Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 10-2015-2016

Príhovor.
Vážení stolní tenisti,
dňa 30.6.2016 oficiálne skončila sezóna 2015/2016, ktorú týmto Spravodajom uzatváram. Vieme,
kto postúpil, vieme, kto vypadol. Od 1.7. do 30.9. je možné vybaviť hráčovi prestup alebo hosťovanie.
Akým spôsobom sa toto vybavuje nájdete na webovej stránke SSTZ v Prestupovom poriadku.
Na tejto stránke nájdete v sekcii Základné dokumenty aj Registračný, Súťažný a Disciplinárny poriadok.
Klubom, ktoré budú vybavovať nové registračné preukazy, odporúčam dôkladne prečítať Registračný
poriadok, ktorý bol nedávno novelizovaný a schválený a je platný od 25.6.2016.

Opravy a doplnenia.
V Spravodaji č. 8-2015-2016 mi v sekcii Novinky v odstavci b, vypadlo slovo súčasne.
Ods. b, má správne znieť:
b, V nastávajúcom súťažnom ročníku 2016/2017 môžu na jedno súťažné stretnutie štvorčlenných družstiev
mužov nastúpiť súčasne najviac dve ženy, dorastenky alebo žiačky.
To znamená, že ak napríklad nastúpia na prvú štvoricu dvojhier dvaja muži a dve ženy a v priebehu
stretnutia chcem vystriedať ženu za ženu, tak môžem, lebo je splnená podmienka, že hrajú súčasne
najviac dve ženy. Ďakujem klubu STO Rosina za upozornenie na chybu.
V práve ukončenej sezóne 2015/2016 sme prvýkrát zostavovali súpisky družstiev podľa Doplnku
Súťažného poriadku družstiev pre naše oblastné súťaže. Vzhľadom nato, že nie všetkým hráčom
je jasný rozdiel medzi pojmami stretnutie a zápas, ak to nie je zrejmé z kontextu článku, som v uvedenom
doplnku Súťažného poriadku nahradil slovo zápas slovom dvojhra. Uvedený Doplnok teda znie:
Doplnok súťažného poriadku družstiev mužov v stolnom tenise od sezóny
2015/2016 oblastných súťaží 5. až najnižšej ligy okresov Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Bytča.
1, Do oblastného rebríčka bude zaradený každý hráč (nie hráčka), ktorý v poslednom skončenom ročníku
odohral aspoň za jedno družstvo oddielu minimálne 33% dvojhier alebo odohral aspoň za dve družstvá
oddielu v každom aspoň 25% dvojhier.
2, Hráč nezaradený do posledného zverejneného oblastného rebríčka môže byť v nasledujúcej sezóne
napísaný iba na jednej súpiske družstva oddielu bez možnosti zásahu do základu tohto družstva.
Výnimku tvorí nezaradený hráč-žiak, ktorý v roku zahájenia novej sezóny dovŕšil maximálne 14 rokov.
Ten môže byť napísaný najviac na dvoch súpiskách družstiev oddielu bez možnosti zásahu do základu
tohto družstva.
3, Hráčka, ktorá v poslednom skončenom ročníku odohrala aspoň za jedno družstvo oddielu
minimálne 33% dvojhier alebo odohrala aspoň za dve družstvá oddielu v každom aspoň 25% dvojhier
môže byť v nasledujúcej sezóne napísaná najviac na troch súpiskách družstiev oddielu bez možnosti
zásahu do základov týchto družstiev. V opačnom prípade môže byť hráčka napísaná iba na jednej
súpiske družstva oddielu bez možnosti zásahu do základu tohto družstva.
Hráčka-žiačka, ktorá v roku zahájenia novej sezóny dovŕšila maximálne 14 rokov a ktorá nebola
zaradená do posledného zverejneného oblastného rebríčka, môže byť v nasledujúcej sezóne napísaná
najviac na dvoch súpiskách družstiev oddielu bez možnosti zásahu do základu tohto družstva.

4, Ak oddiel získa v januárovom prestupovom a hosťovacom termíne hráča-hráčku, zapíše ho na súpisku
iba jedného svojho družstva bez možnosti zásahu do základu tohto družstva.
Pre istotu zopakujem novinky uvedené v Spravodaji 8-2016-2016.

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.
b, V nastávajúcom súťažnom ročníku 2016/2017 môžu na jedno súťažné stretnutie štvorčlenných družstiev
mužov nastúpiť súčasne najviac dve ženy, dorastenky alebo žiačky.
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.

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.
Je obdobie dovoleniek. Niektorí ju už majú za sebou, niektorí sa len chystajú. Prajem všetkým, aby
si dobre oddýchli a nabrali energiu do nového súťažného ročníka 2016/2017.

Nededza, 15.7.2016

predseda ŠTK

Mgr. Marián Frniak

