
ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU  

  KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU LIBERECKÉHO  KRAJE, O.S.  

Bezová 359/8, 460 14 Liberec 13 

IČO: 22895311, Česká spořitelna a.s, 2608251309/0800 

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

 
 

Zpravodaj č. 5 – 2020/21 
 

1. 1.  Závady 
Opět nebyly v zápisech vyplněny všechny kolonky. Od příštího kola, (tj. od znovu rozehraných soutěží), 

pokud nebudou vyplněny všechny kolonky včetně míčků v setech, bude následovat sankce ve výši 100,- 

Kč. Bylo již psáno v předchozích zpravodajích. Opakuji – zápisy se na web zadávají nejpozději v neděli 

do 21 hodin (rozpis soutěže) a ke kontrole posílají nejpozději v první pracovní den po utkání (dvojkole). 

 

1.2.  Upozornění 
Oskenované zápisy se zasílají na e-mail kanys.03@seznam.cz a v kopii na j.varcl@seznam.cz. 
Viz dodatek rozpisu.  Někteří to zatím neprovedli.  

 

1.3.  Schválená utkání 
 Byly schváleny výsledky 3 a 4 kola v DM, KP1 A KP2.  

https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420102/rocnik-2020/soutez-3945 

https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420102/rocnik-2020/soutez-3946 

https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420102/rocnik-2020/soutez-3947 

 

1.4.  Informace 
Byla zaslána dotace klubům za účast a umístění na KBT mládeže v sezóně 2019/20. Viz příloha 

 

O víkendu 27 a 28.9. se uskutečnily v Liberci KBT mládeže ve všech kategoriích.  Výsledky na 

krajských webových stránkách: http://liberec-kraj.stolni-tenis.webtra.cz/mladez.htm 

 

Další bodovací turnaj mladšího a nejmladšího žactva se měl uskutečnit v neděli 18. října v Turnově. 

Vzhledem k opatřením vlády se odkládá. 

Turnaj staršího žactva a dorostu, který se měl uskutečnit ve středu 28. října v Chrastavě se 

odkládá. 

 

1.5.  Pokuty 
STK uděluje pokutu družstvu Cvikováček Cvikov za nezadaný zápis se Svorem na Stis (viz čl. 14 b a čl. 

18 b rozpisu soutěže), ve výši 200 Kč. 

STK uděluje pokutu družstvu TTC Jablonné za nezadání zápisu s Turnovem C na Stis (viz čl. 14 b a čl. 

18 b rozpisu soutěže), ve výši 200,- Kč 

Splatnost na účet krajského svazu do 20.10.2020 

 

1.6.  Divize žen 
 Do soutěže se přihlásilo 7 družstev. Termíny, hrací místnosti a rozlosování obdržíte v nejbližších dnech. 

 První kole se bude hrát (pokud to situace dovolí) v Turnově 28. listopadu od 9:00 hodin. 

. 

1.7. Komisař 
 Na utkání Liberec I – Jiřetín a SKST Liberec J - Sokol Bratříkov A byl přítomen komisař.  
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1.8. Rozhodnutí o přerušení soutěží řízených KSST LK 
 
1.  Cílem KSST LK je udržet kromě zdraví všech osob i sportovní činnost v co nejširším povoleném 

rozsahu dle úředních opatření, a to s maximálním důrazem na hygienické a bezpečnostní opatření 

proti šíření covid-19.  

 

2. S účinností od 12. října do 2. listopadu se odkládají zápasy divize a KP2 mužů z 24 a 25. října a  KP1 

mužů z 17 a 18. října a 30. října a 1. listopadu na náhradní termín, který bude dodatečně určen, dle 

vývoje pandemie koronaviru. V případě, že bude možné uskutečnit plánovaná utkání o víkendu 6. - 8. 

listopadu, budou se hrát dle původního rozlosování. 

 

Upozorňuji, že v případě nepříznivé situace s vývojem, může dojít k odložení dalších 

utkání. 
 

1.9. Odložená utkání 
 

Loko Depo B – Sokol Jablonc n.J. 

Jiskra Raspenava – Sokol Jablonec n.J. 

Sokol Železný Brod- Sokol Nová Ves 

Sokol Železný Brod – Victrory Liberec B 

Jiskra Svor – SKST Liberec J 

Jiskra Svor – SKST Liberec K 

 

Turnov 13. října 2020     Ing. Jan Varcl – za STK předseda 
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