
 

Zpráva Výkonného výboru JTS ke stávající situaci. 
 

1/ Valná hromada JTS byla odložena – náhradní termín bude stanoven 
v návaznosti na průběh sezóny 

2/ Mezinárodní trojutkání mládeže do 14 let bylo odloženo – bude snaha 
dohodnout termín na září 2020 

3/ Všechny turnaje a přebory jednotlivců oblasti zařazené do Letní termínové 
listiny 2020 v období 14.dubna - 15. června 2020 se ruší. Pořadatelé mohou 
turnaje po dohodě s VV JTS přesunout na jiné termíny. Oblastní přebory 
jednotlivců ve všech kategoriích se neuskuteční. Zaplacené poplatky za zrušené 
turnaje budou vráceny. Okresní svazy mohou přebory uskutečnit v náhradních 
termínech 

4/Soutěže smíšených družstev dospělých - mladší žactvo se budou hrát v červnu 
2020 podle schválených termínů STÚ ČTS pro vyšší soutěže - zkrácenou 
formou na tři kola – vyřazovacím způsobem o všechna umístění. 

Systém rozlosování je zveřejněn v informacích STÚ ČTS. Rozlosování 
oblastních soutěží bude zveřejněno do 15. 5.2020. Potvrzení přihlášek 
jednotlivých družstev do soutěží zaslat paní Věře Zasadilové – STK JTS do 
5.5.2020. Zadávání soupisek do Informačního systému ČTS všech soutěží je 
prodlouženo do 15. 5. 2020. 
Při obsazování volných míst v soutěži za nepřihlášená družstva bude postupováno podle 
ustanovení článku 73 SŘ. 
Letošní soutěže jsou nepostupové a nesestupové, s výjimkou postupu z nejvyšší oblastní 
soutěže dospělých a s výjimkou postupů mládežnických družstev na MČR. Struktura 
účastníků v soutěžích pro rok 2021 zůstává ve stejném formátu, jako v roce 2020. 
 
5/ Soutěž družstev babytenisu je rozlosována do skupin, vítězové skupin 
postoupí do finálové skupiny, soutěž se bude hrát ve stanovených termínech a na 
stanoveném místě. Potvrzení přihlášek jednotlivých družstev do soutěže zaslat 
paní Věře Zasadilové do 5.5.2020. 
 
6/ Soutěž družstev minitenisu se bude hrát ve stanoveném termínu a na 
stanoveném místě. Potvrzení přihlášek jednotlivých družstev do soutěže zaslat 
paní Věře Zasadilové do 5.5.2020. 
 
7/ Postupový klíč na MČR jednotlivců 2020 bude realizován podle dispozic 
ČTS  



8/ VV JTS upravuje počty účastníků řízených turnajů jednotlivců B, C a D na 
maximální 32. Pořadatelé mají za povinnost vyhodnocovat počty osob v areálu 
na vyhlášené počty podle opatření Vlády ČR.  

 

9a/ Míče za běžnou cenu /26,- Kč/1 ks/ jsou připraveny k vyzvednutí na 
výdejním místě - ČUS, Nám. Přemysla Otakara II 118/33, České Budějovice. 

9b/ Míče za zlevněnou cenu (1.200 Kč / 1 karton) pro soutěže družstev mládeže 
jsou připraveny k vyzvednutí na adrese: Miroslav Vaníček, Hornická 16, Dobrá 
Voda u Č. Budějovic (tel. Vaníček 725 925 227)  

10/ Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádnou situaci, předpokládá VV JTS 
maximální součinnost klubů, především v rozvržení jednotlivých utkání během 
dne, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu osob. Žádáme, aby pořádající 
klub zajistil veškerá hygienická opatření v místě konání soutěží. 
 
 
Informace o hygienických opatřeních 

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ 
Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna č. 452 o přijetí krizového opatření 
povoluje od pátku 24. dubna sportování na venkovních sportovištích, v parcích, 
v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech v méně omezeném režimu než 
dosud. Provozovatelé a sportující musejí dodržovat následující podmínky: 

společně sportuje nejvýše deset osob a při sportování od jiných osob 
zachovávají odstup nejméně 2 metry, 
pokud je skupina společně sportujících osob oddělena od jiných osob fyzickou 
překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, nemusí na 
venkovních sportovištích nosit ochranné prostředky dýchacích cest, 
nesmí být využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné 
šatny, umývárny, sprchy s výjimkou používání záchodů s dodržením 
hygienických podmínek (zajistit nepotkávání vícero osob, dezinfekce rukou a 
prostor) 

VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ 
Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna č. 453 o přijetí krizového opatření 
povoluje od pondělí 27. dubna uděluje výjimku pro přítomnost veřejnosti v 
posilovnách, tělocvičnách a fitness centrech a definuje 12 pravidel, které jsou 
třeba bezpodmínečně dodržovat: 



omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a 
na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient 
nelze používat šatny a sprchy 
vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest! 
zajistit dezinfekci cvičebního nářadí, strojů a pomůcek po použití každým 
klientem, 
průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují, 
zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty, 
sportovci provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém 
ukončení cvičení, 
prodávat pouze balených nápojů a balených potravin, 
používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu, 
je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho, 
v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa 
tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 
2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra, 
upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, 
vyvětrání a dezinfekce prostor. 

Jedná o požadovaná opatření k dnešnímu dni. V době konání soutěží doufáme v 
uvolnění. Nutno sledovat, zejména vydávaná opatření MZ ČR. 

 

 

 

 

 

VV JTS 30.4. 2020  


