
Vážení sportovní přátelé, 

 

na základě aktuální situace v této mimořádné době bych Vás všechny chtěl souhrnně 
informovat o aktuálních rozhodnutích VV JTS k průběhu tenisové sezóny 2020. 

V souladu s prováděcími předpisy STÚ ČTS o vyšších soutěžích bylo rozhodnuto, že všechny 
soutěže se odehrají zkrácenou formou na tři soutěžní kola, tzv. „vyřazovacím způsobem“ o 
všechna umístění v průběhu měsíce června.  

Potěšující je, že nejvyšší oblastní soutěže ve všech věkových kategoriích mají plné obsazení, 
tj. po osmi účastnících. V některých nižších skupinách, které nemají plné obsazení, budou hrát 
systémem „každý s každým.“ Takto se v kategorii dospělých budou hrát soutěže KP I a KP 
IV. V kategoriích staršího a mladšího žactva pak soutěže KP II.   

Dále bylo rozhodnuto, že v letošním mimořádném roce to budou soutěže bez postupů a 
sestupů do vyšších, resp. nižších soutěží. To zejména z toho důvodu, že z celkového počtu 
družstev ve všech věkových kategoriích se letos do soutěží nepřihlásila celá pětina. Byla 
přijata zásada, že i přes jejich nezapojení do letošních soutěží družstev, jim pro sezónu 2021 
zůstává nárok na účast v jejich skupinách.  

Tři kola mistrovských soutěží družstev se odehrají v následujících termínech: 

1. kolo  dospělí a starší žactvo  sobota 6. 6. 2020 
   dorost a mladší žactvo neděle 7. 6. 2020 
 

2. kolo dospělí a starší žactvo  sobota 20. 6. 2020 
   dorost a mladší žactvo neděle 21. 6. 2020 
 

3. kolo  dospělí a starší žactvo  sobota 27. 6. 2020 
   dorost a mladší žactvo neděle 28. 6. 2020 

Oblastních přebory družstev Baby a Mini tenistů se uskuteční v termínech 30. – 31. 5. 2020. 

Bylo rozhodnuto o navrácení uhrazených soutěžních poplatků družstvům, která se letošních 
soutěží nezúčastní. Zároveň budou vráceny poplatky za zařazení všech zrušených turnajů 
v období 10.3.-25.5.2020. 

Všem klubům účastněných v soutěžích družstev si dovolujeme připomenout, že povinnost 
zadat soupisky do IS byla posunuta do 20. 5. 2020. 

Dalším důležitým rozhodnutím VV JTS bylo rozhodnutí o uspořádání oblastních přeborů 
jednotlivců. I když ve srovnání s původní představou muselo dojít k jistým regulačním 
opatřením tak, aby se vyhovělo všem požadavkům. Byl tak upraven počet účastníků 
jednotlivých přeborů a bude se hrát pouze dvouhra. Rozhodnutím jsem sledovali vytvoření 
příznivějších podmínek pro dodržování stanovených hygienických opatření, a to jak 
pořadateli tak účastníky přeborů /hráči, doprovod/. 

 

 



 

 

Oblastní přebory jednotlivců se po těchto úpravách uskuteční v termínu:  

30. – 31. 5. 2020 v Písku - mladší žactvo a v Českých Budějovicích – dorost; 

13. – 14. 6. 2020 v Pelhřimově – starší žactvo, v Táboře – dospělí, v Třeboni - baby 

Na mistrovství ČR postoupí z každého přeboru vítěz. Stane-li se vítězem přeboru žebříčkově 
nejlépe postavený hráč, je dalším postupujícím ještě poražený finalista. To proto, že nejlépe 
postavený hráč z každé oblasti má rozpisem mistrovství zajištěnou přímou účast. 

Další podrobné pokyny ke všem organizovaným soutěžím jsou uvedeny v samostatných 
rozpisech STK JTS a jsou zveřejněny na stránkách JTS. 

Pořadatelé všech turnajů a soutěží zodpovídají za důsledné dodržování všech nařízení a 
hygienických opatření Vlády ČR a MZ ČR vydaná v důsledku koronavirové pandemie. 

Pokud by se zásadním způsobem měnila nařízení Vlády České republiky nebo ČTS, budeme 
Vás neprodleně informovat. 

Přeji nejvíce hodně zdraví, pozitivní energii, radost z tenisu a děkuji všem za spolupráci. 

 

Za VV JTS 

Ing. Miloslav Hlaváček 

Předseda 

17.5.2020 


