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Zpravodaj č. 11 – 2021/22 
 

1. 1. Závady:  
 

Pozdě zadané, zaslané zápisy TTC Jablonné – Svor  a TTC Jablonné – Cvikov. Nebyla 

poslána ani SMS s výsledky. 

 

1.2. Schválená utkání:  
   

Byly schváleny výsledky 19 a 20. kola 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 
  

 

1.3.  Nominace na MČR dospělých: 
  

Vzhledem k tomu, že nelze najít termín na uspořádání krajských přeborů ,STK rozhodlo, 

že kdo má zájem se MČR zúčastnit, aby se přihlásil mailem předsedovi STK 

(j.varcl@seznam.cz) do 8. března 2022. Pokud bude vyšší počet přihlášek než bude kvóta 

pro náš kraj, uskuteční se v neděli 20.3.2022 od 14.00 hodin nominační turnaj. Místo 

bude určeno včas určeno.  

 

1.4. Rozhodnutí STK ke stížnosti družstva Sokol Železný Brod A k utkání SKST Liberec 

J - Sokol Železný Brod A 

Na základě zaslaného zápisu a příloh, po konzultaci s předsedou KSST LK Jiřím 

Veselkou a ředitelem soutěží ČAST Miroslavem Henželem rozhodla STK následně: 

Družstvo SKST Liberec J uhradí pokutu ve výši 600,- Kč za porušení rozpisu soutěže ze 

strany domácího družstva z důvodu nezajištění řádného průběhu utkání porušením 

dodržení Pravidel stolního tenisu ČAST.  

Výsledek utkání zůstává v platnosti.  

Nedohrané utkání č. 4 Vogel Jakub – Macoun Miroslav nebude započítáno do úspěšnosti 

obou hráčů. 

Zdůvodnění:  

Vedoucí družstva SKST Liberec J pan J. Žid se stanovil z důvodu své kvalifikace licence 

B a v souladu s rozpisem soutěže zároveň jako hlavní rozhodčí utkání. V utkání č. 4 mezi 

Vogel Jakub – Macoun Miroslav byl rozhodčím u stolu a udělil hráči Macounovi nejdříve 

ŽK, poté i ŽK+ČK spojenou se ztrátou bodů (v zápise na Stis uvedeno za zdržování a 

nevhodné chování, nebylo řádně zaznamenáno). Hráč Macoun poté odmítl utkání dohrát 

z důvodu vedení utkání v rozporu s pravidly a utkání bylo kontumováno ve prospěch J. 

Vogela. 

STK konstatuje, že dle pravidel rozhodčí, který není oficiálně k utkání delegován 

vedením soutěže, nemá právo udělovat žlutou kartu. Rozhodnutí J. Žida tak negativně a 
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v rozporu s pravidly ovlivnilo výsledek daného zápasu. Proto nebude tento výsledek 

započítán do úspěšnosti hráčů v soutěži.  

Na výsledek celého utkání s ohledem na to, že bylo dále řádně dohráno a jeho konečný 

výsledek byl 10:4, toto zásadní vliv nemělo, a proto výsledek zůstává v platnosti. 

Za porušení pravidel rozpisu soutěže (Konkrétně bod 10. „Předpis:Hraje se podle 

Pravidel stolního tenisu ČAST – udělování karet, Soutěžního řádu stolního tenisu ČAST 

a podle ustanovení tohoto rozpisu pro ročník 2021/2022, který byl porušen), stanovuje 

STK pokutu v souladu s rozpisem v maximální výši 600 Kč (Bod 18 Sankce, písmeno f) 

Ostatní přestupky max. 600,- Kč).  

 

1.5. Pokuty: 

 

TTC Jablonné  - za pozdní zadání zápisů do Stis. Opakovaný přestupek  400 Kč  

SKST Liberec J – viz bod 1.4.  600 Kč 

Splatnost na účet krajského svazu do 10. března 2022. 

 

 
Turnov 24. února 2022 za STK - Ing. Jan Varcl - předseda 
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