
Sportovní kalendář

... jiné ...

05.6.2015   ZÁBŘEŽSKÉ HRY
místo konání: ZÁBŘEH název TJ/SK: SKSPORTFIT kontakt: P.NIMRICHTER,
mtempir30@seznam.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež

28.8.2015   EHD Doksy  10 ročník týmového víceboje
místo konání: Doksy  areál TJ Termit název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Jana Nováková,
+420725537813, novakova@ehd.doksy.com startovné: 2400 za tým určení: pro organizované,
pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

Atletika

15.4.2015   Dětská atletická liga
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ Vodní stavby Tábor kontakt: Šárka
Chládková,725041799,info@atletikatabor.cz startovné: 10,Kč závod,celkem 7 závodů určení:
pro organizované, pro neorganizované, pro mládež

31.5.2015   42. ročník  Běh okolo Máchovajezera na
15km
místo konání: Doksy  stadion kopané název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Jana Nováková,
+420725537813, novakova@ehd.doksy.com startovné: 50 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

28.7.2015   Velká cena Tábora a Memoriál Ing.Jana Pána
místo konání: Tábor,Stadion Míru název TJ/SK: TJ Vodní stavby Tábor kontakt: David Bor
,776667266,info@atletikatabor.cz startovné: 100,Kč/disciplína určení: pro organizované, pro
dospělé, pro mládež

10.10.2015   33.ročník  Běh "Červený okruh
místo konání: Doksy  areál TJ Termit název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Jana Nováková,
+420725537813, novakova@ehd.doksy.com startovné: 50 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

14.11.2015   Lesní běh Pintovkou
místo konání: Tábor,Pintovka název TJ/SK: TJ Vodní stavby Tábor kontakt: David
Bor,777667266,info@atletikatabor.cz startovné: 30,Kč start dospělí určení: pro organizované,
pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory
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19.12.2015   VÁNOČNÍ LAŤKA
místo konání: ZÁBŘEH název TJ/SK: SKSPORTFIT kontakt:
P.KONDLER,mtempir30@seznam.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež

01.1.2016   Novoroční běh a pochod okolo Máchova
jezera
místo konání: Doksy  stadion kopané název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Jana Nováková,
+420725537813, novakova@ehd.doksy.com startovné: 50 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

Badminton

28.3.2015   Badmintonový turnaj
místo konání: Prštice název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice kontakt: Renata Matušková,
724047946, sport@centrum.cz startovné: 120 určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

30.5.2015   Celostátní dětský turnaj
místo konání: LanškrounHala Střelnice název TJ/SK: TJ Lanškroun kontakt: Jandová Blanka,
606560265, bjandova@email.cz startovné: 100 určení: , pro neorganizované, pro mládež

Cyklistika

14.2.2015   Mistrovství Prahy v krasojízdě
místo konání: TJ Pankrác, Lomnického 1,Praha 4 název TJ/SK: TJ Pankrác kontakt: Jan
Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež

11.4.2015   Finála mistrovství Čr juniorů v krasojízdě
místo konání: TJ Pankrác, Lomnického 1,Praha 4 název TJ/SK: TJ Pankrác kontakt: Jan
Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz startovné: 100 určení: pro organizované, pro mládež

12.9.2015   3.kolo 1.ligy v kolové
místo konání: TJ Pankrác, Lomnického 1,Praha 4 název TJ/SK: TJ Pankrác kontakt: Zdeněk
Fafek, 724185207, startovné: 800,Kč/družstvo určení: pro organizované, pro dospělé

31.10.2015   Memoriál Jana Krištůfka v krasojízdě
místo konání: TJ Pankrác, Lomnického 1,Praha 4 název TJ/SK: TJ Pankrác kontakt: Jan
Řasa, 724175999, jan.rasa@centrum.cz startovné: 100 určení: pro organizované, pro dospělé,
pro mládež, pro seniory

Florbal
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27.5.2015   Novoborské florbalové dny
místo konání: Nový Bor sportovní hala název TJ/SK: TJ Stadion Nový Bor kontakt:
vitek.lebruska@centrum.cz startovné: 200,/družstvo určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

25.6.2015   Novoborské florbalové dny
místo konání: Nový Bor sportovní hala název TJ/SK: TJ Stadion Nový Bor kontakt:
vitek.lebruska@centrum.cz startovné: 200,/družstvo určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

26.6.2015   Novoborské florbalové dny
místo konání: Nový Bor sportovní hala název TJ/SK: TJ Stadion Nový Bor kontakt:
vitek.lebruska@centrum.cz startovné: 200,/družstvo určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

Fotbal, malá kopaná

31.1.2015   Halový tujnaj v kopané přípravka
místo konání: Sportovní hala v Horní Plané název TJ/SK: TJ SMRČINA Horní Planá kontakt:
Šára Roman, 607585766 startovné: Za tým 600,Kč pouze 1x za 3turnaje určení: pro
organizované, pro mládež

31.1.2015   Halový tujnaj v kopané žáků
místo konání: Sportovní hala v Horní Plané název TJ/SK: TJ SMRČINA Horní Planá kontakt:
ing. Huszár,739083505 startovné: Za tým 600,Kč pouze 1x za 3turnaje určení: pro
organizované, pro mládež

28.2.2015   Halový tujnaj v kopané přípravka
místo konání: Sportovní hala v Horní Plané název TJ/SK: TJ SMRČINA Horní Planá kontakt:
Šára Roman, 607585766 určení: pro organizované, pro mládež

28.2.2015   Halový turnaj v kopané žáků
místo konání: Sportovní hala v Horní Plané název TJ/SK: TJ SMRČINA Horní Planá kontakt:
ing. Huszár,739083505 určení: pro organizované, pro mládež

28.2.2015   Halový turnaj žáků
místo konání: Sportovní hala Chotoviny název TJ/SK: TJ SOKOL Chotoviny kontakt: Václav
Pražák 723 663 828 fotbal.chotoviny@seznam.cz startovné: 500 Kč za družstvo určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro mládež, pro těl. postižené

07.3.2015   Halový turnaj kadetů
místo konání: Sportovní hala Chotoviny název TJ/SK: TJ SOKOL Chotoviny kontakt: Václav
Pražák 723 663 828 fotbal.chotoviny@seznam.cz startovné: 500 Kč za družstvo určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro mládež, pro těl. postižené
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28.3.2015   Halový tujnaj v kopané přípravka
místo konání: Sportovní hala v Horní Plané název TJ/SK: TJ SMRČINA Horní Planá kontakt:
Šára Roman, 607585766 určení: pro organizované, pro mládež

28.3.2015   Halový turnaj v kopané žáků
místo konání: Sportovní hala v Horní Plané název TJ/SK: TJ SMRČINA Horní Planá kontakt:
ing. Huszár,739083505 určení: pro organizované, pro mládež

09.5.2015   Jurčík cup  turnaj dospělých
místo konání: Doksy  stadion kopané název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Zdeněk Horčík,
+420723371120, zhorcik.kop@centrum.cz startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro seniory

16.5.2015   Turnaj o pohár Provodínských písků
místo konání: Doksy  stadion kopané název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Zdeněk Horčík,
+420723371120, zhorcik.kop@centrum.cz startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

20.6.2015   Mácha cup  turnaj mládeže
místo konání: Doksy  stadion kopané název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Zdeněk Horčík,
+420723371120, zhorcik.kop@centrum.cz startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro mládež

27.6.2015   Pouťový turnaj v malé kopané
místo konání: Fotbalový areál TJ Sokol Chotoviny název TJ/SK: TJ SOKOL Chotoviny kontakt:
Václav Pražák 723 663 828 fotbal.chotoviny@seznam.cz startovné: 500 Kč za družstvo určení:
pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

01.8.2015   Memoriál P. Pekárka
místo konání: Fotbalový areál TJ Sokol Chotoviny název TJ/SK: TJ SOKOL Chotoviny kontakt:
Václav Pražák 723 663 828 fotbal.chotoviny@seznam.cz určení: pro organizované, pro dospělé

26.9.2015   KOPANÁ  MERUNA
místo konání: ZÁBŘEH název TJ/SK: SKSPORTFIT kontakt:
P.KONDLER,mtempir30@seznam.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež

28.11.2015   Vodácký fotbalový turnaj v malé kopané 
SENÁTOR CUP
místo konání: Tábor, loděnice TJ VS Tábor  Lužnická ul. název TJ/SK: TJ Vodní stavby
Tábor kontakt: Miloš Kotek, 606913121, milos.kotek@volny.cz startovné: 100,Kč/os určení:
pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež
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26.12.2015   Vánoční turnaj v sálové kopané
místo konání: Sportovní hala Chotoviny název TJ/SK: TJ SOKOL Chotoviny kontakt: Václav
Pražák 723 663 828 fotbal.chotoviny@seznam.cz startovné: 500 Kč za družstvo určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

Hokejbal

02.5.2015   Termit cup  2.ročník turnaje v hokejbalu
místo konání: Doksy  areál TJ Termit název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Marek Listoň,
+420602151882, marek.liston@jci.com startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Kuželky

25.4.2015   Turnaj vozíčkářů
místo konání: Doksy  kuželna, Husova ulice název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Lenka
Němcová, +420728239586, lenka.nemcova.doksy@seznam.cz určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro těl. postižené, pro seniory

16.5.2015   Turnaj vozíčkářů
místo konání: Doksy  kuželna, Husova ulice název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Lenka
Němcová, +420728239586, lenka.nemcova.doksy@seznam.cz určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro těl. postižené, pro seniory

05.12.2015   Mikulášské koulení o ceny
místo konání: Sportovní areál Chotoviny  kuželna název TJ/SK: TJ SOKOL
Chotoviny kontakt: Miroslav Vacko, 602 417 958, vackoekotech@volny.cz startovné: Mládež
zdarma, dospělí: 1.série 20 Kč, další série 30 Kč určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

Lední hokej

05.9.2015   Den s hokejem
místo konání: Doksy  areál TJ Termit název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Marek Listoň,
+420602151882, marek.liston@jci.com určení: , pro neorganizované, pro mládež, pro těl.
postižené

27.12.2015   ICE TERMIT cup 2011
místo konání: Doksy  areál TJ Termit název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Marek Listoň,
+420602151882, marek.liston@jci.com startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Lyžování
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20.3.2015   MEMORIÁL B.N.
místo konání: ZÁBŘEH název TJ/SK: SKSPORTFIT kontakt:
P.NIMRICHTER,mtempir30@seznam.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež

Nohejbal

12.12.2015   Poslední smeč 2015
místo konání: TJ Pankrác, Lomnického 1,Praha 4 název TJ/SK: TJ Pankrác kontakt: Luboš
Albrecht, 603444756 startovné: 600, za družstvo určení: pro organizované, pro dospělé, pro
mládež

Orientační běh

08.4.2015   Dny orientace v přírodě
místo konání: Doksy  areál TJ Termit název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Jaroslav Novák,
+420725648208, jaroslav.novak@sendme.cz určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

26.4.2015   závod oblastního žebříčku  klasická trať
místo konání: Kytlice název TJ/SK: SK OK Jiskra Nový Bor kontakt: Beránek M.  606 733 349
 orienteering@okbor.cz startovné: podrobnosti na http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?
id=2919 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

05.8.2015   mezinárodní BOHEMIA ORIENTEERING 1.
etapa
místo konání: Hamr na Jezeře název TJ/SK: SK OK Jiskra Nový Bor kontakt: Beránek M. 
606 733 349  orienteering@okbor.cz startovné: podrobnosti na http://ok
bor.cz/bohemia/ určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory

06.8.2015   mezinárodní BOHEMIA ORIENTEERING 2,
etapa
místo konání: Hamr na Jezeře název TJ/SK: SK OK Jiskra Nový Bor kontakt: Beránek M. 
606 733 349  orienteering@okbor.cz startovné: podrobnosti na http://ok
bor.cz/bohemia/ určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory

07.8.2015   mezinárodní BOHEMIA ORIENTEERING 3.
etapa
místo konání: Hamr na Jezeře název TJ/SK: SK OK Jiskra Nový Bor kontakt: Beránek M. 
606 733 349  orienteering@okbor.cz startovné: podrobnosti na http://ok
bor.cz/bohemia/ určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory
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08.8.2015   mezinárodní BOHEMIA ORIENTEERING 4.
etapa
místo konání: Stráž pod Ralskem název TJ/SK: SK OK Jiskra Nový Bor kontakt: Beránek M. 
606 733 349  orienteering@okbor.cz startovné: podrobnosti na http://ok
bor.cz/bohemia/ určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory

09.8.2015   mezinárodní BOHEMIA ORIENTEERING 5.
etapa
místo konání: Stráž pod Ralskem název TJ/SK: SK OK Jiskra Nový Bor kontakt: Beránek M. 
606 733 349  orienteering@okbor.cz startovné: podrobnosti na http://ok
bor.cz/bohemia/ určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory

19.9.2015   závod Ještědské oblasti
místo konání: Doksy  areál TJ Termit název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Jaroslav Novák,
+420725648208, jaroslav.novak@sendme.cz startovné: dle směrnice Ještědské oblasti určení:
pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

Šachy

06.6.2015   Šachový turnaj o Putovní věž města
Lanškrouna
místo konání: Lanškroun, Dobrovského 41 název TJ/SK: TJ Lanškroun kontakt: Jiří Krištof,
776096873, jirikristof@seznam.cz startovné: startovné 30Kč určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro mládež

Sport pro všechny

30.5.2015   Dětský sportovní den
místo konání: Sportovní areál Chotoviny název TJ/SK: TJ SOKOL Chotoviny kontakt: Ivana
Novotná, 381 284 027, novo.iva@seznam.cz určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
mládež, pro těl. postižené

Sportovní gymnastika

02.5.2015   Dokská kladina
místo konání: Doksy  školní tělocvična název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Kamila Jakšová,
+420728248398, kamila.thean@volny.cz startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro mládež, pro těl. postižené
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09.5.2015   Májový pohár
místo konání: Doksy  školní tělocvična název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Kamila Jakšová,
+420728248398, kamila.thean@volny.cz startovné: bude upřesněno v rozpisu určení: pro
organizované, pro mládež, pro těl. postižené

Stolní tenis

28.3.2015   Turnaj veteránů
místo konání: Tábor,herna na zimním stadionu název TJ/SK: TJ Vodní stavby Tábor kontakt:
Radek Losos,724039713,lososr@anticoro.cz určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro těl. postižené, pro seniory

07.11.2015   Okresní turnaj dospělých a mládeže
místo konání: Tábor,herna na zimním stadionu název TJ/SK: TJ Vodní stavby Tábor kontakt:
Radek Losos,724039713,lososr@anticoro.cz určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

26.12.2015   Vánoční turnaj
místo konání: Tábor,herna na zimním stadionu název TJ/SK: TJ Vodní stavby Tábor kontakt:
Radek Losos,724039713,lososr@anticoro.cz určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

Tenis

30.5.2015   Jarní turnaj  dvouhra
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant kontakt: Vít Chlumecký,
tel. 723705008, chlumecky@volny.cz startovné: 100200 Kč určení: , pro neorganizované, pro
dospělé, pro seniory

31.5.2015   Jarní turnaj  čtyřhra
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant kontakt: Jiří Pilát, tel.
605744770, j.pilat@cs.mfcr.cz startovné: 100200 Kč určení: , pro neorganizované, pro
dospělé, pro seniory

04.6.2015   Soutěž měst
místo konání: Tenisové kurty H.Planá název TJ/SK: TJ SMRČINA Horní Planá kontakt:
Škabroud, 728836670 startovné: Hráč 100,Kč určení: , pro neorganizované, pro dospělé, pro
seniory

27.6.2015   Tenisový pohár
místo konání: Tenisové kurty H.Planá název TJ/SK: TJ SMRČINA Horní Planá kontakt:
Škabroud, 728836670 startovné: Hráč 100,Kč určení: , pro neorganizované, pro dospělé, pro
seniory
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11.7.2015   Živohošť Cup
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant kontakt: Petr Jiráček, tel
774 92 83 86, petrjiracek@seznam.cz startovné: 350 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé

25.7.2015   Živohošť Open
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant kontakt: Milan Čížek, tel
774 499 424, info@attsport.cz startovné: 500 určení: , pro neorganizované, pro dospělé, pro
seniory

29.8.2015   Mistrovství TJR  dvouhry
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant kontakt: Petr Jiráček, tel
774 92 83 86, petrjiracek@seznam.cz startovné: 200 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro seniory

05.9.2015   Mistrovství TJR  čtyřhry
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant kontakt: Jiří Pilát, tel.
605744770, j.pilat@cs.mfcr.cz startovné: 200 určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro seniory

05.9.2015   Turnaj čtyřher 100+
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant kontakt: Petr Jiráček, tel
774 92 83 86, petrjiracek@seznam.cz startovné: 200 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro seniory

19.9.2015   Živohošť Cup
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant kontakt: Petr Jiráček, tel
774 92 83 86, petrjiracek@seznam.cz startovné: 350 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé

19.9.2015   Tenisový turnaj ve čtyřhře
místo konání: Prštice název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice kontakt: Ivona Matušková,
728443159,i_matuskova@yahoo.co.uk startovné: 120 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

03.10.2015   Dětský turnaj
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant kontakt: Lidmila
Valentová, lidmila.valentova@seznam.cz určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
mládež

Triatlon
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05.9.2015   Lužnický triatlon
místo konání: Tábor, loděnice TJ VS Tábor  Lužnická ul. název TJ/SK: TJ Vodní stavby
Tábor kontakt: Miloš Kotek, 606913121, milos.kotek@volny.cz startovné: mládež zdarma,
dospělí 100,Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory

24.10.2015   KOLEM RADNICKÉHO POTOKA
místo konání: Radnice, okr. Rokycany název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: F. Beneš, 731
702 075, fbenescap@seznam.cz startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Turistika

08.2.2015   DEVÁTÉ TRADIČNÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
místo konání: Plzeň název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: J. Valach, 774 944 370,
jarvalach@seznam.cz startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro seniory

14.3.2015   MEMORIÁL RENATY MENŠÍKOVÉ
místo konání: Cebiv, Strahov, Konst. Lázně, okr. Tachov název TJ/SK: TJ Rozvoj
Plzeň kontakt: J. Rudolf, 737 304 001, rudolfj@atlas.cz startovné: 15 určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

28.3.2015   ZBIROŽSKÝMI LESY
místo konání: Kařízek, okr. Rokycany název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: J. Triner, 724
074 417, JiriTriner@seznam.cz startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

11.4.2015   NA PANČAVU
místo konání: Mirošov, okr. Rokycany název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: F. Kratochvíl,
724 953 082, zdenka.denkova@email.cz startovné: 15 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

25.4.2015   KLOUBOVKA
místo konání: Kasejovice, Oselce, Nekvasovy, okr. Plzeňjih název TJ/SK: TJ Rozvoj
Plzeň kontakt: P. Fiala, 702 354 567 startovné: 15 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

02.5.2015   Z DEŠENIC PŘES POHÁDKU DO ZELENÉ
LHOTY
místo konání: okr. název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: O. Rotzer, 732 185 030, 373 710
071 startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory
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08.5.2015   MÁJOVÝ SENIOR PUCHÝŘ A DUHOVÁ
CESTA
místo konání: Plzeň název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: J. Valach, 774 944 370,
jarvalach@seznam.cz startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

06.6.2015   PLZEŇSKÝ VANDR S HOLEMI A SERIÁL
ZDRAVÍ
místo konání: Plzeň název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: J. Henzlová, 608 521 938,
tjrozvoj@seznam.cz startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé,
pro mládež, pro seniory

27.6.2015   KAMENOŽROUT
místo konání: Nezvěstice, okr. Plzeňjih název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: J. Machulka,
731 147 134 startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro
mládež, pro seniory

11.7.2015   ÚDOLÍM OTAVY
místo konání: Písek, Čížová název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: P. Fiala, 702 354
567 startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro
seniory

25.7.2015   ZA BRDSKÝM FABIÁNEM
místo konání: Hořovice, okr. Beroun název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: J. Triner, 724 074
417, JiriTriner@seznam.cz startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

01.8.2015   PŘES BALDOV DO DOMAŽLIC  sochařská
stezka
místo konání: Horšovský Týn, okr. Domažlice název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: J.
Horská, 790 200 433 startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé,
pro mládež, pro seniory

08.8.2015   S BABIČKOU PŘES KRKAVEC
místo konání: Horní Bříza, okr. Plzeňsever název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: J. Kolář,
775 932 890, 721 678 734 startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

15.8.2015   V ČERTOVÝCH STOPÁCH KOLEM
BEROUNKY
místo konání: Chrást, okr. Plzeňměsto název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: F. Kratochvíl,
724 953 082, zdenka.denkova@email.cz startovné: 15 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory
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29.8.2015   KLATOVSKEM PŘES ŽÁBU
místo konání: Janovice nad Úhlavou, Neznašovy, okr. Klatovy název TJ/SK: TJ Rozvoj
Plzeň kontakt: S. Krýsl, 728 861 212, mrkrysl@seznam.cz startovné: 15 určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

05.9.2015   VAND PO ÚTERSKÝCH MLÝNECH
místo konání: Konstantinovy Lázně, okr. Tachov název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: P.
Šour, 774 563 039, pfjohnys@seznam.cz startovné: 15 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

26.9.2015   SENIOR POCHOD K MEZINÁRODNÍMU DNI
SENIORŮ
místo konání: Tlučná, okr. Plzeňsever název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: O. Okrouhlý,
737 002 915 startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro
mládež, pro seniory

17.10.2015   BARVY PODZIMU
místo konání: Kdyně, Kout na Šumavě, Loučim název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: L.
Žaloudková, 731 165 390, 373 710 071 startovné: 15 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

28.11.2015   KŘIVOKLÁSTSKEM
místo konání: Křivoklát, okr. Rakovník název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: V. Šubrt, 739
235 329, vaclav.subrt27@seznam.cz startovné: 15 určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

05.12.2015   LOUČENÍ S ROKEM
místo konání: Kařízek, okr. Rokycany název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: O. Okrouhlý,
737 002 915 startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro
mládež, pro seniory

26.12.2015   VÁNOČNÍ POCHOD
místo konání: Plzeň název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: I. Kupka, 373 735 728, 721 772
113, ivankupka@klikni.cz startovné: 15 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

31.12.2015   SILVESTROVSKÝ POCHOD
místo konání: Plzeň název TJ/SK: TJ Rozvoj Plzeň kontakt: J. Henzlová, 608 521 938,
tjrozvoj@seznam.cz startovné: dobrovolné určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

Volejbal
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21.2.2015   Lanškrounská amatérská volejbalová liga
místo konání: SZeŠ Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun kontakt:
Stanislav Musil, 777 148 660 startovné: dvatisíce čtyřista za družstvo určení: pro organizované,
pro dospělé

07.3.2015   Lanškrounská amatérská volejbalová liga
místo konání: SzeŠ Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun kontakt:
Stanislav Musil, 777 148 660 startovné: dvatisíce čtyřista za družstvo určení: pro organizované,
pro dospělé

28.3.2015   Lanškrounská amatérská volejbalová liga
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun kontakt:
Stanislav Musil, 777 148 660 startovné: dvatisíce čtyřista za družstvo určení: pro organizované,
pro dospělé

11.4.2015   Minivolejbal v barvách (žlutá, oranžová)
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun kontakt:
Libor Tomiška, 737 400 109 startovné: devadesát Kč družstvo určení: pro organizované, pro
mládež

12.4.2015   Minivolejbal v barvách (červená,, modrá)
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun kontakt:
Libor Tomiška, 737 400 109 startovné: devadesát Kč družstvo určení: pro organizované, pro
mládež

06.6.2015   Turnaj starších žákyň – 29. ročník
místo konání: Kurty VK Lanškroun (Lorencova Alej) název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ
Lanškroun kontakt: Libor Tomiška, 737 400 109 startovné: osm set Kč družstvo určení: pro
organizované

06.6.2015   Turnaj mladších žáků – 1. ročník
místo konání: Kurty VK Lanškroun (Lorencova Alej) název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ
Lanškroun kontakt: Martin Kačerovský, 605 434 856 startovné: čtyři sta Kč družstvo určení:
pro organizované

07.6.2015   Turnaj starších žákyň – 29. ročník
místo konání: Kurty VK Lanškroun (Lorencova Alej) název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ
Lanškroun kontakt: Libor Tomiška, 737 400 109 startovné: osm set Kč družstvo určení: pro
organizované

15.8.2015   61.ročník volejbalového turnaje
místo konání: Hronov  volejbalová hřiště u Sokolovny název TJ/SK: Volejbalový klub
Hronov kontakt: Ing.Petr Šolín, 607 639 057, petr.solda@worldonline.cz startovné: 400 Kč pro
jedno družstvo určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl.
postižené, pro seniory
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21.8.2015   Sportovní soustředění dospělých
místo konání: Sportovní areál Choceň název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun kontakt:
Stanislav Musil, 777 148 660 startovné: doposud nelze určit určení: pro organizované, pro
dospělé

Yachting

23.5.2015   Memoriál Bruna Hámy
místo konání: Doksy  Máchovo jezero název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Miloslav Pokorný,
+420602174856, milapokorny@seznam.cz startovné: bude upřesněno na stránkách YCD
Doksy určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

30.5.2015   Krajský přebor kraje Liberec a Ústí nad
Labem
místo konání: Doksy  Máchovo jezero název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Miloslav Pokorný,
+420602174856, milapokorny@seznam.cz startovné: bude upřesněno na stránkách YCD
Doksy určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

01.8.2015   Tour de Ostrovy
místo konání: Doksy  Máchovo jezero název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Miloslav Pokorný,
+420602174856, milapokorny@seznam.cz startovné: bude upřesněno na stránkách YCD
Doksy určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl.
postižené, pro seniory

26.9.2015   Ligthouse cup
místo konání: Doksy  Máchovo jezero název TJ/SK: TJ Doksy kontakt: Miloslav Pokorný,
+420602174856, milapokorny@seznam.cz startovné: bude upřesněno na stránkách YCD
Doksy určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl.
postižené, pro seniory

 Upravit 
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