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Zpravodaj č. 6 – 2021/22 
 

1. 1. Závady:  
 
a) Pozdě zaslaný zápis ke kontrole Jablonné – Nový Bor C, Česká Lípa C 

b) Nesplnění bodu 15 Rozpis soutěže družstvem Spartak Chrastava A. 

 

1.2.  Upozornění: 
 
Oskenované zápisy se zasílají na e-mail kanys.03@seznam.cz a v kopii na j.varcl@seznam.cz. 

Předehrávky se posílají výhradně e-mailem s potvrzením obou družstev na j.varcl@seznam.cz a 

v kopii na kanys.03@seznam.cz.Pokud se dohodnete, potvrzujte okamžitě. 
NE všichni to dodržují. !!! 

 

1.3.  Schválená utkání: 
   

Byly schváleny výsledky 9 a 10. Kola KP1, 8 a 9 .kola v DM a KP2.. 

 https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420102/rocnik-2021/soutez-4467 

https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420102/rocnik-2021/soutez-4469 

https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420102/rocnik-2021/soutez-4468 

 

1.5. Pokuty: 
 

TTC Preciosa Jablonné pozdě zaslané zápisy – 120 Kč.  

Spartak Chrastava A za nesplnění bodu 15 Rozpisu, přítomnost rozhodčího s licencí min. C.- 100 Kč. 

 

Uhradit do 3.12.2021 na účet krajského svazu. 

 

1.6. OPATŘENÍ COVID 19: 

 

Od pondělí 22.11.2021 platí přísnější proticovidová opatření. V souladu s předpisem vydaným 

ČAST a mimořádným opatřením MZdr ze dne 20.11.21. (obojí naleznete na stránkách Krajského 

svazu) platí následující: 

 

1. V případě svazem organizovaných soutěží (mistrovské utkání, turnaje, případně sportovní 

přípravy (tréningů) amatérských sportovců je třeba: 

Nevpustit na sportoviště osoby vykazující příznaky či osoby potenciálně ohrožené nemocí 

COVID 19 a zajistit evidenci s kontakty na všechny přítomné pro případ potřeby trasování. 

K tomu slouží přiložený formulář, který je jednak čestným prohlášením a zároveň slouží 

k evidenci přítomných. Ten je pořadatel akce povinen 30 dní uschovávat. 

Jelikož tuto povinnost pořadatelé často nedodržovali a stále častěji chodí na akce kontroly 

z hygienické stanice (často za přítomnosti PČR, byla bohužel schválena VV KSST LK další 

povinnost, a to zasílání tohoto oskenovaného formuláře předsedovi STK. 

Jiné povinnosti a omezení nejsou (doporučujeme zajistit dezinfekci) 

 

2. V případě účasti nad 20 osob se pak mohou zúčastnit sportovní akce s výjimkou dětí do 12 let, 

pouze osoby očkované a ti, co prodělali Covid v době kratší než 180 dní, a osoby s negativním 

testem PCR, který má pro tyto případy platnost 7 dní. 
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V příloze zasíláme hromadný formulář s prohlášením o bezinfekčnosti. 

Společně se zápisy pošlou vedoucí družstev oskenovaný vyplněný formulář. 

 

1.7. OSTATNÍ: 

 

Je možno se přihlásit přes web na krajské přebory dospělých. Lze i na e-mail j.varcl@seznam.cz 

 

 

 

 

 
Turnov 23. listopadu2021     za STK - Ing. Jan Varcl – předseda 
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