích je doporučena.
V Plzni 19.9.2021
Ing. František Steiner, v.r.
předseda STK ZČTS
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