Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 4-2015-2016
Vážení stolní tenisti,
pomaly sa končí jesenná časť našich súťaží (9.liga už skončila), preto chcem povedať
niekoľko vecí.
Dávam do pozornosti vedúcim a hráčom, že v Spravodaji č.8-2014-2015 bol uverejnený
schválený doplnok súťažného poriadku družstiev mužov platný pre zostavovanie súpisky
družstiev. Z neho vyplýva, že aby bol hráč zaradený do Oblastného rebríčka, musí odohrať
podľa bodu 1, minimálne 33% zápasov za jedno družstvo, čo pri počte 12 družstiev (5., 6., 8.liga) je aspoň
30 zápasov alebo odohral aspoň za dve družstvá oddielu v každom aspoň
25% zápasov, teda v každom aspoň 22 zápasov. Treba rozlišovať, koľko družstiev má daná
súťaž. Napr. 7.liga má 11 družstiev a 9.liga 8 družstiev.
Upozorňujem všetky družstvá, že v odvetnej (jarnej) časti súťaže povolím družstvám
odohrať zápas v neskoršom termíne, ako je uvedený v rozpise, len vo výnimočných
prípadoch. V každom prípade bude treba môj súhlas. Pod neskorším termínom rozumiem
termín až v ďalšom týždni po týždni uvedenom v rozpise.
Vzhľadom na neustále sa opakujúce nedostatky týkajúce sa nahlasovania výsledkov,
zasielania Zápisov o stretnutí, striedania hráčov atď., pristúpim v odvetnej časti súťaže
k zdvojnásobeniu pokút pre družstvá, ktoré už v jesennej časti súťaže za daný priestupok
pokutu mali. Nie je predsa možné, aby sa ešte v nedeľu večer nedali poslať kompletné
výsledky súťaží do novín kvôli niekoľkým neporiadnym družstvám.
Takto pred rokom som v Spravodaji č. 4-2014-2015 napísal:
Upozornenia:
a, zmena termínu odohrania zápasu v rámci týždňa v ktorom je zápas určený alebo v skoršom týždni je
možný po dohode súperov a oznámení predsedovi ŠTK. Zmena termínu v niektorom neskoršom týždni je
možná iba so súhlasom predsedu ŠTK v odôvodnených prípadoch.
b, dávať pozor na dôkladné vyplnenia Zápisu o stretnutí vrátane osoby zodpovednej za stretnutie,
napísanie výsledku, písanie loptičiek a setov.
c, nahlásiť výsledok stretnutia SMS najneskôr do 22:00 po skončení stretnutia na tel. číslo 0907 961 116
p. Karolovi Kapustovi. Samozrejme, že ak stihnem do 22:00 poslať mailom zoskenovaný Zápis o stretnutí,
tak SMS nemusím posielať.
Zápisy zo stretnutí posielať na e-mail: karol.kapusta@mskcadca.sk
d, dávať pozor na druhého striedaného hráča, ktorý môže nastúpiť, ak už niektoré družstvo dosiahlo
desať bodov !
e, označiť každého striedajúceho hráča na Zápise nejakou dobre viditeľnou značkou pri jeho mene.
Je to veľmi časovo náročné prezerať všetky zápisy toľkých líg a sledovať, či niekto nestriedal.
Toto plne platí aj teraz, lebo tieto nedostatky sa stále opakujú.
Neuhradené prestupy a hosťovania:
---Rosina
8,-EUR (Kováč, Melzer)
---Lietava
8,-EUR (Svrček, Furmánek)
---Krásno n/Kysucou 4,-EUR (Šamaj)
---Radoľa
4,-EUR (Ovečka)
Neuhradená pokuta z minulého ročníka:
---Rosina 2,-EUR

Pokuty za nedostatky v tomto ročníku:
Vysvetlivky:
A – neuvedená zodpovedná osoba v Zápise o stretnutí
B – neoprávnený štart hráča
C – neskoré zaslanie Zápisu o stretnutí
D – nenahlásenie alebo neskoré nahlásenie výsledku formou SMS
E – neuvedený výsledok v Zápise o stretnutí
F – nesprávne striedanie druhého hráča
G – nenastúpenie družstva na zápas

2,-EUR
5,-EUR
2,-EUR
2,-EUR
2,-EUR
2,-EUR
20,-EUR

1.kolo
8.liga Divina Lúky B...20,-EUR(G)-uhradené
2.kolo
8.liga Kľače...2,-EUR(D), Ovčiarsko...2,-EUR(C)
3.kolo
6.liga Stará Bystrica...2,-EUR(D)
8.liga Terchová...2,-EUR(C), Ovčiarsko...2,-EUR(D)
6.kolo
5.liga Energodata Žilina E...2,-EUR(D), Energodata Žilina E...2,-EUR(D)-vzájomný zápas,
Krásno n/Kysucou...2,-EUR(C), Kysucké N.Mesto...2,-EUR(C)
6.liga Strečno...2,-EUR(C)
7.liga Zákopčie 4,-EUR(C,D)
7.kolo
7.liga Strečno...20,-EUR(G)
8.liga Kľače...5,-EUR(B)
9.liga Lietava...2,-EUR(F)
8.kolo
5.liga Energodata Žilina E...4,-EUR(C,D), Krásno n/Kysucou...2,-EUR(C)
8.liga Ovčiarsko...2,-EUR(D), Kysucký Lieskovec...2,-EUR(D)
9.kolo
5.liga Višňové...2,-EUR(D), Energodata Žilina D...2,-EUR(D), Krásno n/Kysucou...2,-EUR(C)
6.liga Nesluša...2,-EUR(C), Divina-Lúky...2,-EUR(D)

Nededza 2.12.2015

Mgr. Marián Frniak, predseda ŠTK

