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Zpravodaj 1/2020  
 

 

1. Krajská konference KSST LK 

Předběžný termín je pátek 28. 8. nebo 4. 9. v hale SKST Liberec. Bude upřesněno podle termínového kalendáře 

ČAST ročník 2020/21  

 

2. Mistrovství ČR mládeže 2019/20  

VV ČAST schválil termíny a místa konání Mistrovství České republiky 2020 v mládežnických kategoriích.  

 

Mistrovství ČR družstev (dorost a st. žactvo) Ostrava  - 22. - 23. 08. 2020  

Mistrovství ČR dorostu Havířov  - 10. - 11. 10. 2020  

Mistrovství ČR mladšího žactva HB Ostrova (Světlá nad Sázavou)  - 05. - 06. 12. 2020  

Mistrovství ČR staršího žactva Praha (Elizza, hala jedenáctka)  - 19. - 20. 12. 2020 

 

3. Informace TMK ČAST  

Na návrh TMK ČAST bylo VV ČAST schváleno prodloužení trenérských licencí, které měly konec platnosti k 

30. 6. 2020, o jeden rok do 30. 6. 2021.  

Prodloužení platnosti se týká všech licencí a bude provedeno nejpozději do 30. 6. 2020, a to hromadnou 

aktualizací. Dále budou upraveny všechny trenérské licence, které mají v současnosti jinou platnost než k 30.6. 

Trenérské licence se vydávají na dobu 5 let s platností vždy do 30.6. 

 

4. Informace TMK KSST LK 
a) plánované školení trenérů licence C, které mělo proběhnout v červnu 2020, nebude vypsáno. Termín se 

posouvá do sezóny 2020/21.   

b) trenérské licence C a D, které měly konec platnosti k 30. 6. 2020, se prodlužují automaticky o jeden rok do 

30. 6. 2021.  

 

5. Přihlášek do krajských soutěží 
Připomínáme povinnost zapsat do přihlášky hrací den a čas. Podmínky jsou stejné jako v ročníku 2019/20.  

Viz rozpis soutěží 2019/20. 

Hrací dny: základní hrací doba pro DM, KP1 a KP2 je stanovena:  

Pevný termín pro 1. utkání daného dvojkola je sobota 16-18 hod., druhý termín pro 2. utkání dvojkola si oddíly 

vyberou z následujících možností 

a) pátek - 18.30 – 19.30 hod. 

b) sobota - 10.00  

c) neděle  - 10.00 – 11.00 hod..   

KP 2 se nehraje v neděli (je možná kombinace pátek - sobota, případně sobota - sobota). 

Výjimky schvaluje STK KSST LK.  

 

Výše vkladů zůstává stejná jako v 2019/20 - Divize muži 700,-, KP 1. třídy 600,-, KP 2. třídy 400,- 

 

6. Krajské mistrovské soutěže 
Opět připomínám povinnost pro utkání v Krajské divizi mužů - na utkání musí být přítomen rozhodčí s platnou 

licencí (může být i hráč). Zajistí domácí družstvo. Přes letní prázdniny bude školení nedostupné. Nesplnění 

podmínky bude trestáno pokutou      
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7. Krajský pohár 
Rozhodnutí o konání Krajského poháru 2020/21 proběhne podle možností termínového kalendáře ČAST a 

KSSTLK   

 

8. Ostatní informace - termíny 
a)  přihlášky do soutěží  - do 30. 5. 2020 

b)  vklady do soutěží - do 30. 5. 2020      

c)  žádosti o převod místa v soutěžní třídě a přechod družstva  - do 30. 5. 2020 

d)  vyplnění nových evidenčních seznamů  - do 15. 6. 2020  

e)  uhrazení evidenčních poplatků  - do 15. 6. 2020  

 oddíly s ligovými družstvy hradí evidenční poplatky na svůj krajský svaz  

f)  výměna fotografií bez obnovy registrace  - do 30. 6. 2020 

 fotografie nesmí být starší než 5 let  

g)  termín přihlášek na školení trenérů licence B  - do 30. 6. 2020 

 

V Liberci, dne 29. 5. 2020 Ivo Petříček 

  za VV KSST LK     
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