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1. Zprávy STK STSST
1.1. Upozornění STK – omezení startu v nadstavbě
Viz čl. 25 rozpisu- Podmínky účasti v nadstavbové části, příp. v kvalifikaci:
Hráč, který nebyl v uplynulém závodním období na žádném žebříčku v ČR, musí odehrát
v dlouhodobé části soutěže, ve které bude hrát nadstavbu, 29% zápasů včetně čtyřher
z možného počtu odehraných zápasů, tzn. z počtu, kdy hráč mohl být uveden na soupisce
družstva.
Hráč (člen základu družstva) musí odehrát v dlouhodobé části soutěže, ve které bude hrát
nadstavbu, 29% zápasů včetně čtyřher z možného počtu odehraných zápasů, tzn. z počtu,
kdy hráč mohl být uveden na základu soupisky družstva.
Do potřebného počtu zápasů se započítávají i kontumační vítězství hráče.
Z důvodu nepřesného výkladu upřesňuje STK, že toto omezení se týká i hráčů, kteří
byli vyřazeni ze soupisek dle č. 330.25 SŘ v polovině soutěže.
1.2. Hodnocení soutěží
V příloze je přiložen formulář na hodnocení soutěží.
1.3. Výzva pro RSST
Prosím RSST o nahlášení postupujících družstev z regionů do KS 2. třídy
na mail josef.grill@seznam.cz. Je potřeba nahlásit družstvo, vedoucího, telefon a mail.
Pokud nebude nahlášen postupující do 30.4.2018, bude na volné místo zařazen náhradník.
1.4. Kvalifikace
Pokud postoupí 2. družstvo divize z kvalifikace s Jihomoravského kraje do 3.ligy mužů,
budou vypsány dodatečné kvalifikace na doplnění soutěží. Tyto by se hrály v termínu
19.5.2018.
1.5. Zrušení pokuty
Po doložení odeslaného hlášení výsledků 22.kola byla zrušena pokuta 100 Kč
pro Sokol Hředle a družstvo bylo vráceno do soutěže o vzorná družstva.

1.6. Rozhodnutí STK
1.6.1. Start hráče Sýkory v 1. a 2. utkání mezi Sokolem Příbram B a Sokolem Hředle.
STK na základě článku 25 rozpisu skrečovala zápasy hráče Sýkory v 1. a 2. utkání Play-out
v KS1A mezi Sokolem Příbram B a Sokolem Hředle.
Proti tomuto rozhodnutí je možnost odvolání k výkonnému výboru.
1.6.2. Nedohrané utkání
Ve věci nedohraného 1. utkání mezi Sokolem Nižbor a KST Rakovník D z důvodu výpadku
proudu v celé oblasti, delším jak 1 hodina, rozhodla STK o opakování tohoto utkání dne
14.4.2018 od 17 hodin.
Případné 3.utkání by se hrálo 15.4.2018 od 10.00.
STK takto rozhodla na základě prohlášení Sokola Nižbor o nemožnosti nastoupení jejich
družstva k dohrávce ve stejné sestavě.
Josef Grill / předseda STK STSST

