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Zpravodaj č.2 sezona 2022/2023 

1) Výsledky divize zde: https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420102/rocnik-2022/soutez-4811 

2) Výsledky KP1 zde: https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420102/rocnik-2022/soutez-4812/ 

3) Výsledky KP2 zde: https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420102/rocnik-2022/soutez-4813/ 

4) Do divize žen se přihlásilo 5 družstev.  

a. 1. turnaj 13.11.2022 (neděle) v Kamenickém Šenově, 

b. 2. turnaj 11.12.2022 (neděle) v Liberci 

c. 3. a 4. turnaj – jaro 2023 Turnov a Chrastava 

 

Chyby, které je nutno vyřešit! 

SOUPISKY 

Dle Soutěžního řádu: 

 
 https://www.ping-pong.cz/search?q=Sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD+%C5%99%C3%A1d&type=documents 

 

bodu 330.24 Omezení při zařazování na soupisky, se pod písmenem b) 

Zařazování hráčů pouze na jednu soupisku:    

ba) Hráči, kteří nejsou na žádném žebříčku v ČR, ani nesplňují podmínky pro toto 

zařazení (hráči - začátečníci nebo nově zaregistrovaní po zrušení registrace). 

 

Opomenutí tohoto bodu ovlivní výsledky některých odehraných utkání. Jednotliví vedoucí 

družstev, kterých se tato chyba týká, dostanou do e-mailu upozornění na sjednání nápravy. 

 

UPOZORNĚNÍ:  

V Soutěžním řádu v bodu 330.01 je toto: 

Za správnost všech údajů na soupisce odpovídá oddíl. Je-li některý hráč uveden neoprávněně, 

bude proti provinivšímu se družstvu postupováno podle čl. 334 tohoto řádu i při dodatečném 

zjištění, a to i v případě, že soupiska s neoprávněně uvedeným hráčem byla potvrzena řídícím 

svazem. 

 

PŘEDEHRÁNÍ jarního utkání družstev z jednoho oddílu PŘED ZAČÁTKEM 

SOUTĚŽE 

Tento bod byl porušen v Divizi – SKST Liberec E a SKST Liberec D – řešení STK bude 

uvedeno na krajských stránkách 

 

KOLIZE domácích zápasů SKST Liberec F a SKST Liberec G 

Po vylosování 3. ligy skupiny B, bylo provedeno losování KP1. Los se prováděl na základě 

přihlášek, kde vedoucí mají povinnost uvést hrací dny a hodiny domácích zápasů. V době 

losování bylo vše v pořádku a drobné chyby byly ve STIS opraveny po kontrole vedoucích 

jednotlivých družstev. Loko Depo ve 3. lize uvedlo špatně domácí hernu a po opravě provedla 

STK ligových soutěží přelosování, kdy změnili termíny domácích zápasů u družstev Loko 
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Depo Liberec A a SKST Liberec C. Tím došlo ke kolizi v hale SKST, protože 3. liga hraje 

v sobotu od 15:00 hod. a v neděli od 10:00. 

 

Toto způsobilo neuskutečnění zápasů KP1. mezi: 

SKST Liberec F – TJ Sokol Bratříkov A 

SKST Liberec G – SK Jiřetín pod Bukovou A 

SKST Liberec F – SK Jiřetín pod Bukovou A 

 

Řešení STK bude uvedeno na krajských stránkách 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Z důvodu kolize termínů KP1. bude provedena oprava termínů domácích utkání SKST Liberec 

F a SKST Liberec G. Termíny budou opraveny ve STIS a všem dotčeným družstvům zašle 

STK do 09.10.2022 nové termíny utkání. 

 

V České Lípě: 04.10.2022    Za STK – Ing. Milata Vladimír - předseda 
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