Mimořádná zpráva VV StčTS ke stávající koronavirové situaci
1. poplatky za zrušené turnaje ze ZTL 201/20 v období 10. 3. – 14. 4. budou klubům vráceny
formou kompenzací při úhradě poplatků za turnaje zařazené do LTL 2020 – tyto poplatky
zatím kluby hradit nemusí. Až se situace zklidní, bude zveřejněna kompletní tabulka poplatků
po odečtení kompenzací.
2. soutěže mini a babytenisu mají uzávěrku přihlášek v pátek 3. 4. 2020 – zatím je přihlášeno
17 minitenisových a 49 babytenisových družstev
3. míče na soutěže družstev, pokud se budou konat, budou mít kluby zdarma, způsob
distribuce nebo úhrada nákladů na ně bude oznámena po 14. 4. 2020
4. pro plánované soutěže družstev 2020 pracuje VV StčTS se čtyřmi variantami
a) soutěže se odehrají dle rozlosování – málo pravděpodobné
b) pokud se podaří soutěže zahájit poslední květnový nebo první červnový víkend,
pokračovalo by se podle rozlosování a první 3 nebo 4 kola by se dohrála v září – tato
varianta předpokládá návrat dětí do škol nejpozději k 1. 6. 2020
c) odehrát soutěže v září zkrácenou formou ve skupinách po čtyřech družstvech
(každá soutěžní skupina by byla rozdělena na dvě podskupiny po 4 družstvech, plus utkání o
umístění – systém poměrně komplikovaný, náročný na organizaci a v podstatě bez možnosti
náhradních termínů
d) soutěže družstev 2020 budou zrušeny – připadá do úvahy pouze při zrušení všech
soutěží ze strany ČTS
5. přestupy a hostování byly ze strany ČTS definitivně uzavřeny, soupisky družstev do
Informačního systému ČTS bude možné zakládat od soboty 4. 4. 2020
6. soutěže jednotlivců budou rozehrány podle LTL 2020, se zahájením korespondujícím
s nařízením vlády ČR a ČTS, všechny mezinárodní soutěže jsou ze strany ATP, WTA, ITF a
TE pozastaveny zatím do 8. 6. 2020
7. jakékoliv další rozhodnutí VV StčTS bude sděleno ve středu 15. dubna 2020 na základě
dalších omezení ze strany Vlády ČR, které se očekávají po 11. 4. a pokynů od ČTS. Pro
případné potřebné nutné informace používejte telefon 777 922 395 (L. Fiala) a mail
stredocesky@cztenis.cz

Přejeme Vám pokud možno klidný průběh jara, pevné zdraví, sílu prát se s problémy
a potřebnou dávku optimismu. Ať se co nejdříve všichni sejdeme na dvorcích ...
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