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Zpráva č. 2/2007-2008 
1) Rozlosování žactva 

 
a) Vzhledem k tomu, že na internetu opravdu byly chybné údaje, rozhodl okresní svaz následně. 

Prohrané zápasy z Rokytnice se družstvu TTC Lomnice n.P. ruší a mění se rozlosování takto: 
Družstvo TTC Lomnice n.P. sehraje vždy v každém následujícím turnaji s vybraným družstvem 
vždy dvě utkání, první od 8.15 hodin a druhé dle rozlosování. 
Družstvo OÚ Syřenov sehraje utkání s TTC Lomnice n.P. buď dle rozlosování nebo předehrají po 
vzájemné dohodě. 
V příloze zasíláme nové rozlosování. Pořadatelé turnajů se nemění 
 

b) Druhý turnaj žactva jednotlivců se bude konat 8. Března 2008 od 8:30 hodin v Lomnici n.P., 
jelikož v Turnově budou probíhat sokolské šibřinky a karneval a tělocvična nebude k dispozici. 
 

 

2) Okresní přebory 
 
  Dospělí:  15.12.2007 od 8.00 hod. v Turnově 
  Dorost:  01.12.2007 od 8.30 hod. v Turnově 
  Starší žactvo: 08.12.2007 od 8.30 hod. v Lomnici n. Pop. 
  Mladší žactvo: 01.12.2007 od 8.30 hod. v Turnově 
 

3) Krajské přebory 
 
 Družstev: 
 
  Dorost:  16.12.2007 od 9.00 hod. v Turnově 
  Žactvo:  22.12.2007 od 9.00 hod. v Turnově 
 
Této soutěže se může zúčastnit kaaždý, kdo se do 8.30 hod. prezentuje. 
Je vypsána samostatná kategorie chlapců a dívek. Chlapci hrají ve tříčlenných družstvech, děvčata ve 
dvoučlenných družstvech. 

 
 Jednotlivců: 
 
  Dorost:  06.1.2008 od 9.00 hod. v Lomnici n. Pop. 
  Starší žactvo: 13.1.2008 od 9.00 hod. v Jablonci n. N. 
  Mladší žactvo: 09.2.2008 od 9.00 hod. v Liberci 
  Dospělí:  12.1.2008 od 9.00 hod. v Jablonci n. N. 
 

Ve všech kategoriích mimo mužů hraje ten, kdo se v daný termín prezentuje. 
Muži mají vypsané kvóty. Náš okres má kvótu 7 hráčů. Hráč Kalenský je přímo nominován krajským  svazem. 

 
 

4) Zápisy 
 

Umožňujeme oddílům, aby posílaly zápisy pomocí e-mailu na j.varcl@seznam.cz.  
Tuto e-mailovou adresu užívejte vždy při posílání e-mail na moji adresu.  

5) Přeložení utkání 
 
Vzhledem k tomu, že krajské přebory dorostu se konají hned z kraje roku 2008 a tudíž není žádný vhodný termín 
pro odehrání okresních přeborů jednotlivců, překládá STK utkání 4. kola v OP-I na náhradní termín sobota 
22. března 2008 Stejné začátky utkání.. Upozorňujeme oddíly, že v těchto utkáních nemohou nastoupit hráči, 
kteří přestoupí v zimním přestupním termínu! 
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6) Soupisky 
 
Veškeré soupisky můžete nalézt na internetových stránkách okresu. 
 
 

7) Evidenční seznamy 
 
Upozorňujeme oddíly, že doplňky evidenčních seznamů se posílají do Liberce včetně platby. 
 
 

8) Zprávy 
 
Upozorňujeme oddíly, že zprávy budou zasílány do oddílů pomocí e-mailů. Vyjímečně si oddíl může zaslat 
obálky se známkami na zprávy v písemné formě,  na adresu Ing. Varcla. 
 
 

9) Bodovací turnaje dospělých 
 
Upozorňujeme oddíly, že byly vypsány termíny, ve kterých může oddíl uspořádat bodovací turnaj dospělých. 
Nyní zbývají termíny 12.1.2008 a 23.2.2008. 
 
 

10) Nejbližší akce 
 
Sobota 24. listopadu – krajský bodovací turnaj dorostu v Jablonci n.N.,  
prezentace do 8.30 hodin 
 
 
Sobota 24. listopadu – II. liga žen v Turnově 
 
10:00 hodin Turnov – Loko Pardubice 
15:00 hodin   Turnov -  SKST Vlašim 
 
 
Sobota 8. prosince  - II. liga žen v Turnově 
 
10:00 hodin Turnov  -  TTC Litoměřice B 
15:00 hodin Turnov  -  Baník Most  B 
 
 
Sobota 8. prosince – III. liga mužů v Lomnici n.P. 
 
17:00 hodin Lomnice  -  Bižuterie Jablonec  B 
 
 
Neděle 9. prosince – III. liga mužů v Lomnici n.P. 
 
10:00 hodin Lomnice  -  Bižuterie Jablonec  A 
 
 
 
 

František Mejsnar   Ing. Jan Varcl 
   předseda OSST    předseda STK 
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