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Úvod 

Po dohodě obou krajů bude ředitelem VčBTM nadále předseda KM Pardubického kraje 

Michal Foltýn 

 

Rozpis VčBTM 

- kategorie dorost a junioři stále společně, tj. U17+U19 

- ruší se progresivní systém od čtvrtfinále hlavní soutěže (nejsou nutné nominace krajských 

svazů) 

Veškeré změny Rozpisu vyhrazeny. (zejména rozhodnutí jiných orgánů) 

 

Termínová listina 

Přestože není vydána termínová listina ČAST pro jarní část sezóny, jsou již nyní známy 

klíčové termíny republikových BTM a dalších turnajů, proto bylo možné sestavit termínovou 

listinu VčBTM opět na celou sezónu. 

Termín   Kategorie 

sobota 24. září 2022 1. BT U13 mladší žactvo 

neděle 25. září 2022 1. BT U17+U19 dorost+junioři 

sobota 1. říjen 2022 1. BT U11 nejmladší žactvo 

neděle 2. říjen 2022 1. BT U15 starší žactvo 

sobota 15. říjen 2022 2. BT U13 mladší žactvo 

neděle 16. říjen 2022 2. BT U17+U19 dorost+junioři 

sobota 5. listopad 2022 2. BT U11 nejmladší žactvo 

neděle 6. listopad 2022 2. BT U15 starší žactvo 

sobota 26. listopad 2022 3. BT U13 mladší žactvo 

neděle 27. listopad 2022 3. BT U17+U19 dorost+junioři 

sobota 10. prosinec 2022 3. BT U11 nejmladší žactvo 

neděle 11. prosinec 2022 3. BT U15 starší žactvo 

sobota 7. leden 2023 4. BT U13 mladší žactvo 

neděle 8. leden 2023 4. BT U17+U19 dorost+junioři 

sobota 4. únor 2023 4. BT U11 nejmladší žactvo 

neděle 5. únor 2023 4. BT U15 starší žactvo 

sobota 18. únor 2023 5. BT U13 mladší žactvo 

neděle 19. únor 2023 5. BT U17+U19 dorost+junioři 

sobota 4. březen 2023 5. BT U11 nejmladší žactvo 

neděle 5. březen 2023 5. BT U15 starší žactvo 

sobota 25. březen 2023 6. BT U13 mladší žactvo 

neděle 26. březen 2023 6. BT U17+U19 dorost+junioři 

sobota 1. duben 2023 6. BT U15 starší žactvo 

neděle 2. duben 2023 6. BT U11 nejmladší žactvo 

 

Uzávěrka přihlášek pro zájemce o pořadatelství: do 31. srpna 2022 

 

 

 



Vyhrazuje se právo: 

- určit některé pořadatele již před termínem uzávěrky (většinou problém rezervace ve 

velkých halách). 

- změnit kategorie v daných termínech 

- změnit termíny turnajů dané vlivem změn v termínové listině ČAST 

Po termínu uzávěrky budou zveřejněni všichni pořadatelé (i uchazeči) 

Prosím všechny potencionální zájemce, aby nahlásili více termínů, případně nějaké speciální 

požadavky (pokusíme se vyhovět, ale ne vždy bude žádost akceptována).  

Opětovně se může stát, že dojde ke sloučení dvou kategorií daného víkendu – zachovává se 

možnost startu v obou kategoriích (startovné pro každou kategorii zvlášť. Tento rozšířený 

turnaj bude však pouze jeden za víkend. 

 

Přílohy 

- Rozpis VčBTM 

 

Kontaktní údaje na ředitele VčBTM 732 126 893, michal_foltyn@seznam.cz.  

 

Chrudim 20.7.2022     Michal Foltýn, ředitel VčBTM 


