
ZPRÁVA VV StčTS  - 17. dubna 2020

1) Všechny turnaje a přebory zařazené do Letní TL ČTS 2020 v období 14. dubna – 15. června 2020 
se ruší. Pořadatelé je mohou po dohodě s VV StčTS přesunout na pozdější termíny. S odehráním 
Letních oblastních přeborů jednotlivců ve všech žebříčkových kategoriích VV StčTS v roce 2020 
nepočítá. Pořadatelé, v případě zájmu, budou moci pořádat přebory příští rok. Poplatky za zařazení 
všech zrušených turnajů do LTL nebudou muset kluby platit.

2) Soutěže smíšených družstev (mladší žactvo – dospělí) se budou hrát v červnu 2020 dle doporučení 
ČTS - zkrácenou formou na tři kola – vyřazovacím způsobem o všechna umístění. Přesný termín 
zahájení soutěží bude upřesněn po jednání s Českou sportovní agenturou nejpozději do 15. května 
(sobota 6. nebo sobota 13. června dospělí a starší žactvo, následné neděle dorost a mladší žactvo). 
Kluby, nebo družstva, kterým tento systém soutěží nevyhovuje, se mohou elektronickou poštou 
do 30. 4. 2020 ze soutěží odhlásit. Systém rozlosování (nasazení družstev do hracího plánu pro 8 
účastníků) bude upřesněn a zveřejněn ČTS do 20. dubna 2020. Rozlosování nejvyšších oblastních 
soutěží bude zveřejněno do 30. 4. 2020, rozlosování ostatních soutěží do 15. 5. 2020                                                                                             
Zadávání soupisek do Informačního systému ČTS všech soutěží je prodlouženo do 20. května 2020. 

                                                                                                                                                     
3) Základní část soutěž babytenisu se bude hrát v červnu (soboty od 14:00). Je přihlášeno 57 družstev, 
která budou územně rozlosována do čtyřčlenných skupin, vítězové skupin postoupí do play off, které 
se bude hrát v sobotu 22. 8. a v sobotu 29. 8. 2020. Rozlosování soutěže bude zveřejněno do 10. 5. 
2020, soupisky se vyplňují do 24. 5. 2020.                                                                                              

4) Základní část soutěž minitenisu se bude hrát v červnu (neděle od 14:00). Je přihlášeno 19 družstev, 
která budou územně rozlosována do čtyř pětičlenných skupin. Vítězové skupin postoupí do play off, 
které se bude hrát v sobotu 29. 8. 2020. Rozlosování soutěže bude zveřejněno do 10. 5. 2020, soupisky 
se vyplňují do 24. 5. 2020.                                                                                                                        

5) Míče na soutěže družstev – StčTS nebude v roce 2020 zajišťovat míče na soutěže družstev 
mládeže. Kluby si je mohou objednat u přímo firmy Amer Sport.                                                      
mail: Daniel.Rejzek@amersports.com. VV StčTS klubům poskytne po dohrání soutěží soutěžní 
příspěvek ve výši 26,- Kč za každý míč, dle odehraného počtu domácích zápasů a počtu míčů, 
zveřejněných v rozpisu soutěže.                                                                                                    

6) Postupový klíč na MČR jednotlivců 2020 bude upraven podle dispozic ČTS a zveřejněn 
nejpozději do 15. května.

V Praze 17. 4. 2020  9:00                                                                  Leoš Fiala, předseda StčTS


