Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 9-2015-2016
Vážení stolní tenisti,
po nedávno ukončených barážových stretnutiach o 2., 3. a 4.ligu sú už známe postupujúce a zostupujúce
družstvá z našich líg 5. až 9. Priamo postupujúce družstvá som uviedol v Spravodaji č. 7-2015-2016 s tým,
že družstvo Žilina Energodata D ako druhé v 5.lige malo šancu hrať kvalifikačné stretnutie o 4.ligu.
Neuspelo, takže ostáva v 5.lige. Všetkým priamo postupujúcim družstvám ešte raz blahoželám a prajem
vo vyššej súťaži veľa úspechov.
Čo sa týka vypadávajúcich družstiev je situácia nasledovná.
Priamymi vypadávajúcimi družstvami zo 4.ligy-západ do našej 5.ligy sú družstvá
MSK Čadca D a TK Strečno A.
Priamymi vypadávajúcimi z 5.ligy sú družstvá OŠK Nededza A a Tatran Kysucký Lieskovec B.
Priamymi vypadávajúcimi zo 6.ligy sú družstvá TJ Tatran Krásno n/Kysucou B a Žilina Energodata F.
Priamym vypadávajúcim zo 7.ligy je družstvo TK Strečno C.
Priamym vypadávajúcim z 8.ligy je družstvo STK Jánošík Terchová B.
Zo 7.ligy vypadáva iba jedno družstvo, pretože sa dopĺňa počet družstiev v tejto lige z 11 na 12.
Upozorňujem družstvá, ktoré budú hrať 5. a 6.ligu na povinnosť mať platné registračné preukazy hráčov.
Právo štartu v súťažnom ročníku 2016/2017.
5.liga
6.liga
1. Rajec B
1. Radoľa C
2. Višňové B
2. Nesluša
3. Krásno n/Kysucou A
3. Divina-Lúky A
4. Žilina Energodata D
4. Strečno B
5. Žilina Energodata E
5. Rosina B
6. Strečno A
6. Nededza A
7. Čadca D
7. Kotešová A
8. Rosina A
8. Čadca F
9. Stránske C
9. Lietavská Lúčka A
10. Čadca E
10. Stará Bystrica B
11. Trnové B
11. Kysucký Lieskovec B
12. Stará Bystrica A
12. Maršová-Rašov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.liga
8.liga
9.liga
1. Žilina Tepláreň
1. Nededza B
1. Terchová B
2. Kotešová B
2. Krásno n/Kysucou C
2. Lietava
3. Žilina Energodata F
3. Rosina C
3. Žilina Energodata H
4. Žilina Energodata G
4. Kľače A
4. Kotešová Iris
5. Čierne
5. Stará Bystrica C
5. Čadca H
6. Nová Bystrica
6. Štiavnik
6. Varín B
7. Zákopčie B
7. Varín A
7. Kľače B
8. Jasenové
8. Kysucký Lieskovec C
8. Kotešová C
9. Terchová A
9. Divina-Lúky B
Všetky ďalšie
10. Čadca G
10. Ovčiarsko
prihlásené družstvá
11. Višňové C
11. Strečno C
12. Krásno n/Kysucou B
12. Lietavská Lúčka B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázky na ŠTK.
Súčasný stav a postoj ľudí v stolnotenisovom hnutí je taký, že rozdiel medzi celuloidovými a plastovými loptičkami je
zanedbateľný.
Je pravda, že celuloidové sú trendom na ústupe, ale ich je stále dosť. A keď ich je dosť tak sa bude s nimi aj trénovať. Keď
sa bude trénovať môžu sa hrať aj s nimi stretnutia samozrejme v nižších súťažiach. A rozdiel ekonomický je značný najmä
čo do ponuky vyplývajúce z ich kvality. Nechal by som voľný postoj družstiev na ich používaní v domácom prostredí.

Odpoveď na túto otázku som dal v podstate už v minulom Spravodaji č. 8-2015-2016. Snáď by som len
doplnil. Boli v podstate len štyri možnosti ohľadom typu loptičiek na sezónu 2016/2017.
a, povinnosť hrať celuloidom
b, nechať to na výber jednotlivých družstiev
c, nechať to na výber jednotlivých družstiev s tým, že prednosť bude mať plast
d, povinnosť hrať plastom
Výkonný výbor usúdil, že prvá možnosť a, je spiatočnícka, je proti súčasnému trendu a neférová
voči družstvám, ktoré chcú hrať plastom.
Druhú možnosť b, sme mali v uplynulej sezóne. V nej si len dva kluby nahlásili plastové loptičky.
V čase s pred jedného roka to bola pre kluby novinka a viem, že niekde ani nevedeli, čo je
celuloid a čo je plast. Situácia sa však odvtedy rapídne zmenila. Už snáď všetky kluby zaregistrovali
túto zmenu, počuli, že sa onej hovorí a veľa hráčov si už aj vyskúšalo hru s plastovými loptičkami.
Aj keď na stolnotenisových fórach sa vedú katastrofické debaty na hru s plastom, tak moje skúsenosti
sú také, že pri mojom štýle hry sú rozdiely medzi celuloidom a plastom nie až také veľké.
To, že sa celuloidové loptičky stále vyrábajú, je pravda. Že sa s nimi bude trénovať a môže trénovať,
je tiež pravda. To, že by sa s nimi ale mali hrať aj súťažné zápasy, nepovažujem vôbec za rozumné a
správne. Prosto niet žiaden dôvod. Ani finančný, ani čo sa týka kvality. A do začiatku sezóny sa to
ešte zlepší v prospech plastu. Dôvod, že sa celuloidové loptičky stále vyrábajú a že ich je dosť nie je
žiaden dôvod. Aj celuloidové loptičky 38 mm sa stále vyrábajú, dostať ich ešte kúpiť v obchode a
predsa je už „sakra“ veľa rokov, čo sa s nimi nehrá. Celuloidové loptičky sa budú ešte nejaký rok
vyrábať, lebo na rekreačnej úrovni doma, na školách, rekreačných strediskách atď. sa bude s nimi
ešte dlho hrať. Tam je to však jedno.
Tretia možnosť c, bola veľmi silno „v hre“. Mala by výhodu, že družstvá, ktoré by chceli hrať s plastom,
by s ním aj hrali a to všetky zápasy aj doma aj vonku. Družstvá, ktoré by si nahlásili celuloid, by s ním
hrali iba proti súperom, ktorí by mali nahlásený tiež celuloid. Potiaľto by to bolo spravodlivé. Mali
túto možnosť v minulej sezóne aj niektoré zahraničné stolnotenisové zväzy. Nedočítal som sa, ako
však riešili jedinú nevýhodu tohto systému. Kto mal povinnosť zabezpečiť loptičky, keď „plastové“
družstvo prišlo hrať k „celuloidovému“ družstvu. Prednosť mal plast, teda sa hralo doma u „celuloidového“
družstva plastom. Či si však muselo hosťujúce družstvo priniesť svoje plastové loptičky alebo muselo
zabezpečiť plastové loptičky domáce družstvo, aj keď malo nahlásený celuloid to som sa nedočítal.
Z technického hľadiska som videl v tejto možnosti možné problémy. Takže ostala už len možnosť d,.
Tú považuje výkonný výbor jednoznačne za najlepšiu a jedinú správnu.
V našom klube OŠK Nededza sme už začali s plastom trénovať. Zakúpili sme niekoľko druhov plastových
loptičiek po 3 ks a skúšame, ktoré nám budú najviac vyhovovať. Tak sme to kedysi robili aj s celuloidom.
Odporúčam družstvám, aby sa na niektoré zmeny platné od nastávajúceho ročníka 2016/2017 pripravili.
Viď Spravodaj č. 8-2015-2016.
Ďalší Spravodaj vydám v priebehu júna 2016.

Nededza 14.52015

Mgr. Marián Frniak-predseda ŠTK

