
Proslov na závěr soutěže Neregistrovaných Liberec – Sezóna 2019/2020 
 

1) Přerušení/Ukončení soutěže:  
 
- Z důvodu pandemie koronaviru Covid 19 byl vyhlášen Nouzový stav v celé České republice, a tím 
přerušená soutěž uzavřením herny i celého Sportparku v Liberci (uzavřené byly všechny sportovní 
areály v celé republice). Přerušení došlo ve chvíli, kdy nám scházelo odehrát ještě dvě kola.  
Dne 6.4.2020 jsme se na STK dohodli, že soutěž ukončíme bez posledních dvou kol. Výsledky jsou 
uvedené v bodě 6). 

 
2) Propozice stolního tenisu neregistrovaných Liberec  

 
– platné od aktualizace v sezóně 2019/2020  

 
3) Informace od STK: 

 
a. STARTOVNÉ na sezónu 2020/2021: 

 
Startovné ve výši 500,-Kč – uhradit na účet nebo v hotovosti do 30.6.2020 ! 
 
Úhrada na účet 153 991 175 / 0300  a  do V.S. uvést podle přihlášky ! 

 
Přehled variabilních symbolů pro sezonu 2020/2021: 

001  ARCHA „A“ 012  KATASTRÁLNÍ  ÚŘAD 023  HOSTR 034  -----------------  
002  ALL MOBILE 013  KPP „A“ 024  ----------------- 035  TRANSPAN 
003  DPML „A“ 014  MERKUR 025  HAVAX „C“ 036  TSML  
004  ČESKÁ POŠTA 015  LDN 026  PRECIOSA „A“ 037  ----------------- 
005  ----------------- 016  LIMIX 027  PRECIOSA „B“ 038  TUL 
006  SENIOŘI 017  LVZ „A“ 028  RAPID 039  ----------------- 
007  KONRAD 018  LVZ „B“ 029  ----------------- 040  ---------------- 
008  FEFERONI 019  LKST 030  HAMEKO 041  SOKOL PŘÍŠOVICE „B 
009  -----------------  020  ----------------- 031  SOKOL PŘÍŠOVICE „A“ 042  KPP „B“ 
010  HAVAX „A“ 021  RELAX IV. 032  SPPL 043  ---------------- 
011  IMMERGAS 022  VKV 033  TEXTILANA 044  TT Modřišice Podháj 
 
 

b. PLATBA ZA HERNU na sezónu 2020/2021: 
 

- částka bude zveřejněna nejpozději do 17.4.2020 po jednání se zástupci SKST Liberec 
 

- domácí herna v Aréně = hraju zápasy a trénuji = x.xxx,- Kč 

- domácí herna v Aréně = pouze odehraji zápasy = x.xxx,- Kč 

- jsem cizí hráč v Aréně = pouze trénuji = x.xxx,- Kč 

 
Platba za hernu ve výši podle varianty – uhradit na účet nebo v hotovosti. 

 
Úhrada na účet 153 991 175 / 0300  a  do V.S. neuvádět nic a do zprávy pro příjemce  

uvedete příjmení a jméno za koho je částka! Uvedenou částku za hernu musí být uhrazená 
nejpozději  do 31.08.2020. Po tomto termíne bude navýšená automaticky o 300,-Kč !! 
  

Bylo by vhodné, kdyby někdo z vedoucích družstev měl e-mail, nezapomenout zapsat a  
aktualizovat případné změny e-mailů, telefonů a korespondenčních adres. 

 
Za STK stolního tenisu Neregistrovaných Liberec, bych chtěl zdůraznit, že hrajeme stolní  

tenis pro radost a ne pro nějaké nervy !!   
 

A hlavně se chováme slušně a fair play !! 
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4) Zpráva o činnosti a hospodaření v sezoně 2019/2020: 
 

- bude zveřejněno nejpozději do 17.4.2020 ! 
 

5) Informace o turnajích, které proběhly: 
 výsledky jsou na webu formou Zprávy z turnaje 

 
 

6) Vyhlášení výsledků dlouhodobé soutěže družstva vs. jednotlivci: 
 

a. 3. třída – družstva: 
 3.třída ====   3.místo = SOKOL PŘÍŠOVICE „B“ 

2.místo = Preciosa „A“ 
1.místo = NTN 

 
Postupující do 2. třídy – 1. NTN a  2. Preciosa „A“ 

 
3. třída – jednotlivci: 

 3.třída ====   3.místo = Novotný Josef (NTN) 
2.místo = Prouza Jiří (Preciosa „A“) 
1.místo = Sochůrek Vítězslav (NTN) 
 
 

b. 2. třída – družstva: 
 2.třída ====   3.místo = SOKOL Příšovice „A“ 

2.místo = HOSTR  
1.místo = KPP „A“ 

 
Postupující do 1. třídy – 1. KPP „A“ a  2. HOSTR                             
  
Sestupující z 2. třídy  - 10. KPP  a 11. LIMIX    

 
2. třída – jednotlivci: 

 2.třída ====   3.místo = Hisler Petr (SOKOL Příšovice „A“) 
2.místo = Šimerda Ladislav (TSML) 
1.místo = Morávek Jiří (KPP „A“) 
 
 

c. 1. třída – družstva: 
 1.třída ====   3.místo = LVZ „A“ 

2.místo = TEXTILANA 
1.místo = LVZ „B“  

 
   Vzájemné utkání mezi TEXTILANA a LVZ „A“ skončilo 5:5 a 5:5, skóre setů 37:36 ! 

 
Sestupující z 1. třídy  - 11. ČESKÁ POŠTA  a  12. TRANSPAN   

 
1. třída – jednotlivci: 

 1.třída ====   3.místo = Havlíček Vladimír (TEXTILANA)  
2.místo = Kowalík Martin (LVZ „A“) 
1.místo = Dušátko Jiří (LVZ „B“) 
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7) Vyplacení odměn za dlouhodobou soutěž družstvům = vyplacení převodem na účet kapitána družstva 
(je potřeba nahlásit předsedovi STK číslo účtu a kód banky): 

a. 1. místo = částka 500,-Kč 
b. 2. místo = částka 400,- Kč 
c. 3. místo = částka 300,- Kč 

 
8) Předání cen za dlouhodobou soutěž jednotlivcům – předání malého poháru nebo poháru ve tvaru 

sošky (co bude možné sehnat) + diplom s příslušnou cedulkou (ročník, třída a umístění) začátkem 
příští sezóny nebo dle domluvy = nejdříve začátek června 

 
9) Všeobecné připomínky od hráčů a družstev: 

o Výšku stolu = 76 cm a rovná podlaha  
o Osvětlení a teplota v herně 
o Podání z ruky – při hře bude upozorněn, při opakování bod pro soupeře 
o Mluvení v hale během utkání = bezohlednost 
o Vypínání mobilu při vstupu do herny 

 
 

10)  Přihlášky zůstávají v platnosti z této sezóny. Pokud bude mít někdo změny, pošle mi informace poštou 
nebo emailem (jiri.kykal@pregis.cz) do 30.6.2020. 

 
 
 
Zprávu sepsal předseda STK Neregistrovaných Liberec, dne 7.4.2020, ing. Kolenič Tibor 
 
 


