
Nejbližší turnaje 

 

Turnaje ČMKV  - vážení sportovní přátelé, ve Zpravodaji č.1/2020 byla zveřejněna informace 

o zrušení turnaje, který se měl konat v sobotu 28. března 2020 v Tišnově. Situace se nadále 

nevyvíjí příznivě, a tudíž jsme nuceni, ač velmi neradi, zrušit i turnaj, který se měl konat 

v sobotu 18. dubna 2020 v Havířově, hlavní pořadatel turnaje pan Nikolas Endal byl o tomto 

rozhodnutí informován.  Opakuji, že se jedná o preventivní opatření, které je vždy účinnější 

než likvidace případných následků. VV ČMKV bude nadále sledovat vývoj situace a 

neprodleně přijímat opatření, ale vždy v návaznosti na opatření Vlády České republiky. 

Nechceme předjímat další kroky vlády a vývoj epidemiologické situace v České republice, ale 

je nutné s předstihem uvažovat i o turnaji, který se má konat  sobotu 23. května 2020 

v Praze, tady jsme zatím optimisté. Jenom připomínám, že je třeba vyřešit i objednaná 

ubytování v Havířově, respektive v okolí Havířova. Žádám všechny o předávání těchto 

informací zejména těm, kteří nemají možnost přístupu na webové stránky, žádost se týká i 

dalších informací v tomto sdělení. 

VV ČMKV uvažuje i o náhradních termínech za zrušené turnaje, ale bude to složité vzhledem 

k nabitému kalendáři soutěží, uděláme ale  pro to maximum. Závěr – Českomoravský klub 

veteránů ve stolním tenisu přežije vše a bude nadále rozvíjet svoji činnost – např. v nejbližší 

době (v sobotu 12. září 2020) se uskuteční v Olomouci utkání veteránů Česko-Slovensko 

s pravděpodobnou účastí hráčů z Polska a Maďarska. 

  

MS v Bordeaux – zatím nejsou ze strany pořadatelů informace o zrušení, naopak nabízí těm, 

co se odhlásí do 30. dubna 2020 vrácení poplatků ve výši 50% a současně „lákají“ na 

uvolněná místa další zájemce. Domníváme se  ale, že přijde čas, kdy se to zruší, pořadatelé 

čekají na povel francouzské vlády a potom se snadněji plní pojištění při storno akce. Pan Kríž 

(předseda Slovenského svazu stolního tenisu a současně předseda veteránské komise 

Evropské federace stolního tenisu) slíbil, že v případě  dalších informací to bude zveřejněno 

na jejich stránkách, navíc jsme v kontaktu s Milanem Zadubencem, místopředsedou 

slovenských veteránů. Naše doporučení účastníkům – účast zatím nerušit a tím předejít 

finančním ztrátám. 
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