
KDY? KDO? CO?
8. -11. 1. 22 Halový přebor mladších žáků

do 5. 1. 2022 Klub Termín odevzdání žádostí k pořadatelství  turnajů Mistrovství Prahy jednotlivců a turnajů třídy B v letní sezóně. Na PTS.

10. - 16. 1. 2022 Klub Přestupní termín pro případ, že s přestupem souhlasí pouze jeden klub.
do 15. 1. 2022 PTS Vyhlášení výsledků výběrového řízení PTS na pořádání turnajů PP a B - léto 2022
do 31. 1. 2022 PTS PTS vydá rozpis soutěže smíšených družstev seniorů na rok 2022

22. -25. 1. 2022 Halový přebor starší žáci

PTS PTS vydá rozpis PPSD22,  zveřejní ho na www.prazsky.cztenis.cz a rozešle klubům e-mailem s loňskou účastí. 

Klub
Povinnost klubů uhradit poplatek 1000,- Kč za kolektivní registraci klubu, sezóna 2022, na účet PTS. Registrační řád ČTS čl. 4. 

Variabilní symbol se tvoří 1***2022 - ***= evidenční číslo klubu ČTS, účet 51-1420590267/0100
do 30. 1. 2022 Klub Kontaktní osoba klubu vytvoří na IS přihlášky k pořádání turnajů jednotlivců nižší třídy C, D pro léto 2022,  SR čl. 4. 

3. -6. 2. 22 ITF S400 Karlovy Vary

do 15. 2. 2022 PTS Schválení turnajů jednotlivců nižší třídy C, D přihlášených kluby k pořádání pro léto 2022 pověřenou komisí PTS. SR čl. 14.

12. - 15. 2. 2022 Halový přebor dorost

do 15. 2. 2022 Klub
Poslední termín pro podání žádosti klubu na sekretariát PTS o schválení převodu soutěže (výměna, postoupení) na jiné družstvo v 

soutěži PPSD22. Předpis PTS P - 12/08, www.prazsky.czctenis.cz.

do 28. 2. 2022 Klub
 Na sekretariátu PTS musí být k dispozici elektronické přihlášky k účasti družstev klubů v soutěži PPSD22 Praha Wilson Cup 2022 dle 

rozpisu soutěže. (PPSD - Pražský přebor smíšených družstev)
1. - 6. 3. 2022 Klub Podávání žádostí o hostování.

11. - 13. 3. 2022 HMČR PRAHA LTC 2005 MODŘANY  ITF S200

do 10. 3. 2022 STK PTS PTS (STK) sestaví definitivní seznam družstev přihlášených kluby do PPSD22. Upraví schéma soutěže dle rozpisu.
do 15. 3. 2022 ČTS Kompletní termínová listina včetně turnajů nižších tříd v rámci celé ČR.

po 15. 3. 2022 STK PTS Proběhne losování PPSD22 na schůzi STK PTS. Přesný termín bude včas zveřejněn. Vylosování soutěže bude k dispozici následně. 

31.03.2022 kluby Úhrada poplatků za zařazení turnajů do LTL
březen 2022 ? TMK PTS Školení trenérů 3. třídy

březen - duben? KR PTS Školení rozhodčích lic. B a Kadet
do 30. 3. 2022 Klub Odpovědní pracovníci klubu vytvoří na IS soupisky družstev pro soutěže PPSD22. SR čl. 80. podle pokynů na webu cztenis.cz

25.03.2022 Klub Termín přihlášek družstev seniorů.
duben PTS Seminář pro kapitány družstev

polovina dubna 22 PTS Losování soutěže smíšených družstev seniorů - přesný termín bude včas sdělen
do 12. 4. 2022 Klub Termín pro zadání soupisek seniorských družstev.
do 15. 4. 2022 STK PTS Na IS STK provede PTS kontrolu vytvořených soupisek a uvolní soupisky pro potřeby klubů. SR čl. 81. 

březen? PTS Podání přihlášky o grant MHMP na PTS  2022/21
28. -19. 4. 2022 STK PTS Kvalifikace na přebor mladších žáků a žákyň 

30.04.2022 Klub 1. kolo soutěží družstev dospělí, starší  žáci
01.05.2022 klub 1. kolo soutěží družstev dorost, mladší žáci
07.05.2022 Klub 2. kolo soutěží družstev dospělí, starší žáci
08.05.2022 Klub 2. kolo soutěží družstev dorost, mladší žáci
do 2. kola Klub Poslední termín pro podání žádosti o změnu soupisky.

14.05.2022 Klub 3. kolo soutěží družstev dospělí, starší žáci

15.05.2022 Klub 3. kolo soutěží družstev dorost, mladší žáci

21. - 24.5.22 STK PTS Přebor Prahy mladších žáků a žákyň, dorostenců a dorostenek, vč. kvalifikace dorostu (v pátek)

28.05.2022 Klub 4. kolo soutěží družstev dospělí, starší žáci

29.05.2022 Klub 4. kolo soutěží družstev dorost, mladší žáci

4. - 7. 6. 22 ITF 2 - Praha, senioři

11. - 14. 6. 22 STK PTS Přebor Prahy mužů a žen, starších žáků a žákyň a Baby tenisu (u SŽ kvalifikace 10.6.)

04.06.2022 Klub 5. kolo  soutěží družstev dospělí, starší žáci

05.06.2022 Klub 5. kolo  soutěží družstev dorost, mladší žáci

15.-19.6.20 ITF 2 - Karlovy Vary, senioři

18.06.2022 Klub 6. kolo  soutěží družstev dospělí, starší žáci

19.06.2022 Klub 6. kolo  soutěží družstev dorost, mladší žáci

25.06.2022 Klub 7. kolo  soutěží družstev dospělí, starší žáci

26.06.2022 Klub 7. kolo  soutěží družstev dorost, mladší žáci

05.07.2022 klub Vyúčtování grantu MHMP

31.08.2022 ČTS
ČTS sestaví a vydá termínovou listinu mezinárodních a republikových přebornických soutěží včetně závazných termínů konání halových přeborů nižších územních celků, letních přeborů 

nižších územních celků (tři termíny) a termínů turnajů vyšších tříd mládeže pro soutěže pořádané v období říjen a duben

28.09.2022 Finálový turnaj družstev v Mini Tenisu

15.09.2022 Klub
Kluby, které mají zájem o pořádání turnajů třídy A v zimní Termínové listině ČTS (haly), zašlou přihlášku turnaje do termínové listiny přímo na ČTS, zájemci o pořádání turnajů B a Halových 

přeborů Prahy zašlou přihlášky na PTS

15.10.2022 Klub Vytvoření přihlášek do Zimní halové termínové listiny ČTS v IS ČTS

říjen, listopad PTS Školení rozhodčích licence B a Kadet

1.10. 2022- 1.1.2023 Klub Přestupní termín.

3. - 25. 10. 2022 Klub Zadávání turnajů C a D do Zimní termínové listiny ČTS
říjen, listopad 22 klub Školení rozhodčích licence B, kadet, doškolení - termín bude upřesněn

30.11.2022 klub Úhrada poplatků za zařazení turnajů do ZTL ČTS
05. - 8. 11.2022 STK PTS Předpoklad Halový přebor Prahy žen
3. - 6. 12. 2022 STK PTS Předpoklad Halový přebor Prahy mužů

do 10. 12. 2022 ČTS

ČTS sestaví a vydá termínovou listinu mezinárodních a republikových přebornických soutěží včetně závazných termínů konání 

halových přeborů nižších územních celků, letních přeborů nižších územních celků (tři termíny) a termínů turnajů vyšších tříd mládeže 

pro soutěže pořádané v období duben až říjen (dále jen „letní“) do 10. prosince předchozího roku.

do  15. 12. 2022 PTS
PTS vydá "Seznam oprávněných družstev pro přihlášku do výkonnostní třídy Přeboru Prahy smíšených družstev na otevřených 

dvorcích Praha Wilson Cup 2022 (PPSD22)."

do 31. 12. 2022 Klub Předá klub na ČTS nabídku na pořádání turnajů jednotlivců vyšší třídy A a MČR pro léto 2022. Rozhodnutí ČTS do 15. 1. 2022.

do 20. 12. 2022 PTS
PTS vyzve kluby, které mají zájem o pořádání turnajů Mistrovství Prahy jednotlivců a turnajů třídy B v letní sezóně k podání žádosti k 

pořadatelství.

KALENDÁŘ MANAŽERA KLUBU 2022

Některé termíny u soutěží pořádaných PTS se mohou změnit podle situace

do 31. 1. 2022


