
Odesílatel: TJ Jiskra Nový Bor - oddíl stolního tenisu 

 

Příjemce: STK Krajského svazu stolního tenisu Libereckého kraje 

  TJ Jiskra Kamenický Šenov 

 

 

Věc: Námitka ve věci porušení čl. 326.02 Soutěžního řádu 

 

 Oddíl stolního tenisu Jiskra Nový Bor vznáší tímto námitku (čl. 703 SŘ), proti 

rozhodnutí Sportovně technické komise krajského svazu pro Liberecký kraj o odložení utkání 

16. kola KP1 mezi TJ Jiskrou Nový Bor B (domácí) a TJ Jiskrou Kamenický Šenov (hosté), 

které mělo dle rozpisu proběhnout 10. 2. 2018 od 16:00. 

 Dle našeho názoru hostující oddíl i STK v daném případě nepostupoval v souladu s čl. 

326.02 SŘ. Odložení bylo zdůvodněno dle Poznámky 1 výše citovaného článku, epidemií v 

oddíle hostujícího družstva, ale nedoloženo dle čl. 326.02 patřičným dokladem potvrzující 

výskyt epidemie. 

 Dalším zásadním nedostatkem, kdy nebylo postupováno dle SŘ, je způsob oznámení 

odložení utkání domácímu družstvu (email s doručenkou). Vedoucí domácího družstva nebyl 

ze strany hostů, ani následně STK řádně a včas o odkladu informován. Časová osa 

komunikace včetně vytížení hráčů hostujícího oddílu je přílohou této námitky. Z vytížení 

hráčů je zřejmé, že hráči hostujícího oddílu zapsaní na soupisce družstva nebyli zasaženi 

epidemií, a tudíž v sobotu 10. 2. 2018 mohli nastoupit k mistrovskému utkání krajského 

přeboru 1. třídy. Důvod odložení byl tedy pouze účelový, navíc od začátku v neformální 

komunikaci (SMS v příloze) „jako epidemie“ nebyl hosty ani takto prezentován. 

 TJ Jiskra Nový Bor, oddíl stolního tenisu žádá tímto STK řídícího svazu, aby rozhodl 

v souladu se soutěžním řádem a utkání dle čl. 334 (nedostavení se hostujícího družstva) 

zkontumoval ve prospěch domácího družstva a nevytvářel precedens, který bude narušovat 

plynulost všech krajských soutěží. 

 

V Novém Boru, 12. 2. 2018 Výbor TJ Jiskra Nový Bor – stolní tenis 

 

 

Počet příloh: 3 

1. Časová osa a obsah komunikace KORP-STUDECKÝ-STK 

2. Vytíženost hráčů TJ Jiskra Kamenický Šenov 

3. Doklad o provedení platby vkladu 


