
Sportovní kalendář

Atletika

27.4.2016   Dětká atletická liga
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: Šárka Chládková, 725041799,
sarka@chladkova.cz startovné: 10 Kč / závod určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro mládež

21.5.2016   2. kolo KPD staršího žactva a přípravky
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: Šárka Chládková, 725041799,
sarka@chladkova.cz určení: pro organizované, pro mládež

28.5.2016   I. Liga mužů a žen  2. kolo
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: David Bor, 777 667266,
david@atletikatabor.cz určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež

19.6.2016   Mistrovství České republiky mužů a žen
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: David Bor, 777 667266,
david@atletikatabor.cz určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež

27.7.2016   Velká cena Tábora a Memoriál Ing. Jana Pána
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: David Bor, 777 667266,
david@atletikatabor.cz startovné: 100 Kč / start určení: pro organizované, pro dospělé, pro
mládež

25.9.2016   Memoriál Ing. Zbyňka Šourka ve skoku
vysokém
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: Roman Bém, 723 344 311,
info@atletikatabor.cz určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

12.11.2016   Lesní běh Pintovkou  66. ročník
místo konání: Tábor název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: David Bor, 777 667266,
david@atletikatabor.cz startovné: 30 Kč / start  úpouze dospělí, ostatní zdarma určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Badminton

06.2.2016   Badmintonový turnaj
místo konání: Prštice Sportovní hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Renata
Matušková, 724047946 určení: , pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež

Cyklistika
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Cyklistika

20.2.2016   Mistrovství Prahy v krasojízdě na kole
místo konání: TJ Pankrác název TJ/SK: TJ Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999,
jan.rasa@centrum.cz určení: pro organizované, pro dospělé, pro mládež

20.2.2016   Východoevropský pohár v krasojízdě na kole
místo konání: TJ Pankrác název TJ/SK: TJ Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999,
jan.rasa@centrum.cz startovné: 100, dospělí, 50, děti určení: pro organizované, pro dospělé,
pro mládež

23.4.2016   Mistrovství ČR předkolo v krasojízdě
místo konání: TJ Pankrác název TJ/SK: TJ Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999,
jan.rasa@centrum.cz startovné: 50, určení: pro organizované, pro mládež

12.11.2016   Memoriál Jana Krištůfka v krasojízdě na kole
místo konání: TJ Pankrác název TJ/SK: TJ Pankrác,spolek kontakt: Jan Řasa, 724175999,
jan.rasa@centrum.cz startovné: 100, dospělí, 50, děti určení: pro organizované, pro dospělé,
pro mládež

Fotbal, malá kopaná

27.2.2016   Halový turnaj žáků
místo konání: Sportovní hala Chotoviny název TJ/SK: TJ SOKOL Chotoviny, z.s. 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

05.3.2016   Halový turnaj kadetů
místo konání: Sportovní hala Chotoviny název TJ/SK: TJ SOKOL Chotoviny, z.s. 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

02.7.2016   Pouťový turnaj v malé kopané
místo konání: Fotbalový areál TJ Sokol Chotoviny název TJ/SK: TJ SOKOL Chotoviny,
z.s. 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

30.7.2016   Memoriál P. Pekárka
místo konání: Fotbalový areál TJ Sokol Chotoviny název TJ/SK: TJ SOKOL Chotoviny,
z.s. kontakt: Václav Pražák 723 663 828 fotbal.chotoviny@seznam.cz  určení: pro
organizované, pro dospělé
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26.11.2016   Vodácký fotbalový turnaj v malé kopané
SENÁTOR CUP
místo konání: Tábor,Loděnice TJ VS Tábor,Lužnická ul. název TJ/SK: TJ VS Tábor,
z.s. kontakt: Miloš Kotek. 60691312, milos.kotek@volny.cz startovné: 100,Kč/os určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

26.12.2016   Vánoční turnaj v sálové kopané
místo konání: Sportovní hala Chotoviny název TJ/SK: TJ SOKOL Chotoviny, z.s. 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

Kanoistika

07.5.2016   Outdoorový festival
Harrachovka(kanoistika,bouldering,MTB,běh)
místo konání: Tábor,řeka Lužnice,Tábořiště Harrachovka název TJ/SK: TJ VS Tábor,
z.s. kontakt: Miloš Kotek. 60691312, milos.kotek@volny.cz startovné: Mládež 50,Kč/os,dospělí
100,Kč /os určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

08.5.2016   Outdoorový festival
Harrachovka(kanoistika,bouldering,MTB,běh)
místo konání: Tábor,řeka Lužnice,Tábořiště Harrachovka název TJ/SK: TJ VS Tábor,
z.s. kontakt: Miloš Kotek. 60691312, milos.kotek@volny.cz startovné: Mládež 50,Kč/os,dospělí
100,Kč /os určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Kolová

30.1.2016   Český pohársemifinále "A"
místo konání: TJ Pankrác název TJ/SK: TJ Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek,
724185207 startovné: 300, za tým určení: pro organizované, pro dospělé

06.2.2016   JUNIOŘI Mistrovství ČRkval. "A"
místo konání: TJ Pankrác název TJ/SK: TJ Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek,
724185207 určení: pro organizované, pro mládež

04.6.2016   Český pohár  finále
místo konání: TJ Pankrác název TJ/SK: TJ Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek,
724185207 určení: pro organizované, pro mládež

11.6.2016   II.liga 3.kolo
místo konání: TJ Pankrác název TJ/SK: TJ Pankrác,spolek kontakt: Zdeněk Fafek,
724185207 startovné: 300, za tým určení: pro organizované, pro dospělé

Kuželky
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10.12.2016   Mikulášské koulení o ceny
místo konání: Sportovní areál Chotoviny  kuželna název TJ/SK: TJ SOKOL Chotoviny,
z.s. 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

Nohejbal

18.12.2016   Poslední smeč  nohejbalový turnaj trojic
místo konání: TJ Pankrác název TJ/SK: TJ Pankrác,spolek kontakt: Luboš Albrecht,
603444756 startovné: 600 určení: pro organizované, pro dospělé

Orientační běh

24.4.2016   oblastní mistrovství v OB šatet
místo konání: Stráž pod Ralskem název TJ/SK: OK Jiskra Nový Bor, z.s. kontakt: Beránek
Miroslav startovné: viz http://oris.orientacnisporty.cz/ určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

24.4.2016   oblastní mistrovství v OB na krátké trati
místo konání: Stráž pod Ralskem název TJ/SK: OK Jiskra Nový Bor, z.s. kontakt: Beránek
Miroslav startovné: viz http://oris.orientacnisporty.cz/ určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

08.10.2016   MČR v OB štafet
místo konání: Dolní Prysk název TJ/SK: OK Jiskra Nový Bor, z.s. kontakt: Beránek
Miroslav startovné: viz http://oris.orientacnisporty.cz/ určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

09.10.2016   MČR v OB klubových družstev
místo konání: Dolní Prysk název TJ/SK: OK Jiskra Nový Bor, z.s. kontakt: Beránek
Miroslav startovné: viz http://oris.orientacnisporty.cz/ určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

15.10.2016   Český pohár MTBO  sprint
místo konání: Sosnová u České Lípy název TJ/SK: OK Jiskra Nový Bor, z.s. kontakt: Beránek
Miroslav startovné: viz http://oris.orientacnisporty.cz/ určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

15.10.2016   Český pohár MTBO  middle
místo konání: Sosnová u České Lípy název TJ/SK: OK Jiskra Nový Bor, z.s. kontakt: Beránek
Miroslav startovné: viz http://oris.orientacnisporty.cz/ určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory
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16.10.2016   MČR MTBO klubových družstev
místo konání: Nový Bor název TJ/SK: OK Jiskra Nový Bor, z.s. kontakt: Beránek
Miroslav startovné: viz http://oris.orientacnisporty.cz/ určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Sport pro všechny

18.2.2016   Šplh na tyči
místo konání: Prštice, sport. Hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Vladimír
Pikula, 547 225 675 určení: , pro mládež

21.2.2016   Dětský maškarní karneval
místo konání: Prštice, sport. Hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Vladimír
Pikula, 547 225 675 určení: , pro mládež

25.2.2016   Všestrannostní gymnastické závody
místo konání: Prštice, sport. Hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Vladimír
Pikula, 547 225 675 určení: , pro mládež

18.4.2016   Všestrannostní atletické závody
místo konání: Ořechov, hřiště název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Vladimír Pikula,
547 225 675 určení: , pro mládež

08.5.2016   Tělovýchovná akademie
místo konání: Prštice, sport. Hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Vladimír
Pikula, 547 225 675 určení: , pro mládež

04.6.2016   Dětský sportovní den
místo konání: Sportovní areál Chotoviny název TJ/SK: TJ SOKOL Chotoviny, z.s. kontakt:
Ivana Novotná, 381 284 027, novo.iva@seznam.cz určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro mládež, pro těl. postižené

05.12.2016   Mikulášská besídka
místo konání: Prštice, sport. Hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Vladimír
Pikula, 547 225 675 určení: , pro mládež

10.12.2016   Gymnastický dvojboj
místo konání: Prštice, sport. Hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Vladimír
Pikula, 547 225 675 určení: , pro neorganizované, pro mládež

Stolní tenis
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17.1.2016   Okresní turnaj dospělých a mládeže
místo konání: Tábor,herna zimní stadion název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: Radek
Losos, 724039713, lososr@anticoro.cz určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

26.12.2016   Vánoční turnaj
místo konání: Tábor,herna zimní stadion název TJ/SK: TJ VS Tábor, z.s. kontakt: Radek
Losos, 724039713, lososr@anticoro.cz určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

Tenis

28.5.2016   Jarní turnaj dvouhry
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant, z.s. kontakt: Vít
Chlumecký, tel. 723705008, chlumecky@volny.cz startovné: 100200 Kč určení: , pro
neorganizované, pro dospělé, pro seniory

28.5.2016   Dětské tenisové hraní
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant, z.s. kontakt: Lidmila
Valentová, lidmila.valentova@volny.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež

04.6.2016   Jarní turnaj čtyřhry, mix
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant, z.s. kontakt: Jiří Pilát,
tel. 605744770, j.pilat@cs.mfcr.cz startovné: 100200 Kč určení: , pro neorganizované, pro
dospělé, pro seniory

25.6.2016   Memoriál Františka Černíka  turnaj čtyřhry
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant, z.s. kontakt: Filip Klor,
tel. 734263196, filip.klor@gmail.com startovné: 100200 Kč určení: , pro neorganizované, pro
dospělé, pro seniory

16.7.2016   Dvoudenní celostátní turnaj "D" ČTS
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant, z.s. kontakt: Petr
Jiráček, tel. 774928386, petrjiracek@seznam.cz startovné: 500 určení: pro organizované, pro
dospělé

13.8.2016   Dvoudenní Turnaj Amateur Tennis Tour
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant, z.s. kontakt: Milan
Čížek, tel. 774499424, info@attsport.cz startovné: 500 určení: , pro neorganizované, pro
dospělé

27.8.2016   Dvoudenní mistrovství TJ Rekreant, dvouhry
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant, z.s. kontakt: Petr
Jiráček, tel. 774928386, petrjiracek@seznam.cz startovné: 200 určení: , pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory
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03.9.2016   Dvoudenní mistrovství TJ Rekreant, čtyřhry,
mix
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant, z.s. kontakt: Jiří Pilát,
tel. 605744770, j.pilat@cs.mfcr.cz startovné: 200 určení: , pro neorganizované, pro dospělé,
pro mládež, pro seniory

03.9.2016   Dětský turnaj
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant, z.s. kontakt: Lidmila
Valentová, lidmila.valentova@volny.cz určení: , pro neorganizované, pro mládež

17.9.2016   Dvoudenní celostátní turnaj "C" ČTS
místo konání: TJ Rekreant Nová Živohošť název TJ/SK: TJ Rekreant, z.s. kontakt: Petr
Jiráček, tel. 774928386, petrjiracek@seznam.cz startovné: 500 určení: pro organizované, pro
dospělé

24.9.2016   Tenisový turnaj ve čtyřhrách
místo konání: Prštice, tenisové kurty název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: Ivona
Matušková, 728449159 určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež,
pro seniory

Triatlon

03.9.2016   Lužnický triatlon
místo konání: Tábor,Loděnice TJ VS Tábor,Lužnická ul. název TJ/SK: TJ VS Tábor,
z.s. kontakt: Miloš Kotek. 60691312, milos.kotek@volny.cz startovné: mládež zdarma,dospělí
100,Kč určení: pro organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Turistika

09.1.2016   ZIMNÍM ČESKÝM KRASEM
místo konání: Beroun název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: R. Kule, 725 369 135,
kulovic@volny.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

16.1.2016   ZIMA S KAMENOŽROUTEM
místo konání: Nezvěstice, okr. Plzeň  jih název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: J.
Machulka, 731 147 134, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory
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13.2.2016   DESÁTÉ TRADIČNÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
ČLENŮ OT AKTIVNÍ STÁŘÍ A VŠECH
OPTIMISTICKÝCH TURISTŮ
místo konání: Plzeň, Bolevec název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: J. Valach, 774 944
370, jarvalach@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

05.3.2016   SLADKÁ OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
místo konání: Přeštice, okr. Plzeň  jih název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: J. a M.
Sladkých, 371 131 314, tjrozvoj@sezna.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

12.3.2016   MEMORIÁL RENATY MENŠÍKOVÉ
místo konání: Bezděkov, okr. Klatovy  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: Jindřich
RUDOLF, 737 304 001, rudolfj@atlas.cz startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

26.3.2016   ZBIROŽSKÝMI LESY
místo konání: Kařízek, okr. Rokycany název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: J. Triner, 724
074 417, JiriTriner@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

09.4.2016   ZE ŽELVIC NA KLOUBOVKU
místo konání: Želvice, okr. Plzeň  jih název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: P. Fiala, 702
354 567, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

30.4.2016   NA PANČAVU
místo konání: Chrást, okr. Plzeň  město  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: F.
Kratochvíl, 724 953 082, zdenka.denkova@email.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

08.5.2016   MÁJOVÝ SENOR PUCHÝŘ A DUHOVÁ CESTA
místo konání: Plzeň, Bolevec název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: J. Valach, 774 944
370, jarvalach@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

28.5.2016   PŘES ŠUKAČKU A ŠUMAVOU
místo konání: Hojsova Stáž Brčálník, okr. Klatovy  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt:
R. Kule, 725 369 135, kulovic@volny.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

11.6.2016   KARLŮV POCHOD
místo konání: Třemošná, okr. Plzeň  sever název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: R. Kule,
725 369 135, kulovic@volny.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory
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25.6.2016   KAMENOŽROUT
místo konání: Nezvěstice, okr. Plzeň  jih název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: J.
Machulka, 731 147 134, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

16.7.2016   NA BŘEHU BLANICE
místo konání: Protivín, okr. Písek  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: P. Fiala, 702 354
567, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

23.7.2016   ZA BRDSKÝM FABIÁNEM
místo konání: Hořovice, okr. Beroun název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: J. Triner, 724
074 417, JiriTriner@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

30.7.2016   OKOLO MĚSTA TOUŠKOVA, ANEB ODHALTE
STOPY ZANIKLÉHO KOMBERKA
místo konání: Kozolupy, okr. Plzeň  sever název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: J. a O.
Horských, 790 200 433, tjrozvoj@seznam.cz startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

06.8.2016   S BABIČKOU KOLEM BABIČKY
místo konání: Třemošná, okr. Plzeň  sever název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: J. Kolář,
775 932 890, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

13.8.2016   V ČERTOVÝCH STOPÁCH
místo konání: Chrást, okr. Plzeň  město  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: F.
Kratochvíl, 724 953 082, zdenka.denkova@email.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro
organizované, pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

20.8.2016   LETNÍM ČESKÝM KRASEM
místo konání: Zdice, okr. Beroun  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: E. Košařová, 732
885 005, evae.kosarova@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

27.8.2016   ZBYNICKÉ RYBNÍKY A HRABĚNČINA CESTA
místo konání: Hrádek u Sušice, okr. Klatovy název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: S. Krýsl,
728 861 212, mrkrysl@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

03.9.2016   VANDR PO ÚTERSKÝCH MLÝNECH
místo konání: Konstantinovy Lázně, okr. Tachov  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: P.
Šour, 774 563 039, pfjohnys@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory
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24.9.2016   ŽELEŽNIČÁŘSKÁ PADESÁTKA
místo konání: Horažďovice, okr. Klatovy název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: J.
Černovský, 737 275 201, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované,
pro neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

28.9.2016   SENIOR POCHOD
místo konání: Rokycany, okr. Rokycany název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: F. Bílek, 606
848 074, tjrozvoj@seznam.cz startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

08.10.2016   PO STOPÁCH SLAVNÝCH
místo konání: Beroun, okr. Beroun název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: E. Košařová, 732
885 005, evae.kosarova@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

22.10.2016   KOLEM RADNICKÉHO POTOKA
místo konání: Radnice, okr. Rokycany název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: F. Beneš, 731
702 075, fbenescap@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro seniory

05.11.2016   ŽIHELSKEM
místo konání: Žihle, okr. Plzeň  sever název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: R. Kule, 725
369 135, kulovic@volny.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

03.12.2016   LOUČENÍ S ROKEM
místo konání: Vejprnice, okr. Plzeň  sever název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: L. a Z.
Melicharovi, 722 015 368, lida.1@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro
neorganizované, pro dospělé, pro mládež, pro těl. postižené, pro seniory

26.12.2016   VÁNOČNÍ POCHOD
místo konání: Plzeň název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: J. Černovský, 737 275 201,
tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro neorganizované, pro
dospělé, pro mládež, pro seniory

31.12.2016   SILVESTROVSKÝ POCHOD
místo konání: Plzeň, Bolevec  název TJ/SK: Rozvoj Plzeň, z. s. kontakt: J. Henzlová, 608 521
938, tjrozvoj@seznam.cz  startovné: 15, Kč  určení: pro organizované, pro neorganizované,
pro dospělé, pro mládež, pro seniory

Volejbal

09.1.2016   Český pohár žákyň
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun
,z.s. kontakt: Libor Tomiška,737400109 startovné: 1000 vis určení: , pro mládež
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09.1.2016   Český pohár žákyň
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Libor
Tomiška,737400109 startovné: 1000 vis určení: , pro mládež

10.1.2016   Český pohár žákyň
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun
,z.s. kontakt: Libor Tomiška,737400109 startovné: 1000 vis určení: , pro mládež

10.1.2016   Český pohár žákyň
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Libor
Tomiška,737400109 startovné: 1000 vis určení: , pro mládež

23.1.2016   LAVL
místo konání: SzeŠ Dolní Třešňovec název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun
,z.s. kontakt: Stanislav Musil 777148660 startovné: vklad družstev 500 určení: , pro dospělé

23.1.2016   LAVL
místo konání: SzeŠ Dolní Třešňovec název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Stanislav Musil
777148660 startovné: vklad družstev 500 určení: , pro dospělé

30.1.2016   Český pohár juniorek
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun
,z.s. kontakt: Libor Tomiška,737400109 startovné: 1000 vis určení: , pro mládež

30.1.2016   Český pohár juniorek
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Libor
Tomiška,737400109 startovné: 1000 vis určení: , pro mládež

31.1.2016   Český pohár juniorek
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun
,z.s. kontakt: Libor Tomiška,737400109 startovné: 1000 vis určení: , pro mládež

31.1.2016   Český pohár juniorek
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Libor
Tomiška,737400109 startovné: 1000 vis určení: , pro mládež

13.2.2016   Volejbalový turnaj
místo konání: Prštice, sport. hala název TJ/SK: TJ SOKOL Prštice, z.s. kontakt: |Jiří
Kratochvíl, 777269600 určení: , pro neorganizované, pro dospělé

27.2.2016   LAVL
místo konání: SzeŠ Dolní Třešňovec název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun
,z.s. kontakt: Stanislav Musil 777148660 startovné: vklad družstev 500 určení: , pro dospělé
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27.2.2016   LAVL
místo konání: SzeŠ Dolní Třešňovec název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Stanislav Musil
777148660 startovné: vklad družstev 500 určení: , pro dospělé

26.3.2016   LAVL
místo konání: SzeŠ Dolní Třešňovec název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun
,z.s. kontakt: Stanislav Musil 777148660 startovné: vklad družstev 500 určení: , pro dospělé

26.3.2016   LAVL
místo konání: SzeŠ Dolní Třešňovec název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Stanislav Musil
777148660 startovné: vklad družstev 500 určení: , pro dospělé

02.4.2016   Trojky
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun
,z.s. kontakt: Martin Kačerovský 605434856 startovné: vklad družstev 50  určení: , pro mládež

02.4.2016   Trojky
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Martin
Kačerovský 605434856 startovné: vklad družstev 50  určení: , pro mládež

16.4.2016   Minivolejbal v barvávh (BMV)
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun
,z.s. kontakt: Irena Freudlová 732967607 startovné: vklad družstev 50  určení: , pro mládež

16.4.2016   Minivolejbal v barvávh (BMV)
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Irena
Freudlová 732967607 startovné: vklad družstev 50  určení: , pro mládež

17.4.2016   Minivolejbal v barvávh (BMV)
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun
,z.s. kontakt: Irena Freudlová 732967607 startovné: vklad družstev 50  určení: , pro mládež

17.4.2016   Minivolejbal v barvávh (BMV)
místo konání: SH Střelnice Lanškroun název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Irena
Freudlová 732967607 startovné: vklad družstev 50  určení: , pro mládež

04.6.2016   Turnaj starších žákyň (30. ročník)
místo konání: Kurty VO TJ Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun
,z.s. kontakt: Libor Tomiška,737400109 startovné: vklad družstev 800 určení: , pro mládež

04.6.2016   Turnaj starších žákyň (30. ročník)
místo konání: Kurty VO TJ Lanškroun název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Libor
Tomiška,737400109 startovné: vklad družstev 800 určení: , pro mládež
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05.6.2016   Turnaj starších žákyň (30. ročník)
místo konání: Kurty VO TJ Lanškroun název TJ/SK: Volejbalový oddíl TJ Lanškroun
,z.s. kontakt: Libor Tomiška,737400109 startovné: vklad družstev 800 určení: , pro mládež

05.6.2016   Turnaj starších žákyň (30. ročník)
místo konání: Kurty VO TJ Lanškroun název TJ/SK: TJ Lanškroun, z.s. kontakt: Libor
Tomiška,737400109 startovné: vklad družstev 800 určení: , pro mládež

 Upravit 
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