
Výběrové řízení na pořadatele letních přeborů jednotlivců jihočeské oblasti 
JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele letních přeborů jednotlivců oblasti 
v následujících termínech:  
      
02. – 03. 6. 2018 BABY tenis 
12. – 14. 5. 2018 mladší žactvo 
02. – 04. 6. 2018 starší žactvo 
12. – 14. 5. 2018 dorost 
02. – 04. 6. 2018 dospělí 
 
Kritéria pro výběr pořadatele:  
minimálně 6 dvorců na jednom místě, 
dostatečné funkcionářské a pořadatelské zabezpečení,  
zajištění vyplétací služby po celou dobu soutěže,  
možnost úschovy cenných věcí pro hráče v průběhu dne,             
zdravotní zajištění po dobu soutěže,  
zajištění stravování a občerstvení přímo v areálu nebo v bezprostředním blízkém okolí,  
 
Zabezpečení ze strany JTS:                   
dodání potřebného počtu míčů,             
delegování vrchního rozhodčího,  
postoupení veškerých komerčních práv pořadateli,         
vypracování smlouvy o pořadatelství,  
poukázání účelové dotace 5000,- Kč na kategorii akce pořadateli po vyhodnocení průběhu 
celé soutěže, náhradu delegovaným rozhodčím dle platných předpisů ČTS 
  
Písemné přihlášky zaslat na e-mail JTS: v.zasadilova@seznam.cz nejpozději do 20. 1. 2018 
 
Výběrové řízení na pořadatele letních turnajů B 
JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele letních turnajů třídy B v následujících 
termínech:   
    
dospělí 07. - 10. 7. 2018   
  16. – 19. 8. 2018 
dorost  19. - 22. 7. 2018   
    08. - 11. 9. 2018 
starší žactvo 14. – 17. 7. 2018 
           25. – 28. 8. 2018 
mladší žactvo 30. 6. – 03. 7. 2018 
  22. – 25. 9. 2018  
 
V turnajích třídy B bude startovat 48 hráčů v hlavních soutěžích (4 hrací dny). V případě, že 
se pořadatel turnaje rozhodne zařadit i kvalifikaci (pro 32 hráčů postup 8 nebo 16 hráčů 
postup 4), rozšíří se daný turnaj o jeden den dopředu. Dodatečné zařazování kvalifikací po 
uzávěrce TL nebude možné. Kritéria na turnaje jsou dána soutěžním řádem.  
 
Písemné přihlášky zaslat na e-mail JTS: v.zasadilova@seznam.cz nejpozději do 20. 1. 2018 
 

                                Ing. Miloslav Hlaváček v. r. - předseda JTS 
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