
BKP od pondělí 13. července 

 

Od pondělí 13. července platí letní prázdninový program. Budou se hrát párové turnaje každé pondělí, úterý a středu. 

V případě potvrzeného zájmu budou pondělní turnaje hodnocené pomocí IMP. Všechny členy a příznivce klubu 

vyzýváme k co největší účasti. Účast podporujeme možností permanentek na 10 turnajů. 

Nová sezóna začíná tradičně dvoukolovým Memoriálem Seyfriedové, tentokrát už prvním kolem v pondělí 31. srpna 

a druhým kolem ve čtvrtek 3. září. 

Vklady do párových turnajů zůstávají 75 Kč za hráče. 

Za obvyklou cenu 600 Kč na 10 turnajů je možné zakoupit prázdninové permanentky, které tentokrát budou platit na 

všechny turnaje do čtvrtka 3. září včetně a na středeční párové turnaje až do konce roku.  

Platnost již (před koronavirem) zakoupených permanentek na úterní turnaje „bavlnka“ prodlužujeme také do konce 

roku. Nové permanentky na bavlnku budou v platnosti od úterý 8. září až do konce pravidelných soutěží na jaře 2021.  

 

Hygienicko-epidemiologická opatření Provoz klubu bude respektovat všechna závazná celostátní i regionální 

hygienicko-epidemiologická opatření. Každý účastník soutěží se registrací k soutěži zavazuje tato opatření 

respektovat. Jejich porušení povede k okamžitému vyloučení účastníka ze soutěže bez náhrady. Mezi tato opatření 

patří v první řadě zákaz účasti hráčů, na které se vztahují karanténní opatření, nebo kteří vědomě vstoupili do 

kontaktu s takovými osobami, nebo vykazují příznaky respiračního onemocnění. 

Klub bude zajišťovat zvýšený úklid zázemí prostor klubu. Při vstupu do klubu a po použití sociálního zařízení bude 

povinná desinfekce rukou. Pokud to uspořádání soutěže dovolí, účastníci soutěží se vyhýbají nadbytečnému 

osobnímu kontaktu s ostatními hráči. Roušky nejsou povinné. 

 

Nová sezóna    

V nejbližší době zveřejníme provizorní termínovník do konce roku. 

Předpokládáme nové uspořádání pražské ligy, podrobnosti a propozice zveřejníme co nejdříve. Současně klub 

plánuje reorganizaci skupinové A, ale až počínaje jarní částí soutěže. 

V průběhu září plánujeme členskou schůzi, na které probereme veškeré detaily.   

Formát skupinové B a švýcarské skupinovky zůstává beze změny. 

 

Nedokončená sezóna   

Nedokončená sezóna způsobila klubu velké finanční ztráty. Obracíme se touto cestou na všechny účastníky 

pravidelných soutěží, aby klubu pomohli tuto ztrátu překonat a prominuli klubu část vkladů za neuskutečněné hrací 

dny. 

Výjimkou bude pražská liga, která jako jediná soutěž bude hodnocená klasifikačními body za poměrnou část 

odehraných kol. Počítáme s tím, že družstva, které zaplatila vklady na druhou část pražské ligy, získají bonus na vklad 

do podzimní části ligy v novém uspořádání, bude-li kontinuita družstva zachována.  

Ostatní soutěže nebudou za jarní část klasifikovány. 

 

 

 

 

 

 


