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Temeljem Vašeg dopisa i zamolbe o provjeri statusa STK „Godinjak“ iz Godinjaka od 20.10.2021. godine 

upućenog predsjedniku Natjecateljske komisije naše regije Darku Kuleju (putem e-maila u 11.10 h), na službenim 

web stranicama Hrvatskog stolnoteniskog saveza provjerili smo status kluba i registriranih igračanavedenog kluba 

(Print Screen u prilogu). 

 

Tamo je vidljivo da je STK „Godinjak“ uredno registriran, te da je registrirano deset igrača (od toga devet s 

datumom registracije 11.09.2001., a jedan s datumom 19.10.2001. godine), što je dakle, prije početka službenih 

natjecanja u Slavonskoj regiji zapad. 

 

Isto tako zatraženo je očitovanje spram zaostalih utakmica 1.,2. i 3.kola.Kako je STK „Godinjak“ službeno i na 

vrijeme tražio odgodu utakmica (zbog smrtnog slučaja; preminuo im je predsjednik kluba), a na koje su protivnici 

pristali, a o čemu je obaviješten i Voditelj regijskih natjecanja, potrebno je postupiti prema Pravilniku o natjecanju 

naše regije. 

 

Nakon uvida u navedeno činjenično stanje, te nakon telefonske sjednice održane u 17.30 h svih svojih 

članova; Natjecateljska komisija u sastavu Darko Kulej, predsjednik; Ivica Lauter i Luka Klaić, članovi; donijela je 

slijedeće očitovanje i odluke: 

 

1. STK „Godinjak“ iz Godinjakauredno je registriran pri HSTS-u i ne postoji nikakva zapreka za natjecanje u 2. 

Hrvatskoj ligi Slavonijazapad u natjecateljskoj sezoni 2021./22. 

 

2. Za odigravanje utakmica 2. i 3. kola ne postoji nikakva zapreka (STK „Siscia – STK „Godinjak“ i STK „Sisak“ – 

STK „Godinjak“) i sukladno Pravilniku o natjecanju regije treba ih odigrati do 31.10.2021. godine, tj. prije 

termina redovnog odigravanja 4./5. kola. 

 

3. Utakmicu 1. kola STK „Požega“ - STK „Godinjak“ prema Pravilniku o natjecanju naše regije, trebalo je odigrati 

do termina odigravanja slijedećeg „kruga“ natjecanja, tj. 2. i 3. kola (17.10.2021.). Prema tome trebalo bi je 

registrirati 4:0 za STK „Požegu“ („bez borbe“). Kako je između 1. i 2./3. kola bio razmak samo tjedan dana, a 

kako su utakmice odgađane zbog smrtnog slučaja predsjednika kluba, prijedlog Natjecateljske komisije je da 

se uz pristanak STK „Požege“, odnosno uz konsenzus svih klubova 2. Hrvatske lige,zbog izvanredne situacije, 

a u duhu sportskog „fair playa“ i činjenice da je to tek 1. kolo,iznimno dozvoli odigravanje i te odgođene 

utakmice do 31.10.2021.Za provedbu ankete o konsenzusu zadužuje se Voditelj regijskih natjecanja do 

22.10.2021. godine. 

 

Natjecateljska komisija 

Darko Kulej, predsjednik 

 

 

Prilog:  1.„Print Screen“  sa stranice www.hsts.hr (podaci o STK „Godinjak“) 

  

 



 
 

 
 

 

 



 


