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Zpravodaj č.5 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) Divize žen 1. turnaj 11.12.2022 (neděle) v Liberci. Družstvo SKST Liberec A se nezúčastnilo. 

Výsledky zde: https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420102/rocnik-2022/soutez-4814/ 

 

Vedoucím divize žen je Ivo Petříček, takže se s informacemi a výsledky obracejte na něj: 
petricekivo@gmail.com 
 

Rozhodnutí STK ze dne 28.12.2022: 

 

Družstvu SKST Liberec A ženy udělena pokuta dle rozpisu soutěže pro sezonu 2022/2023 

bod 16. neúčast družstva 500,- Kč. Splatnost do 31.01.2023 na účet krajského svazu. 

 

Družstvo Slaná u Semil nesplnilo termín zaplacení pokuty. STK rozhodlo o navýšení 

pokuty na dvojnásobek 240,- Kč splatnost 07.01.2023. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 

Z důvodu nesplnění podmínky, aby hráč ze základní sestavy družstva (na soupisce v pořadí 

1 – 4), odehrál v podzimní části alespoň jedno celé utkání (všechny své dvouhry bez 

vystřídání), bylo provedeno zneplatnění soupisek následujících družstev: 

 

SKST Liberec E – Mejsnar František a Waldhauser Štěpán neodehráli žádné utkání 

TJ Sokol Vesec A – Jiříček Jan neodehrál žádné utkání 

TJ Loko Česká Lípa A – Salomon Daniel neodehrál žádné utkání 

SKST Liberec G – Vogel Matěj neodehrál žádné utkání 

Jiskra Nový Bor C – Nešvera Miroslav neodehrál žádné utkání 

 

V registru jsem provedl zneplatnění. Po úpravě a schválení soupisky správcem klubu, je nutné 

schválit i správcem regionálního svazu. Poté provede STK schválení soupisky. Termín oprav 

soupisek je: 06.01.2023! 

 

Změna hracího dne: 

Pro jarní část sezony 2022/2023 byla STK schválena změna domácích utkání pro TJ Spartak 

Chrastava místo neděle 10:00 hod na pátek 19:00 hod. Platí pro družstvo A i pro družstvo 

B. Změna bude provedena v rozlosování STIS. 
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Upozornění na potahy 

Po konzultaci s komisí rozhodčích ČAST (Klecker Roman) ohledně regulérnosti potahů bylo 

sděleno následující: 

 

Dle pravidel stolního tenisu ČÁST aktualizace 1. září 2021 bodu 2.4 o pálce, je zde i definice 

potahů. Jsou zde technické údaje o tloušťce a povrchu. Neregulérnost softových potahů je 

jasná. V současnosti se dosti diskutuje o regulérnosti sendvičů a trav. Dle informace od výše 

uvedeného, je za neregulérní potah považován takový sendvič nebo tráva, kde na celém 

potahu chybí i jenom 1 vroubek. Lze tolerovat, pokud jsou vroubky vypadané pouze 

v těsném okraji, (do půl centimetru od okraje pálky). 

 

Dále je nutné kontrolovat Seznam schválených potahů, který se nyní aktualizuje každé 3 

měsíce a často jsou vyřazovány poměrně zavedené potahy. Toto je nutno řešit před zahájením 

zápasu, kdy mají možnost kontroly hráči i rozhodčí. Pokud zápas začne, již není možno 

provádět kontrolu, protože k poškození mohlo dojít v průběhu hry a na toto pamatují další 

články Pravidel stolního tenisu.  

Pozn. Utkání se skládá z 18 zápasů, kontrola je možná před každým zápasem. 

 

Seznam schválených potahů lze stáhnout z www stránek ČAST z Dokumentů. 

 

 

V České Lípě: 28.12.2022    Za STK – Ing. Milata Vladimír - předseda 
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