Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

11 / 2020 – 21

přeje všem VV ZKSST.
PŘERUŠENÍ SOUTĚŽÍ 2020–21 :
Rozhodnutí o akcích do konce roku 2020:
Na základě dosud zveřejněných informací Národní sportovní agentury, vydaného opatření Ministerstvem
zdravotnictví o povinnosti roušek u sportovců v uzavřených prostorech a usnesením vlády ze dne 30.11.2020,
VV ZKSST rozhodl následovně:
- utkání v dlouhodobých soutěžích plánované na termín 12.12.2020 se odkládají,
- finále a utkání o 3.místo v Českém poháru je i nadále odloženo, nové termíny budou stanoveny dodatečně,
- bodovací turnaje mládeže plánované v termínu 19.-20.12.2020 v Ostrožské Nové Vsi se odkládají.

Změny v závislosti na vládních opatřeních:
VV ZKSST dne 7.12.2020 rozhodl o změnách v dlouhodobých soutěžích následovně:
V současné chvíli je i nadále snaha odehrát celou soutěž tak, jak byla dána rozpisem soutěže. V případě, že by to
epidemiologická opatření, která v současnosti platí, do 15.6.2021 nedovolila, odehrají se dlouhodobé soutěže
řízené VV ZKSST pouze jednokolově (tak jako ligové soutěže). Vzhledem k tomu, je potřeba provést některé
změny v rozlosování.
23.-24.1.2021 se odehrají utkání, která se měla hrát původně 10.-11.4.2021
6.2.2021
se odehrají utkání, která se měla hrát původně 23.1.2021
Vše za předpokladu, že to vládní opatření dovolí.
Pokud by se podařilo jednokolovou soutěž dohrát tak, aby bylo možno odehrát alespoň teoreticky i odvetná
utkání do 15.6.2021, soutěž by dál pokračovala „odvetami“. Pokud by všechna odvetná kola nebylo možno kvůli
dalším epidemiologickým omezením odehrát, byla by v takto odehrané soutěži brána za konečnou tabulku
tabulka, po odehrání jednokolové soutěže, včetně zachování postupů a sestupů.
Výše uvedené změny budou zapracovány do dodatku k rozpisu dlouhodobých soutěží, který bude následně
schvalovat VV ZKSST 4.1.2021. Po schválení, bude zveřejněna upravená termínová listina na období leden –
červen 2021.
Pokračování soutěží v rouškách, rozhodně podporovat nebudeme !!!
Vsetín, 7.12.2020
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