
Hodnocení  STK, sezona 2019-2020 

 

Uplynulá sezona se mi nehodnotí dobře. Vzhledem k pandemii koronaviru jsme museli 

ukončit soutěže před jejich dohráním. 

Družstvo SKST Liberec „A“, dalo příležitost mladému Blinkovi, který se v soutěži určitě 

neztratil. 4. místo bylo výborné. 

V první lize hrálo družstvo SKST Liberec „B“. V nedohrané soutěži obsadilo 10. místo. 

Ve druhé lize skupiny B bylo krajské město zastoupeno družstvem SKST Liberec „C“, které 

obsadilo 8. místo a i nadále bude hrát 2. ligu.  

Ve třetí lize jsme měli ve skupině B zastoupeni družstvem SKST Liberec „E“, které obsadilo 

2. místo.  

Ve skupině C jsme měli dva zástupce. Družstvo SKST Liberec „D“, které se umístilo na 6. 

místě a Loko Depo Liberec, které obsadilo 9. místo.  

Ve 2. lize žen jsme byli zastoupeni družstvem Jiskra Nový Bor. Umístění na 9. místě mělo 

znamenat sehrát kvalifikaci s družstvy vítězů krajů. Vzhledem k nedohrání soutěže v důsledku 

Covid 19 byla kvalifikace zrušena a družstvo se v lize zachránilo. 

Vzhledem k nedohrání soutěží nebyly určeni přeborníci jednotlivých soutěží. 

V divizi mužů zvítězilo družstvo SKST Liberec „F“ a mělo nárok postoupit do 3. ligy.   

V divizi žen zvítězilo družstvo AST Kamenický Šenov a vzhledem ke zrušené kvalifikaci 

postoupilo do 2. ligy žen. 

Jelikož z ligy nesestoupilo žádné družstvo, bylo celkem jednoduché řešit sestupy. Jak již bylo 

předesláno, soutěže nebyly v důsledku Covid 19 dohrány. Proto z žádné krajské soutěže nikdo 

nesestoupil. Z  KP1 mohly postoupit 2 družstva, z KP2 naopak 3 družstva. Ne všichni toho 

však využili. 

V divizi mužů zůstalo 12 družstev, v KP1 jedno družstvo přibylo a tak je v soutěži 13 

družstev. Do KP 2 se přihlásilo 12 družstev.  

 

Jako každoročně byl sehrán krajský pohár tříčlenných družstev. Tentokráte se jej zúčastnilo 

27 družstev a vítězem se stalo družstvo SKST Liberec „H“ před SKST Liberec „G“. Na 

podzim družstva odehrají republikový pohár, do kterého se ještě přihlásilo družstvo Loko 

Česká Lípa.  

Do divize žen bylo přihlášeno 10 družstev. Družstva měla sehrát 4 turnaje (3x Turnov a 

 Kamenický Šenov). Poslední turnaj v Turnově se však pro Covid 19 neuskutečnil. Vítězem 

se s přehledem stalo družstvo AST Kamenický Šenov a jak již jsem avizoval, postoupilo do 2. 

ligy. Vklad do soutěže byl opět vratný a pokud družstvo odehrálo celou soutěž bez vynechání 

turnaje. Musím s radostí konstatovat, že všechna družstva svá utkání odehrála.  

V uplynulé sezoně také jezdil na kontrolu utkání komisař. Při svých výjezdech neshledal 

žádná provinění, což je velmi dobře. I nadále budeme v těchto kontrolách pokračovat. Během 

října bude zveřejněn seznam komisařů. Děkuji všem družstvům za ukázněnost.  Apeluji na 

oddíly, aby se snažily udržet v hernách přijatelnou teplotu a přijatelné prostředí. Všechny 

herny byly schváleny pro hraní v krajských soutěžích. 

V nové sezoně je v divizi povinnost, aby na utkáních byl přítomen rozhodčí s platnou licencí 

nejméně C. Rozhodčím s licencí může být i hráč domácího družstva. Nedodržení bude 

pokutováno. Využijte možnosti získat licenci během září, než začne soutěž. 

 

Krajské přebory jednotlivců dospělých uspořádal oddíl Spartak Chrastava. Zúčastnilo se 

celkem 39 mužů a 10 žen. Přeborníkem v mužích se stal Jakub Seibert z  SKST Liberec a 

v ženách Natálie Nykodýmová z Jiskry Nový Bor. Ve čtyřhře zvítězila dvojice J. Seibert – L. 

Protiva z SKST Liberec. V ženách pak N. Nykodýmová – L. Skákalíková (Liberec-

Dětřichov).  

 

Přeborů ČR jednotlivců, které se konaly v Plzni, se z našeho kraje zúčastnilo celkem 13 mužů 

z toho jich 11 hrálo kvalifikaci, avšak nikdo se do hlavní soutěže nekvalifikoval. Naopak do 

hlavní soutěže byli přímo nasazeni Blinka a Seibert. Ženy se zúčastnily 2, ale z kvalifikace do 

hlavní soutěže nepronikly. 



Vzhledem ke Covidu 19 se mládežnické přebory republiky nekonaly a budou se konat na 

podzim. 

Soupisky a výsledky byly zadávány do STISU. Děkuji všem, kteří včas zadávali výsledky a 

zápisy do STISU. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří sledovali výsledky a jednotlivé 

zápisy a pak mě upozornili na případnou chybu. Bylo uděleno několik pokut za nezadání 

výsledku a zápisu do STISU a za pozdní zaslání zápisu ke kontrole. V nové sezoně budou 

postihy stejné, jako v sezoně uplynulé. Zápisy prosím posílejte co nejdříve, nejpozději však 

v pondělí dopoledne. Též bych poprosil, aby naskenované zápisy byly co nejmenší (nejvíce 

do 500kB). Dále se snažte odehrát všechna utkání podle pravidel a utkání nepište. Pokud 

družstvo nepřijede, jedná se o kontumaci. Doporučuji vedoucím družstev, aby si kontrolovali 

soupisky před utkáním, zda jsou všichni nominovaní hráči k utkání na soupisce. Předejdete 

tak zbytečným nepříjemnostem. Rozlosování bude jako vždy na STISU a to je platné. 

Rozeslané rozlosování na vedoucí družstev je pouze informativní. I nadále budou vycházet 

zpravodaje, které budou zveřejňovány na krajských stránkách. Proto je potřeba zmíněné 

stránky sledovat. V utkáních, kdy se hráči neznají, můžete požádat o předložení nějakého 

dokladu s fotkou ke kontrole. 

V nové sezoně se i nadále bude hrát plastovými míčky, kterými se hrají vyšší soutěže. 

Věnujte soupiskám dostatečnou pozornost. Pokud hráč či hráčka není na žebříčku, vždy se 

zadává jako nezařezený/nezařezená 

Na závěr mi dovolte vyslovit přání, aby v nadcházející sezoně nebyly žádné konflikty, utkání 

se hrála a ne psala. Všem přeji do další sezony hodně úspěchů. Soutěž však může vyhrát vždy 

jen jeden. Hrajte prosím fair play. Do nové sezony přeji všem hodně energie a elánu. 

Družstvům ve vyšších soutěžích pak přeji, aby neměla problémy s udržením a těm lepším pak 

úspěšný boj o vyšší soutěž. 

Protože je možné, že se v důsledku většího výskytu Covid 19 nebudou moci odehrát všechna 

kola, o osudu utkání rozhodne STK s následným schválením VV KSST. 

Děkuji za pozornost. 

 

Jan Varcl – předseda STK 


