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Hodnocení STK, sezona 2021-2022
Je velmi potěšitelné, že se sezona dohrála.
Družstvo SKST Liberec „A“, hrající extraligu skončilo na 8. místě a hrálo play off s družstvem HB Ostrov H.
Brod, které prohrálo 2:0 na zápasy. Družstvo hrálo v sestavě: Shouman, Seibert, Blinka, a na střídavý start
Stach.
V druhé lize hrálo družstvo SKST Liberec „B“. Družstvo obsadilo pohodové 8. místo z 16ti účastníků..
Ve třetí lize bylo krajské město zastoupeno družstvem SKST Liberec „C“, které obsadilo 2. místo, Loko Depo,
které obsadilo konečné 6..místo a SKS Liberec „D“,, které obsadilo 12. místo a sestoupilo do krajské divize.
Ženy AST Kamenický Šenov hrály 2. ligu. Zde se jim moc nevedlo a konečné 9. místo znamená sestup.
Z divize do 3. ligy postupuje vítězné družstvo SKST Liberec „E“, které nakonec s náskokem zvítězilo.
Blahopřeji.
Z KP1 do divize postoupilo družstvo Loko Česká Lípa „B“. Družstvu též blahopřeji.
Z KP2 do KP1 postoupilo Sokol Nová Ves. Též i jim patří blahopřání.
Z divize do KP1 nikdo nesestupuje, přestože z ligy jedno družstvo sestouplo, neboť bylo přihlášeno pouze 11
účastníků.
Z KP1 do KP2 sestoupila družstva Sokola Semily a Bižu Jablonec n.N.
Z KP2 do okresu sestoupila družstva TJ Svor, TTC Jablonné a Cvikováček Cvikov.
Z turnaje vítězů okresních přeborů postoupila do KP2 družstva SO Slaná u Semil a ST Frýdlant. I těmto
družstvům samozřejmě blahopřeji.
Krajského poháru se v uplynulé sezoně zúčastnilo 15 družstev. Vítězem se stalo družstvo Sokol Jablonec
n.J.“A“.
Krajské přebory nebyly kvůli omezení počtu účastníků (vzhledem ke koronaviru) vypsány.
V sezoně 2022-23 bude opět v divizi povinnost, aby na utkáních byl přítomen rozhodčí s platnou licencí
nejméně C, pokud konference nerozhodne jinak. Rozhodčím s licencí může být i hráč domácího družstva.
Nedodržení bude pokutováno. Využijte možnosti k získání či obnovení licence. O prázdninách bude možnost
získat či obnovit licenci omezena.
Soupisky a výsledky budete zadávat na STIS. V nové sezoně budou jezdit komisaři, letos se to nezdařilo..
Zápisy prosím posílejte co nejdříve, Janu Kaněrovi a v kopii novému předsedovi STK, 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. 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. Míčky Xushaofa již hrát nelze,
byly vyřazeny ze schválených.
Věnujte soupiskám dostatečnou pozornost. Pokud hráč či hráčka není na žebříčku, vždy se zadává jako
nezařazený/nezařazená až za hráče ze žebříčku. Hostování dle žebříčku. Střídavé starty se píší až na konec
soupisky.
Na závěr mi dovolte vyslovit přání, aby v nadcházející sezoně jsme mohli hrát a celá soutěž se dohrála, tak jako
v této sezoně, 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 a chovejte se k sobě slušně! V nové sezoně
vám přeji, 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

