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1. Dlouhodobé soutěže 
Předpokládaný restart dlouhodobých soutěží je stanoven na 23.1.2021 i přestože byl nouzový stav 
prodloužen do 22.1.2021.  
Uvedený termín restartu bude potvrzen nebo změněn v 1. týdnu roku 2021, kdy budou známé 
úpravy pro amatérský sport v závislosti na probíhajících jednání Národní sportovní agentury 
(NSA) a České unii sportu (ČUS) s Ministerstvem zdravotnictví.   
Termín odloženého utkání 2. kola KS II B TJ mezi družstvy Slovan Karviná-Lázně Darkov a TJ 
Sokol Záblatí je stanoven na 14.2.2021 od 10:00 hod. v herně Darkova. 
V IS ČAST STIS budou termíny všech utkání změněny v 1. týdnu roku 2021. 
 

2. Krajské přebory dospělých 

Krajské přebory dospělých Moravskoslezského svazu stolního tenisu se odkládají z důvodu 
prodloužení nouzového stavu do 22.1.2021. Náhradní termín konání KP bude určen na základě 
vývoje epidemiologické situace v ČR a MSK. 
 

3. MČR dospělých 

V současnosti je stále platný termín konání Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek do 21. 
let ve dnech 29.-31.1.2021 v Havířově. 
Hráči budou na MČR nominování na základě přihlášek v Registru ČAST (přihlašují se jen hráči, 
kteří nemají právo startu v I. stupni MČR) a žebříčku ELOST k 31.12.2020. Další možnosti 
nominace jsou závislé na rozhodnutí VV MSSST.  
Kvóty pro MSSST jsou: muži – 8; ženy – 2. 
Systém pro přihlášení bude otevřen 28.12.2020 od 12:00 hod. 
 

4. Termínový kalendář 

Termínový kalendář k 5.12.2020 je ke stažení ZDE. V uvedeném kalendáři nejsou promítnuty 
změny v závislosti na základě prodloužení nouzového stavu do 22.1.2021. Změny v termínovém 
kalendáři budou zveřejněny po schválení VV MSSST na základě informací z NSA k možnému 
organizování amatérského sportu. 
 
Přílohy: 

 Dodatek č.2 k Rozpisu dlouhodobých soutěží 
 Upravené rozlosování v závislosti na schváleném dodatku 
 Rozpis KP dospělých 2021 
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