Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 8-2015-2016

Príhovor.
Vážení stolní tenisti,
momentálne sa stolnotenisové súťaže nachádzajú v stave „baráží“ o účasť v jednotlivých
ligách. Práve dnes 1.5.2016 sa uskutočnia kvalifikačné stretnutia o účasť v našej 2.lige najprv medzi
Podbrezovou a Žilinou B. Držme nášmu zástupcovi Žiline B palce. Počet vypadávajúcich z jednotlivých
líg bude silno ovplyvnený tým, že z Extraligy vypadli obidve mužstvá do našej 1.ligy-východ. Preto
z 1.ligy-východ vypadávajú 3 družstvá, z 2.ligy 3 družstvá, z 3.ligy 3 družstvá atď. Tento počet môže
byť ešte mierne pozmenený výsledkami kvalifikačných stretnutí.
Čo sa týka našej 5.ligy až 9.ligy, tak počet vypadávajúcich ešte neviem. Môžem však povedať, že
veľmi veľkou pravdepodobnosťou budú z 5.ligy vypadávať 2 družstvá. Je však ešte veľmi malá
pravdepodobnosť, že môže vypadnúť z 5.ligy iba jedno družstvo alebo aj tri.

Novinky.
a, V nastávajúcom súťažnom ročníku 2016/2017 sa všetky súťaže počnúc 5.ligou a končiac 9.ligou
(prípadne nižšou, ak bude vytvorená) odohrajú povinne plastovými loptičkami.
Zdôvodnenie:
Plastové loptičky sa vo vrcholných svetových a republikových súťažiach používajú už niekoľko
sezón. Je síce pravda, že ITTF striktne nenariadila republikovým zväzom, odkedy a aké súťaže
sa musia hrať s plastom. Určila iba svetové súťaže dospelých, juniorov a žiakov, ktoré sa budú
povinne hrať s plastom, ale tu zákonite musí nastúpiť systém padajúceho „...“. To znamená, že
extraligoví hráči sa zúčastňujú svetových turnajov s plastom, tak sa predsa nemôže hrať extraliga
celuloidom. Keď sa hrá extraliga plastom, nebude sa predsa hrať 1.liga celuloidom, keď sú
družstvá, ktoré majú zastúpenie v 1.lige aj v extralige atď. a tak nižšie a nižšie. V našich oblastných
ligách sú tiež družstvá, ktoré majú zastúpenie aj vo vyšších súťažiach, kde je povinný plast. Aj
žiacke súťaže, poháre a majstrovstvá sa hrajú s plastom. Je teda logické, že aj okresné a oblastné
súťaže budú musieť prejsť na plast. Nemuselo by to byť v tejto nastávajúcej sezóne. Mohlo by
byť o rok, o dva alebo tri. Nikto nás nenúti, ale ??? Aký by to malo zmysel ? Buďme korektní
aspoň voči žiakom a mládeži, ktorí majú stolnotenisovú kariéru ešte len pred sebou a nenúťme
ich hrať loptičkami, ktoré nemajú budúcnosť.
Od minulej sezóny sa predsa aj situácia zmenila. Loptičky už nie sú také „šišaté“, sú kvalitnejšie,
preto menej praskajú. Len si treba vybrať tú svoju značku. Zarytí odporcovia môžu povedať, že
sú drahšie. Áno, sú. Ale ceny sa už veľmi približujú a verím, že do začiatku sezóny budú rozdiely
v cene zanedbateľné. Koniec koncov, ak chcú oddiely ušetriť peniaze, nech trénujú s celuloidom
a nech kúpia iba niekoľko krabičiek plastových loptičiek na súťažné zápasy. Aspoň uvidia, v akej
pozícii sú žiaci, ktorí v sobotu hrajú bodovací pohár plastom a v pondelok idú hrať súťaž „k pánom
hráčom“ (takmer dôchodcom) celuloidom.
b, V nastávajúcom súťažnom ročníku 2016/2017 môžu na jedno súťažné stretnutie štvorčlenných družstiev
mužov nastúpiť najviac dve ženy, dorastenky alebo žiačky.
Zdôvodnenie:
Riadim súťaže štvorčlenných družstiev mužov. Aj keď na súpiske družstva môže byť aj viac žien.
V súťažnom stretnutí nemôže byť žien prevaha, napríklad hrajú tri ženy a jeden muž. Tobôž nie
štyri ženy !
c, V nastávajúcom súťažnom ročníku 2016/2017 budú možné iba dve hracie hodiny súťažných stretnutí.
Hracie hodiny: 17:30 alebo 18:00. Hracie dni ostávajú nezmenené.
Hracie dni: Pondelok až piatok.

Zdôvodnenie:
Zhruba pred troma rokmi som zrušil hraciu hodinu 16:30, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom.
Terajšie zrušenie ďalšej hracej hodiny (17:00) robím z rovnakého dôvodu. Pracovná doba
zamestnaných hráčov nie je ako kedysi do 14:00. Vzhľadom na vzdialenosti hracích miestností
a neutešenej dopravnej situácie v Žiline a okolí dúfam, že táto zmena bude mať kladný ohlas
nielen u zamestnaných dospelých ale aj u žiakov, ktorí si svoje školské povinnosti pred odchodom
na zápas nestíhali splniť a po neskorom príchode zo zápasu už nestíhali splniť. Hracie hodiny
už ďalej nepredpokladám meniť aj vzhľadom na možné problémy družstiev s obsadenosťou
hracích miestností. Družstvám, ktoré by mohli mať určité problémy s hracou miestnosťou
odporúčam (ak je to možné) využívať hru na troch alebo štyroch stoloch. Oznamujem túto
zmenu v dostatočnom predstihu, aby bolo možné zabezpečiť hracie miestnosti.
d, Pozor, táto zmena sa týka až súťažného ročníka 2017/2018 !!!
Na základe výsledkov súťažného ročníka 2016/2017 (teda tohto najbližšieho) budú ženy zaraďované
do Oblastného rebríčka spolu s mužmi a pri zostavovaní súpisiek na sezónu 2017/2018 budú
pre ženy platiť rovnaké pravidlá ako pre mužov.
Zdôvodnenie:
Treba povedať, že náš OSTZ zaraďoval ženy do Oblastného rebríčka spolu s mužmi niekoľko
sezón. Bolo to dobré, všetci sme si nato zvykli, ženy mali motiváciu vyrovnať sa mužom, no
prosto idyla. Problém však bol, že KSTZ ani SSTZ ženy do rebríčka nezaraďoval. Tak nastal prípad,
ktorý raz musel nastať, že žena, ktorá bola takmer na špici Oblastného rebríčka nemohla byť
napísaná do základu družstva v 4.lige lebo bola žena, ale museli sa do základu napísať muži,
ktorí boli o triedu slabší, ale boli muži. Ju „ženu“ mohli s dovolením KSTZ ako „cudzí element“
napísať láskavo na súpisku až za posledného muža. Nasledujúcu sezónu som zrušil v našich
oblastných ligách zaraďovanie žien do rebríčka. Medzičasom sa však do Súťažného poriadku
vydaným SSTZ dostali body 4.3.7.16.2. a 4.3.7.16.4., že je v právomoci nižších zväzov teda
KSTZ, RSTZ a OSTZ toto riešiť. Žeby som zrnkom k tomu pomohol ? Viem, že našu stránku čítajú
aj iné zväzy. V niektorom zo Spravodajov pred niekoľkými rokmi som napísal, že ak už sme
v stolnotenisových súťažiach družstiev mužov dovolili hrať aj ženám, tak by sme ich mali brať
rovnocenne s mužmi (myslím ohľadom rebríčka a súpisiek). Je to tak napríklad v šachu, ale aj
v iných športoch. Pri zostavovaní rebríčkov máme iné problémy ako ženy. Zastavím sa iba
pri jednom. Družstvo si môže, ale nemusí, dať „kvalifikovane“ zaradiť hráča do rebríčka, keď
neodohral v poslednej skončenej sezóne dostatočný počet zápasov. Po preštudovaní materiálov
viacerých okresných a krajských zväzov na Slovensku a Čechách som zistil, že tento veľmi
sporný bod riešia zväzy rôzne. Všetci vedia, že tento bod je zdrojom neférových, „podpásových“
posunov hráčov v základných zostavách družstiev. Prevažuje systém, že hráča „kvalifikovane“
zaradia do rebríčka na základe jeho hráčskej histórie. Menia sa len počty rokov za ktoré sa
sleduje hráčska história, mení sa percento odohraných dvojhier v aspoň jednom roku a mení
sa koeficient poklesu úrovne hráča za jeden rok. Z týmito troma údajmi sa „čaruje“ zväz
od zväzu ináč. Náš KSTZ to má stanovené tak, že ak hráč odohral v posledných štyroch
sezónach aspoň v jednej 40% dvojhier bude na žiadosť do Krajského rebríčka zaradený s tým, že
sa mu úspešnosť každým rokom znižuje o nejaké percentá. Ak sa nemýlim tak o 20%, nie som
si istý, ale to je jedno. To znamená, že ak hráč v jednej sezóne odohral 40% dvojhier je zaradený
do Kraj. rebríčka. Potom hráč môže ísť napr. na pracovnú stáž na tri roky do USA alebo
išiel študovať do Veľkej Británie na školu alebo mal operované rameno a nechal
stolný tenis, tak družstvo ho tri sezóny nechá „kvalifikovane“ zaradiť a KSTZ ho zaradí.
Toto mi moja hlava nedokáže pochopiť. Družstvo má svoje A-družstvo napr. v 4.lige a B-družstvo
v 5.lige. V 5.lige sú isto niektorí hráči lepší ako tento „kvalifikovane“ zaradený hráč vo 4.lige, ale
nemôžu byť v Krajskom rebríčku, lebo nehrali krajskú súťaž a chýba previazanosť medzi
koeficientom úrovne 4.ligy a koeficientom úrovne 5.ligy. Krajský zväz má svoje koeficienty od4.ligy
vyššie a náš Oblastný zväz od 5.ligy nižšie. Ktorý hráč by mal byť na Krajskom rebríčku. Ten čo má

vo 4.lige úspešnosť 20% alebo ten, ktorý má v 5.lige úspešnosť 80% ? Netvrdím, že systém,
ktorý používam ja v našich ligách je bez chyby alebo že je najlepší. Zdá sa mi však lepší, ako
je systém používaný v KSTZ. Dokonca niektoré zväzy ešte viac pritvrdili a hrajú s dodatkom, že
ak hráč dokonca aj zaradený do rebríčka a napísaný v základe družstva neodohrá v jesennej časti
súťaže určitý stanovený počet dvojhier, bude zo základu vyradený, ostane na tej istej súpiske
a na jeho miesto sa posunie ďalší hráč zo základu družstva z nižšej súťaže. Inšpiratívne, budem
o tom veľmi rozmýšľať.

Otázky na ŠTK.
Nedá sa aj v našich oblastných ligách zatraktívniť systém súťaže družstiev napr. zaviesť tiež baráže
alebo niečo iné ? V druhej polovici súťaže je už „o ničom“ ?
Keď sa pred dvoma rokmi odsúhlasila baráž o 4.ligu, rozmýšľal som aj ja o tejto forme zatraktívnenia
súťaže družstiev. Naozaj druhá polovica súťaže je neatraktívna pre väčšinu oddielov. Na špici hrajú dve
alebo tri družstvá o postup a na spodku dve alebo tri družstvá o záchranu. Ostatné družstvá nemajú
o čo hrať. Veľa zápasov sa iba píše (nebojme sa to takto pomenovať) alebo posielajú sa hrať náhradníci
alebo sa zápasy „predávajú“, čo je najhoršie.
Systém baráží som však vylúčil z časového dôvodu. Napríklad baráž o 5.ligu by sa musela hrať až
po baráži o 4.ligu. To by bolo až koncom mája. Ostatné baráže napr. o 6.ligu a 7.ligu by sa hrali až
v júni. To už družstvá ani netrénujú. Hráči v tomto čase robia iné športy. Rozmýšľal som aj o systéme,
že po prvej časti súťaže by sa družstvá rozdelili na prvých šesť, ktoré by hrali o postup a na druhých šesť,
ktoré by hrali o vypadnutie. Toto je neuskutočniteľné kvôli termínom zápasov. Nikdy dopredu nevieme,
ktoré družstvá sa dostanú do prvej šestky a ktoré do druhej šestky. Družstvá by pomiešali čísla Bergerových
tabuliek. Pri losovaní našich líg sme odkázaní na losovanie 4.ligy a Extraligy. Ďalej sme odkázaní
na kluby, ktoré majú viac družstiev a požadujú opačné alebo súbežné štarty. Už teraz je problém
urobiť rozpis súťaží, aby bolo všetko splnené. Možno by bol schodnejší systém, že by postupovali
priamo dve družstvá a zostupovali tiež priamo dve družstvá. Tento systém má však tiež niektoré
úskalia. Budem rád každému reálnemu návrhu na zatraktívnenie súťaže družstiev.
P.S. V čase dopísania tohto Spravodaja sa skončila baráž o 2.ligu, ktorú vyhralo družstvo
Energodata Žilina B. Gratulujem.
Nededza, 1.5.2016

predseda ŠTK

Mgr. Marián Frniak

