
 

STOLNÍ TENIS NEREGISTROVANÝCH LIBEREC 

 
Vážení sportovní přátelé, 
 

po jednání s vedením SKST Liberec Vás chci informovat o změnách v placení a používání 
herny HOME CREDIT ARÉNY (dále pouze HCA) pro ročník 2020/21. 

 
1) Hráč, který má domácí hrací místo v herně, a bude hrát pouze utkání, zaplatí 1.500,- Kč  
 
2) Hráč, který má domácí hrací místo v herně, a bude hrát utkání i trénovat, zaplatí 2.000,- Kč 

 
3) Hráč, který nemá domácí hrací místo v herně, a bude pouze trénovat, zaplatí 1.500,- Kč 
 
 

Tyto částky platí pouze k úhradě do 31.8.2020 na účet 153 991 175 / 0300 !! 
 
 
Částka musí být zaplacena nejpozději do 31. 08. 2020! Provedením platby si zajistíte 

bezproblémový vstup a pobyt v herně v termínu 1. 09. 2020 až 31. 08. 2021 dle propozic a dle 
platného  Provozního řádu! 

 
 Po tomto datu se částka navyšuje o 300,- Kč !! 
 
 

Pokud hráč bude dopsán do soupisky v průběhu sezóny, tak zaplatí alikvotní část a to takto: 
 

 Od  1. 09. 2020 – 31. 01. 2021  =   1.500,- Kč resp. 2.000,- Kč dle zvolené varianty 
 

 Od  1. 02. 2021 – 31. 08. 2021  =    900,- Kč resp. 1.200,- Kč dle zvolené varianty 
 
 
Hráči budou dle seznamu pravidelně kontrolováni, v případě porušení tohoto ustanovení 

bude hráč z herny vykázán a je povinen zaplatit pokutu ve výši 500,- Kč. Při případném opakovaném 
prohřešku může být celé družstvo, za které tento hráč hraje, vyloučeno ze soutěže.  

 
 

  

Družstvo na své zápasy nastupuje na stoly, které jsou předepsané na přehledu v herně, 
udržuje pořádek a do herny vstupuje vždy přezut a hraje pouze v botách s bílou podrážkou (tzv. 

sálové obuvi). Během zápasu nebo tréninku se chová tak, aby nerušil u hraní 
okolní hráče (mluvením nebo křikem) a po odehrání zápasu vloží „Zápis o utkání“ do 
označené schránky umístěné v herně – vybírat ji bude p. Kykal nebo p. Kolenič, a to průběžně. 

Za STK: Kolenič Tibor 


