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ZPRÁVY Z KLUBU
1.MIMOŘÁDNÁ DOBA
Poprvé v dějinách našeho Klubu byl zrušen nějaký náš turnaj. Letos se tak stalo hned ve
třech případech, kdy podle vyvíjející se situace s koronavirem jsme byli nuceni postupně
zrušit turnaj v Tišnově (28.3.), Havířově (18.4.) a nakonec i v Praze (23.5.). Turnaj
v Havířově se VV nakonec povedlo dostat zpět do hry a bude uskutečněn v náhradním
termínu 15.8.2020. Celkem by tak letošních turnajů mělo být nakonec pouze šest a ne
osm jako tradičně. Osm turnajů se hraje v ČMKV pravidelně od roku 1991. Méně než 8
turnajů se hrálo, za 39 sezón, pouze jednou a to hned v prvním ročníku (1982) kdy se
hrálo pouze 5 turnajů.
Jelikož v současné situaci není nikdy úplně jisté, že se nakonec uskuteční alespoň
momentálně plánovaných 6 turnajů, přijal VV ČMKV nová pravidla za jakých může být
rok prohlášen za řádně ukončený a mohou být vyhlášeni vítězové VC ČMKV:
V ročníku se musí uskutečnit minimálně 4 turnaje (3 v základní části + TM). Pokud by to
bylo méně, nebyl by vyhlášen vítěz VC ČMKV.
Pokud jsou turnaje v základní části pouze 3, žádný turnaj se pro postup na TM
neodečítá. Pokud se jich uskuteční více, nejhorší turnaj základní části se hráči odečítá.
Doufejme, že tato pravidla nebudou ani v této ani v příštích sezonách potřeba, ale je
lepší být připraven i na horší časy a doufat v ty lepší.
2.MS a ME
Jubilejní 20. MS v Bordeaux bylo nakonec přesunuto až na příští rok, konkrétně se
uskuteční v termínu 26.4. – 2.5.2021. Všechno ostatní: vklady, ubytování (pokud bylo od
organizátorů) i kategorie zůstávají jako by se hrálo letos a zůstávají v platnosti. Uvidíme
kolik z původně přihlášených více než 5700 hráčů (z 84 zemí) se nakonec MS skutečně
zúčastní.
14. ME ve velšském Cardiffu jakož i další MS v ománském Muskatu se pak logicky
posunou o jeden rok. Přesný termín ani jedné této akce zatím není znám. Jakmile je
budeme znát zveřejníme je na našich stránkách i ve Zpravodaji.
3.SMUTNÉ ZPRÁVY
V prvním polovině roku zemřeli hned tři naši členové. Karel Cvejn, dlouholetý člen a
účastník několika mistrovství Evropy a světa. Jan Švec, předseda TJ Jiskra Holice a
organizátor našeho tradičního turnaje. Karel Kebza, vítěz 40 našich turnajů a šesti Velkých
cen a také držitel bronzové medaile z ME v Praze, který byl našim členem 34 let! Prosím
všechny členy a příznivce našeho Klubu aby věnovali těmto členům tichou vzpomínku.
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4.ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Momentálně má zaplaceno ČP kolem 300 členů. Upozorňujeme, že hráči, kteří nemají
zaplacené ČP nejsou tudíž považováni aktuálně za členy a na nejbližším turnaji v Holicích
bude od nich mimo jiné vybírán zvýšený vklad ve výši 200 Kč.
Nejlepší cestou pro zaplacení ČP je bankovním převodem na č.ú: 2201574907/2010 + do
poznámky k převodu prosím uveďte jméno za koho ČP platíte. Případně uveďte váš VS.
V případě dotazů ohledně ČP se prosím obracejte na Evu Švecovou, email:
eva.pinec@seznam.cz, mobil: +420 607 266 105.
ČP bude samozřejmě možné zaplatit též přímo na turnaji v Holicích při registraci.
5.TURNAJ V HOLICÍCH
Turnaj v Holicích byl původně koncem dubna zrušen, ale díky zlepšující se situaci okolo
koronaviru se nakonec může uskutečnit v původně plánovaném termínu! VV neočekává
žádné rekordní počty účastníků, ale pevně věří, že znovuobnovení naší klubové činnosti
je dalším krokem zpět k normálnímu světu. Doufám, že tento turnaj si nenechají ujít ani
naši členové ze Slovenska když jsou hranice opět normálně průchozí!
Proto neváhejte a přijeďte do Holic!
Aleš W.Ruzha
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Aktuální informace ke stávající situaci
vztahující se k uvolňování opatření COVID-19
Informujeme Vás, že nově
jsou v platnosti
pravidla vydaná
zdravotnictví ČR dne 15. 5. t.r. s platností ode dne 25. 5. 2020.

Ministerstvem

Tato pravidla, vzhledem k dobré epidemiologické situaci, již obsahují další fázi uvolnění
pro naši činnost na venkovních i vnitřních sportovištích s omezeným počtem
nejvýše 500 osob ve stejném čase. (s výhledem pozitivního vývoje: od 22. června až
na 1000 osob ve stejném čase).
Je však i nadále nesmírně důležité zachovávat bezpečnostní a zvýšená hygienická
opatření!
Podrobný výklad opatření vztahujících se k naší činnosti – viz odkazy:
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-predstavilo-hygienickapravidla-k-dalsi-vlne-rozvolnovani-prijatych-opatreni-od-25-kvetna/

Pro naši činnost se vztahují zejména pravidla:
organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním
sportovišti s účastí nejvýše 500 osob ve stejný čas s možností využití zázemí
* vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry
*sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
*na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci
rukou
*v prostorách toalet je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření,
zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
*po skončení cvičební hodiny/tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech
použitých sportovních pomůcek
*využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách
šatny - obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku
sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách
případě ukotvených předělů ve sprchách je třeba zajištění dostatečné
ochrany, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup
- zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně
- průběžně dekontaminovat místa, kudy cvičenci/sportovci prochází –
pravidelný úklid a dezinfekce
- každý den je třeba zajistit úklid a dezinfekci vnitřních prostor šatních
skříněk během dne a po skončení provozu
- instruovat cvičence/sportovce, aby omezili čas strávený v šatně
na nezbytné minimum

-

*zajistit pravidelné větrání vnitřních cvičebních prostor (v případě
klimatizace/např. haly - volba režimu s omezením recirkulace vzduchu)

použití

Děkujeme všem za dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel!
Jsme přesvědčeni, že vývoj epidemiologické situace bude i nadále příznivý,
avšak pouze za předpokladu nepolevujícího úsilí nás všech.
Olomouc 25. 5. 2020
Výkonný výbor ČMKV
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Velká cena Českomoravského klubu veteránů
Turnaj veteránů ve stolním tenisu číslo 320/39 ročník

HOLICE
A. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:

TJ Jiskra Holice ve spolupráci s ČMKV

2. Datum konání:

Sobota 27. června 2020

3. Místo konání:

Městská sportovní hala, Holubova ulice 1037

4. Vedení turnaje:

Ředitel:
Řízení turnaje:

5. Přihlášky:

osobně, na místě konání turnaje, nejpozději 10 minut před zahájením příslušné kategorie.

6. Ubytování:

zařizuje si každý sám. Penzion a restaurace Staroholická, zalesky.m@gmail,com tel. 603 540 273
Skrblíkova restaurace a penzion, skrblikova.restaurace@seznam.cz tel. 466 681 466
SOU Nádražní 301, pí Lukšíková luksikova@spsauto.cz tel.: 605 152 415

7. Informace:

Dušan Molitoris, email: molitoris.dusan@seznam.cz, telefon 723 225 095

Tomáš Danaj – 736 651 784
ostatních 13 skupinářů

Hlavní pořadatel: Zdeněk Socha
Zdravotnice: Světluška Borecká

8. Vklady:
Členové ČMKV
Nečlenové ČMKV

9. Občerstvení:

M40, M50, W40
M60, W50
M65, M70, M75, M80, M85, W60, W70, W80
Češi a Slováci
zahraniční

120,110,100,200,270,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Bude zajištěno v prostoru haly po celou dobu konání turnaje.

B. Technická ustanovení:
10. Předpis:

Hraje se podle pravidel ST, Stanov a HŘ ČMKV a ustanovení tohoto rozpisu.

11. Kategorie:

Ženy od ročníku 1980 po deseti letech W40, W50, W60, W70, W80
Muži od ročníku 1980 po deseti letech M40, M50
Muži od ročníku 1960 po pěti letech M60, M65, M70, M75, M80, M85

12. Časový plán:

Kategorie
M70, M75, M 80, M85, W60, W70, W80
M60, M65, W40, W50
M40, M50

Prezentace
do 8:20
do 11:50
do 14:50

Zahájení
8:30 hod
12:00 hod
15:00 hod

Rozehrané kategorie se vždy dohrávají do konce. Pořadatelé si vyhrazují, že v
případě většího
množství hráčů, může dojít k časovému posunu zahájení soutěží na pozdější dobu. Prezentace bude
dodržena dle rozpisu!
13. Systém soutěží: a) tří až čtyřčlenné skupiny, hráči na 1. a 2. místě postupují do „Velkého finále“, ostatní do „Malého
finále“
b) Malé i Velké finále se hraje vyřazovacím systémem K. O.
14. Nasazování:

Skupináři jednotlivých kategorií nasazují do skupin podle platného žebříčku ČMKV zpředcházejícího
turnaje. Na turnaji platí varianta „B“.

15. Míčky:

Hraje se plastovými míčky JOOLA Flash. Spotřebu míčků pro tento turnaj dodá z 100% zdarma firma
STOTEN Jakuba Borůvky z Chrastavy.

16. Potahy:

V rozlišených barvách červené a černé, výhradně se schválením
uvedeny v platném seznamu ITTF.

ITTF. Všechny potahy musí být

17. Zdravotní stav: Každý účastník startuje na vlastní riziko, s vědomím svého dobrého zdravotního stavu.
Covid 19: Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covi d-19 budou
vyvěšena u vchodu do haly, kde bude také umístěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.
Prosíme o dodržování všech předepsaných hygienických nařízení!!!
18. Stoly:

Pořadatelé připraví pro turnaj 18 stolů ve dvou halách.

19. Ceny:

Ceny pro vítěze jednotlivých kategorii předají pořadatelé.
Předseda ČMKV
Ing. Jiří Juřena

Předseda TJ Jiskra Holice
Jiří Košťál
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