
ZPRÁVA VV StčTS ze dne 27.4. 2021

Je zveřejněn aktuální stav rozlosování mistrovských soutěží družstev všech kategorií po 

odhláškách a dodatečných přihláškách k 27.4.2021.

O konečném formátu soutěží (jestli na 7 kol nebo zkráceně play of na 3 kola) rozhodne VV 

StčTS na základě platných hygienicko-epidemiologických opatření Mzd a vlády ČR nejpozději 

do 7. 5. 2021. Úvodní termín soutěží 1. a 2. 5. 2021 byl odložen. Pokud nebude možné 

odehrát soutěžní kola ani 8. – 9. 5. a 15.- 16. 5 . 2021 budou soutěže přelosovány a zkráceny 

na 3 kola v předpokládaných termínech 29. – 30. 5. 2021, 5. – 6. 6. 2021 a 19. – 20. 6. 2021. 

Postupy a sestupy u všech soutěží zůstávají zachovány. U soutěže IV. třídy dospělých se 

uvažuje i o dlouhodobém formátu se 3 koly v měsíci září. Soupisky je možno zadávat a 

upravovat do 2. 5. 2021. Případné další odhlášky družstev ze soutěží proveďte nejpozději do 

3. 5. 2021. Pro všechny soutěže družstev mládeže obdrží kluby náhradu 27 Kč za každý 

odehraný míč.

Míče můžete objednávat a nakupovat přímo u frmy Amer Sports ČR – kontakt Daniel Rejzek,

773 099 988, Daniel.Rejzek@amersports.com  Omezené množství míčů můžeme prodat 

přímo na StčTS na Štvanici.

Okresní přebory jednotlivců jsou plně v kompetenci okresních tenisových svazů. Na rok 2021 

obdrží okresy 1382 ks míčů Wilson US Open (dle počtu startujících na přeborech 2019 – 

2020, 1,5 ks míče za každého hráče, min. 72 ks): Benešov 360, Beroun 108, Kladno+Rakovník 

82, Kolín 112, Kutná Hora, Mělník, Nymburk po 72, Mladá Boleslav 160, Praha – východ 80, 

Praha – západ 132, Příbram 132. Míče jsou k dispozici na Štvanici, odběr předem konzultujte 

na čísle 777 922 395 (Fiala).

Oblastní přebory jednotlivců jsou zatm plánovány dle termínové listny.

Soutěže jednotlivců zveřejněné v Letní TL ČTS 2021 je možné překládat na pozdější termín. 

Poplatky za zařazení turnajů budou vybírány dodatečně po sezoně, podle skutečného počtu 

odehraných turnajů.

Při provozu areálů a tréninku se řiďte plně pokyny vlády ČR, ministerstva zdravotnictví 

Národní sportovní agentury a ČTS. 

Všechny případné dotazy adresujte na mail: stredocesky@cztenis.cz

V Praze 27. 4. 2021                                                              Leoš Fiala – předseda StčTS
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