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Hodnocení STK, sezóna 2017-2018
Mám-li hodnotit uplynulou sezonu, musím konstatovat, že se situace v přístupu k utkáním poněkud zlepšila.
Družstvo SKST Liberec „A“, opět s Radkem Košťálem, Jakubem Seibertem, a hráčem Markem a na dvě
utkání i s Japoncem hrálo extraligu. Podařilo dostat do play off, kde narazilo na vítěze základní části TTC
Ostrava 2016. Pěkné zápasy byly vyvrcholením uplynulé sezony.
V první lize hrálo družstvo SKST Liberec „B“. Družstvo po některých nepřesvědčivých výkonech se v
v pohodě zachránilo i zásluhou Davida Marka, který po přestupu Japonce mohl hrát i za toto družstvo.
Ve druhé lize bylo krajské město zastoupeno družstvem SKST Liberec „C“ bude hrát i nadále 2. ligu.
Ve třetí lize jsme měli ve skupině B zástupce SKST Liberec E“, který obsadil bezpečné 6. místo a i v příští
sezoně bude tuto soutěž hrát. Ve skupině C jsme měli tři zástupce. SKST Liberec „D“ se umístil na pěkném
4. místě. O záchranu bojovalo družstvo Loko Depo Liberec a nakonec skončilo na 8. místě, což jim zaručuje
start i v následující sezoně. Naopak neúspěšně se snažilo družstvo Bižuterie Jablonec n/N., které nakonec
obsadilo 11. místo, což na udržení nestačilo a tudíž sestupuje do divize.
Ženy Liberce a Turnova hrály 2. ligu a i v příští sezoně ji budou hrát. Družstvo SKST Liberec nakonec
obsadilo 5. místo, což je na nováčka úspěch. Sokol Turnov obsadil konečné 7. místo.
Z divize do 3. ligy postoupilo vítězné družstvo Bižuterie Jablonec-Mšeno, které v soutěži neztratilo ani bod.
Blahopřeji a přeji hodně štěstí v nové sezoně. Jelikož z ligy sestoupilo pouze jedno družstvo, tak jak z KP1
tak i z KP2 postupuje vítěz. Z KP1 do divize postoupilo družstvo Jiskra Kamenický Šenov A. Družstvu též
blahopřeji. Z KP2 do KP1 postoupilo družstvo Jiskra Raspenava B. Též i jim patří blahopřání.
Z turnaje vítězů okresních přeborů postoupila do KP2 družstva Jiskra Raspenava C a SO Slaná u Semil. I
těmto družstvům samozřejmě blahopřeji.
Z divize do KP1 sestupuje družstvo Bižuterie Jablonec „B“. Z KP1 do KP2 sestoupilo družstvo Victory
Liberec. Z KP2 do okresů sestoupila družstva Sokol Turnov „C“ a Sokol Turnov D.
Jako každoročně byl sehrán krajský pohár tříčlenných družstev. Tentokráte se jej zúčastnilo 24 družstev a
vítězem družstvo Bižuterie Jablonec-Mšeno.
Do divize žen se přihlásilo 7 družstev. Družstva sehrála 4 turnaje (Turnov, Kamenický Šenov, Chrastava
a Liberec). Vítězem se stalo s přehledem družstvo Jiskra Nový Bor, které se zúčastnilo kvalifikace o postup
do 2. ligy. Zde se jim však nedařilo a obsadily poslední místo a do ligy nepostoupily. Vklad do soutěže byl
opět vratný, pokud družstvo odehrálo celou soutěž bez vynechání turnaje. Nakonec se vklad vracel všem.
V uplynulé sezoně také jezdil na kontrolu utkání komisař. Při svých výjezdech neshledal žádná provinění, což
je velmi dobře. I nadále budeme v tomto kontrolách pokračovat. Během sezony se řešila námitka Jiskry Nový
Bor na odložení utkání s Jiskra Kamenický Šenov vzhledem k chřipkové epidemii. Jelikož v soutěžním řádu
odložení není dostatečně specifikováno, STK se rozhodlo, že v rozpise soutěží pro následující ročníky bude
přesně stanoveno, za jakých okolností se utkání odloží. Ze stran družstev bylo několik připomínek, ale jelikož
v zápise o utkání o tom nebyl žádný záznam, nebylo řešeno. Každoročně upozorňuji, že je třeba připomínky
napsat do zápisu o utkání. Apeluji na oddíly, aby se snažily udržet v hernách přijatelnou teplotu a přijatelné
prostředí. Všechny herny byly schváleny pro hraní v krajských soutěžích.
Krajské přebory jednotlivců dospělých uspořádal oddíl Spartak Chrastava. Zúčastnilo se celkem 30 mužů a
pouze 3 ženy. Přeborníkem v mužích se stal Josef Medek z SKST Liberec a v ženách Natálie Nykodýmová
z Jiskry Nový Bor. Ve čtyřhře pak dvojice M. Blinka – J.Medek. Vzhledem k tomu, že ženy byly pouze tři,
tak se čtyřhra hrát ani nemohla.
Přeborů ČR jednotlivců, které se konaly v Praze, se z našeho kraje zúčastnilo 10 mužů a 1 žena. Ve smíšené
čtyřhře jsme byli úspěšní. Oba naše páry obsadily 3. místo. Seibert s Mynářovou a Marek s Adámkovou.
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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. Sám bych na ní nepřišel. Byly uděleny pokuty za nezadání výsledku a zápisu do STISU a za pozdní
zaslání zápisu ke kontrole. V nové sezoně budou postihy stejné, jako v této sezoně. 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 tak, jak se má a ne napsáním. 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 nepříjemnostem. Vše budete
mít opět na STIS a na webových stránkách kraje. 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.
Přihlášky do soutěží budou pouze elektronicky.
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. Dále přeji všem pěknou dovolenou a do následující sezony hodně energie a elánu. Družstvům ve
vyšších soutěžích přeji, aby neměla problémy s udržením a těm lepším pak úspěšný boj o vyšší soutěž.
Děkuji za pozornost.
Jan Varcl – předseda STK KSST LK

