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Hodnocení STK, sezona 2020-2021 
 

Je velmi těžké hodnotit uplynulou sezonu. Vzhledem k pandemii koronaviru jsme museli ukončit soutěže již po 

neúplných tětích kolech. Pouze extraliga se dohrála.  

Družstvo SKST Liberec „A“, hrající extraligu skončilo na 10. místě a protože tentokráte nikdo nesestupoval, tak 

se v soutěži udrželo. Hráli v pravidelné sestavě: Seibert, Blinka, Průša. Jednou zaskočil Pařízek a jednou Rosu. 

Nejúspěšnějším byl Seibert. 

 

Krajský pohár v uplynulé sezoně nebyl vypsán. Nemohli s konat ani krajské přebory. 

 

V sezoně 2021-22 bude opět 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 k získání licence během září. 

 

Krajské přebory jednotlivců dospělých se uskuteční v neděli 5. září v Liberci (hala míčových sportů). Následně 

pak v Havířově proběhnou republikové přebory dospělých. Přihlašování je tentokráte přes web  

Soupisky a výsledky budete zadávat na STIS. I v nové sezoně budou jezdit komisaři.  Zápisy prosím posílejte 

co nejdříve, Janu Kaněrovi a v kopii Janu Varclovi, 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. Omlouvám se, že tentokráte 

byly na Stisu chyby, doufám, že již je vše v pořádku (vysvětlím na konferenci). I nadále budou vycházet 

zpravodaje, které budou zveřejňovány na krajských stránkách. Sledujte krajské stránky, abyste měli přehled co 

se děje. V utkáních, kdy se hráči neznají, můžete požádat o předložení nějakého dokladu s fotkou ke kontrole. 

I v další sezoně se 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 až za hráče ze žebříčku. 

Na závěr mi dovolte vyslovit přání, aby v nadcházející sezoně jsme mohli hrát a celá soutěž se dohrála, aby 

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. V nové sezoně abyste měli hodně energie a elánu a 

nenechali jste se rozhodit opatřeními kvůli koronaviru. 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 
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