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Zpravodaj č. 1 – 2019/20 

1. 1. Přihlášky 
 Do soutěží se přihlásila všechna družstva dle rozpisu soutěží včetně převodů. 
  
1. 2. Závady:  

Ne všechna družstva vyplnila v přihlášce všechny kolonky – hlavně hrací dny a časy. 
V příští sezoně to bude povinné pod pokutou 100,- Kč.  

 
      1.3. Termínová listina  

Viz web. 
 

      1.4. Hrací časy 
Výjimka u družstva Loko Česká Lípa A – schváleno konferencí   -  pátek a neděle. 
Výjimka SKST Cvikov – sobota již od 15:00 hodin v důsledku dalších sportů v herně 
Výjimka Spartak Chrastava – sobota již od 15:00 hodin v důsledku kolové a akcí města 

 
      1.5. Komisaři 

I v této sezoně budou navštěvovat některá utkání komisaři. Seznam může být v průběhu sezony 
doplněn. 

 Petříček Ivo, Varcl Jan st., Kaněra Jan, Louda Václav, Vrabec Jakub 
   
      1.6. Krajské přebory jednotlivců - dospělých  

Krajských přeborů se mohou zúčastnit přihlášení hráči s podmínkou, že hráč je na základu družstva, 
které hraje krajské soutěže k 10. 1. 2020 (platí pro kategorii mužů). Výjimku může udělit STK KSST LK. 
Přihlašování bude přes Registr ČAST. Uspořádání okresních přeborů je na rozhodnutí okresních 
svazů. 
 

     1,7. Divize žen 
Do soutěže se přihlásilo 10 družstev. První turnaj se uskuteční v Turnově v neděli 27. října 2019 od 
9:00 hodin. Rozlosování bude zveřejněno na Stisu. 
 

     1.8. Kontumace a podmíněné zastavení činnosti 
 STK kontumuje výsledky Sokol Nová Ves ve prospěch soupeřů.  

Důvod: nesplňuje rozpis soutěží, článek 13a. 
Dále zastavuje činnost oddílu do doby, než budou mít platnou licenci rozhodčího. 
Pozn. Dne 19. září byl Sokol Nová Ves upozorněn na tento nedostatek. I přes slib nebyla doposud 
uskutečněna náprava. 
 

     1.9.  Závady v zápisech 
V zápisech prosím piště i konec zápasu. Správně sčítejte sety. Správně doplňujte míčky. Vyplňujte 
všechny kolonky. 
Pokud nevyplňujete zápis online pak při zadávání zápisu na Stis po vyplnění celého zápisu dejte zpět 
na hlášení. 
 

2 Ekonomika 
2.1 Zadání přestupů (střídavých startů, hostování, zaslání potvrzených lístků a platbu provádějte pokud 

možno v co nejkratším časovém rozmezí 
 
2.2 Stejně postupujte při platbě evidenčních poplatků a doplnění evidenčního seznamu 

 
 
Turnov 7. října 2019    Ing. Jan Varcl – předseda STK 

http://liberec-kraj.stolni-tenis.webtra.cz/

