Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 1-2016-2017
ROZPIS MAJSTROVSKEJ SÚŤAŽE STOLNÉHO TENISU DRUŽSTIEV MUŽOV NA SEZÓNU 2016/2017
Vážení stolní tenisti,
Na prahu novej sezóny 2016/2017 chcem požiadať všetkých vedúcich oddielov a tiež samotných
hráčov, aby sa pričinili v rámci svojich možností o bezproblémové zahájenie novej sezóny či už včasným
podaním prihlášok za svoje družstvá, včasným uhradením vkladu, včasným zaslaním súpisiek za družstvá,
včasným vybavením registračných preukazov hráčom, zaslaním fotografii hráčov s menami a dátumami
narodenia, včasným oznámením výsledku zápasu formou SMS, včasným zaslaním zápisu o stretnutí či už
poštou alebo e-mailom, včasným oznámením predohrania stretnutia alebo dohrávky stretnutia v rámci
týždňa atď., atď., atď. Pri dodržaní týchto elementárnych povinností bude aj internetová stránka pinec.info
maximálne aktuálna. Nezodpovedným družstvám budem ihneď od začiatku ukladať pokuty v rámci
pravidiel.
Očakávam od Vás všetkých, že si dôkladne prečítate tento prvý Spravodaj a budete sa ním aj
riadiť. Sú tu aj niektoré zmeny oproti minulej sezóne.
Uvediem podlžnosti jednotlivých klubov z minulej sezóny, ktoré treba uhradiť buď spolu so
štartovným za tento ročník 2016/2017 na jednej poštovej poukážke alebo na dvoch poštových
poukážkach (na jednej štartovné a na druhej podlžnosti za klub).
Podlžnosti klubov z uplynulej sezóny 2015/2016.
--- Žilina Energodata D
6,-EUR
--- Žilina Energodata E 12,-EUR
--- Žilina Energodata F
6,-EUR
--- Žilina Energodata G 4,-EUR
--- Krásno n/Kysucou
33,-EUR
--- K.N.Mesto
2,-EUR
--- Višňové
6,-EUR
--- Stránske
2,-EUR
--- Trnové
2,-EUR
--- Rosina
10,-EUR
--- Stará Bystrica
2,-EUR
--- Strečno
15,-EUR
--- Nesluša
12,-EUR
--- Divina-Lúky
16,-EUR (vrátane 4,-EUR, prestup R.Holeša)
--- Maršová-Rašov
2,-EUR
--- Zákopčie
20,-EUR
--- Jasenové
2,-EUR
--- Čierne
2,-EUR
--- Žilina Tepláreň
2,-EUR
--- Kľače
7,-EUR
--- Ovčiarsko
16,-EUR
--- Terchová
16,-EUR
--- Kysucký Lieskovec
2,-EUR
--- Lietava
10,-EUR
--- Varín
12,-EUR
--- Radoľa
4,-EUR
Tieto pokuty nájdete v Spravodajoch 4-2015-2016, 5-2015-2016, 6-2015-2016, 7-2015-2016.
V prípade nejasností mi treba zatelefónovať.

a, Všeobecné ustanovenia
1. Riadenie súťaží: Súťaže riadi Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina,
Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto.
2. Usporiadateľ: Usporiadateľom jednotlivých stretnutí budú oddiely, ktorých družstvá budú vo
vyžrebovaní uvedené na prvom mieste.
3. Termíny: V zmysle športového kalendára uvedeného na www.pinec.info
4. Miesto konania: Hrá sa v hracích miestnostiach zúčastnených oddielov.
5. Právo štartu:
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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Vklady družstiev:
5.liga – 25,-EUR, 6.liga – 20,-EUR, 7.liga – 15,-EUR, 8.liga – 15,-EUR, 9.liga – 15,-EUR
Poslať poštovou poukážkou do 24.8.2016 na adresu: Oliver Čutek, Dubová 35, 010 07 Žilina.
7. Prihlášky: Riadne vyplnené prihlášky spolu s fotokópiou potvrdenky o zaplatení vkladu a všetkých
pokút a podlžností zašlú oddiely e-mailom na adresu frniak.marian@gmail.com , prípadne
poštou na adresu: Mgr. Marián Frniak, Potočná 92/23, 013 02 Nededza, najneskôr do 24.8.2016.
Preferuje sa elektronická pošta vzhľadom na jednoduchosť a rýchlosť.
8. Úhrada nákladov: Družstvá štartujú na vlastné náklady.
9. Vyžrebovanie: Po vyžrebovaní súťaží SSTZ a KSTZ ZA.
b, Technické a ostatné ustanovenia
10. Predpis: Hrá sa podľa Súboru predpisov stolného tenisu, pravidiel stolného tenisu a podľa pokynov

a ustanovení tohto rozpisu a ďalších pokynov výkonného výboru zväzu stolného tenisu okresov:
Žilina, Čadca, Bytča, K.N.Mesto. Nájdete napr. na stránke www.sstz.sk
11. Hrací systém stretnutí: Oddelené štvorčlenné družstvá. Hrá sa osemnásť zápasov: dve štvorhry a
šestnásť dvojhier. Štvorhry môžu hrať iní hráči ako hrajú dvojhry. Po štvrtej dvojhre môže do
stretnutia nastúpiť piaty hráč namiesto ktoréhokoľvek hráča nahlásenej základnej zostavy. Hráč, ktorý
bol vystriedaný, už nemôže nastúpiť do stretnutia. Pri dosiahnutí víťazného desiateho bodu niektorého
družstva môže nastúpiť na stretnutia dvojhier ďalší hráč (najviac však šiesty) v obidvoch družstvách max.
na dva zápasy. Zápasy všetkých nastúpených hráčov sa započítajú do úspešnosti jednotlivcov.
Na vzájomné stretnutie štvorčlenných družstiev môžu za jedno družstvo súčasne nastúpiť najviac dve
ženy.
12. Systém súťaže: Každý s každým, „dvojkolovo“, doma – vonku, 1 kolo za 1 týždeň. Počet družstiev =
12, platí pre 5.,6.,7. a 8.ligu. Počet družstiev v 9.lige bude podľa počtu prihlásených družstiev.
13. Postupy: Víťazi 5., 6., 7. a 8.ligy (aj 9.ligy ak bude vytvorená) priamo postúpia do vyšších súťaží.
Družstvo našej 5.ligy umiestnené na druhom mieste odohrá spolu s druhým družstvom 5.ligy okresu
Martin kvalifikačné stretnutie s družstvom 4.ligy-Západ umiestneným nad zostupujúcimi družstvami
o postup do 4.ligy. Hrá sa tak, že sa najprv stretnú piatoligisti a víťaz potom proti štvrtoligistovi. Hrá sa
u štvrtoligistu o jedno miesto vo 4.lige.
14. Zostupy: Posledné družstvá v 5., 6., 7. a 8.lige zostúpia do nižších súťaží. Počet ďalších zostupujúcich
bude určený podľa počtu zostupujúcich z vyšších súťaží.
Poznámka: Postupy a zostupy sa budú upravovať pri prípadnom neprihlásení družstiev do súťaží.
15. Prechod družstva z oddielu do iného oddielu je možný po zaplatení stanoveného poplatku
do termínu uzatvorenia prihlášok.
Poplatok: 5.liga=60,-EUR, 6.liga=50,-EUR, 7.liga=40,-EUR, 8.liga=30,-EUR
16. Prevod miesta v súťažnej triede na nový oddiel je možný po zaplatení stanoveného poplatku
do termínu uzatvorenia prihlášok. Ak oddiel „kúpi“ akúkoľvek súťaž, má právo na zachovanie
ostatných súťaží.
Poplatok: 5.liga=60,-EUR, 6.liga=50,-EUR, 7.liga=40,-EUR, 8.liga=30,-EUR
Postupujúci v danej súťažnej triede nemá právo previesť miesto na iný oddiel. Právo postupu
preberajú ďalšie družstvá podľa poradia.
17. Prestupy a hosťovania v rámci 5., 6., 7., 8. a 9.ligy (ak bude vytvorená) potvrdzuje výkonný výbor za
poplatok 4,-EUR.
Prestupy a hosťovania sú povolené len v dvoch termínoch, a to od 1.7.2016 do 30.9.2016 a
od 1.1.2017 do 15.1.2017 (len pre hráčov, ktorí neodohrali v jesennej časti súťaže žiadny zápas).
18. Bodové hodnotenie výsledkov stretnutí družstiev: 3 body – za víťazstvo, 2 body – za nerozhodný
výsledok, 1 bod – za prehru, 0 bodov – za nenastúpenie k viac ako polovici predpísaného počtu
zápasov v stretnutí alebo za inú kontumačnú prehru stretnutia.
19. Určenie poradia: Poradie družstiev v tabuľke určuje počet dosiahnutých bodov za stretnutia, skóre
zápasov, skóre setov, skóre loptičiek.
Pri rovnosti bodov za stretnutia rozhodujú o poradí výsledky vzájomných stretnutí, ak už boli odohrané.
Pri rovnosti bodov so vzájomných stretnutí rozhoduje skóre so vzájomných zápasov, potom skóre
vzájomných setov a potom skóre vzájomných loptičiek.
20. Zmena výsledku: Výkonný výbor si vyhradzuje právo zmeniť výsledok stretnutia pri zistení
neoprávneného štartu hráčov.
21. Čakacia doba: Čakacia doba na stretnutie je max. 20 minút. Družstvo, ktoré nenastúpi na otvorenie
stretnutia v min. počte 3 hráčov do 20 min. po určenom začiatku stretnutia v Rozpise majstrovskej súťaže,
prehráva kontumačne 18:0 (na sety 54:0, na loptičky 594:0). V prípade neskoršieho príchodu hostí do 2
hodín z vážneho, overiteľného a zdokumentovateľného dôvodu sa stretnutie musí odohrať ak v tom
domácemu družstvu nebránia vážne dôvody (napr. herňa už tých hodinách nie je voľná ). V opačnom
prípade sa vedúci družstiev musia dohodnúť na odohratí stretnutia v náhradnom termíne.
22. Hracie dni: Môže byť pondelok až piatok. Vyplnené v prihláške.

Výnimočne sa stretnutia môžu odohrať v inom termíne v rámci určeného týždňa, ak sa súperi dohodnú.
Stretnutia sa môžu predohrávať, ale „predohrávka“ sa musí oznámiť SMS správou najneskoršie 1 deň pred
stretnutím predsedovi ŠTK alebo predsedovi výkonného výboru.
Stretnutie sa môže odohrať v príslušnom týždni v iný deň ako je určený, ale za podmienky, že
vedúci domáceho družstva sa dohodne s vedúcim hosťujúceho družstva a vedúci domáceho družstva
túto dohodu oznámi SMS správou predsedovi ŠTK alebo predsedovi výkonného výboru 1 deň pred
stretnutím.
Odložiť stretnutie v rámci týždňa určeného v rozpise je možné po dohode družstiev a oznámení
predsedovi ŠTK 1 deň vopred.
Odložiť stretnutie mimo týždňa určeného v rozpise nie je dovolené. Výnimku môže stanoviť na základe
žiadosti niektorého družstva príslušný riadiaci zväz.
23. Hodina začiatku stretnutia: Môže byť od pondelka do piatku len v čase: 1730, 1800hod.
24. Nastúpenie v stretnutí: Pokiaľ v stretnutí hráč nenastúpi na niektorý zápas, k ďalším zápasom
nastúpiť môže ak ho nevystrieda ďalší hráč. Pokiaľ jeden z prítomných hráčov na zápas nenastúpi, započíta
sa mu pomer setov 0:3 a pomer loptičiek 0:33. Výsledok sa započítava do úspešnosti oboch hráčov.
Pokiaľ nenastúpi hráč alebo dvojica po ohlásení zodpovednou osobou za stretnutie
ku hre do 5 minút, priznáva sa súperovi víťazstvo s maximálnym pomerom setov (3:0) a loptičiek (33:0).
25. Set a loptičky: Zápasy štvorhier aj dvojhier sa hrajú na 3 víťazné sety do 11 loptičiek. Konečný
rozdiel loptičiek musí byť minimálne 2 loptičky. Podanie sa mení po 2 loptičkách. Od stavu 10:10 sa
podanie mení po 1 loptičke. V prípade rozhodujúceho piateho setu za stavu 2:2 (na sety) sa menia
strany za stavu, keď hráč (dvojica) dosiahne 5. loptičku. Prestávka v hre (na utretie hráča) je povolená
po každom šiestom dosiahnutom bode a pri výmene strán v rozhodujúcom 5. sete.
Prestávka medzi setmi je povolená najviac 1 minútu.
Hráč alebo dvojica môže požiadať o jeden oddychový čas v zápase, ktorý môže trvať najviac 1 minútu.
Cez prestávky medzi setmi a cez oddychový čas sú rakety položené na stole.
26. Zápis o stretnutí, nahlasovanie výsledkov: Pre zapisovanie výsledkov jednotlivých zápasov pri
stretnutí družstiev používa rozhodca alebo zodpovedná osoba za stretnutie zápis o stretnutí pre sezónu
2016/ 2017. Zápisy dáva k dispozícii usporiadateľ (domáce družstvo) a rozhodca alebo zodpovedná osoba
za stretnutie ich vyplňuje v dvoch alebo troch exemplároch podľa toho, či bude zápis posielaný poštou
alebo e-mailom.
Po skončení stretnutia a po podpísaní zápisu vedúcimi družstiev, potvrdí rozhodca alebo zodpovedná osoba
za stretnutie svojim podpisom správnosť zápisu.
Do zápisu (na druhú stranu originálu) možno uviesť námietky proti vedeniu ako aj priebehu stretnutia.
Námietky uvedené na druhej strane originálu nebudú uznané ako protest, ale môžu sa použiť ako
príloha k protestu.
Dôrazne upozorňujem, že priebeh stretnutia treba zapisovať do zápisov pre sezónu 2016 / 2017 !
Prvá kópia zápisu sa odovzdá ihneď po odohratí stretnutia vedúcemu hosťujúceho družstva.
Originál zápisu o stretnutí kompletne vyplnený na určenom tlačive (pre sezónu 2016/2017) vedúci
domáceho družstva najneskôr na najbližší pracovný deň po odohratí stretnutia pošle
na e-mail: karol.kapusta@mskcadca.sk (originál zápisu si uschová). Vo výnimočných prípadoch
originál zápisu pošle na najbližší pracovný deň poštou na adresu:
Karol Kapusta, Ľudmily Podjavorinskej 2309/35, 022 01 Čadca
Do zápisu o stretnutí treba uvádzať aj krstné mená hráčov a prípadne aj mladší (ml.) alebo starší (st.).
Výsledok stretnutia nahlási vedúci domáceho družstva taktiež SMS správou do 22:00 hod. po skončení
stretnutia na číslo p. Karola Kapustu z Čadce 0907 961 116, ktorý bude mať na starosti zber výsledkov
a zápisov o stretnutí pre 9., 8., 7., 6., 5.ligu a aktualizáciu webových stránok:
http://www.pinec.info/htm/?kraj=24 a www.kstzza.webnode.sk/oblastny-zvaz-/ . SMS správu posielajte
v tvare napr. 6.liga, 8.kolo, Udiča – Jasenica 11 : 7. Výsledok stretnutia sa nemusí nahlásiť formou SMS len
vtedy, ak sa do 22:00 hod. pošle zoskenovaný celý zápis na e-mail.
Neskoré nahlasovanie výsledkov bude pokutované.
Výkonný výbor má možnosť za neskoré odosielanie zápisov vyberať finančné pokuty takto:
a, 5,-EUR za neskoré odoslanie zápisu v rozmedzí 2 až 5 pracovných dní od odohratia stretnutia

b, 10,-EUR za opätovné neskoré odoslanie zápisu v rozmedzí 2 až 5 pracovných dní od odohratia stretnutia
c, 15,-EUR za odoslanie zápisu po 5 pracovných dňoch od odohratia stretnutia. V tomto prípade výkonný
výbor môže rozhodnúť o kontumačnej prehre domáceho družstva.
d, 5,-EUR za nesprávne alebo neúplné vyplnenie zápisu o stretnutí.
e, 5,-EUR za nenahlásenie výsledku formou SMS alebo e-mailom celý Zápis o stretnutí do 22:00 hod.
27. Loptičky: Hrá sa s plastovými loptičkami trojhviezdičkovými, bielymi, schválenými ITTF.
Domáce družstvo zabezpečí na stretnutie minimálne 12 nových nepoužívaných plastových loptičiek.
Minimálne 15 minút pred začiatkom stretnutia je povinný vedúci domáceho družstva poskytnúť
dve loptičky na rozohratie hráčom hostí.
28. Raketa: Hráč musí mať farebne odlišné poťahy vo farbách červená a čierna. Druh poťahu musí byť
v zozname schválených poťahov na internetovej stránke: www.sstz.sk. Výmena rakety počas zápasu nie
je povolená. Výmena rakety počas zápasu je povolená len pri náhodnom poškodení rakety (napr.
roztrhnutý poťah, odlomená rúčka atď.)
Hráč necháva počas prestávok v hre svoju raketu na stole.
Každý hráč je zodpovedný za to, že na jeho rakete je poťah prilepený lepidlom, ktoré neobsahuje
škodlivé rozpúšťadlá. Lepiť poťahy pred zápasom zakázanými lepidlami, ktoré obsahujú škodlivé
prchavé rozpúšťadlá je neprípustné.
29. Počet stolov, hracie podmienky: Domáci oddiel je povinný zabezpečiť na stretnutie minimálne
2 stoly. O hraní na viacerých stoloch (napr. z časových dôvodov ) rozhodne domáce družstvo.
Minimálne rozmery hracieho priestoru sú 10 x 5 m, výška 3,5 m. Teplota v hracej miestnosti musí byť
min. 15 °C a max. 28 °C. Teplota sa meria pri sieťke na stole. Hracia miestnosť musí byť zatemnená, aby
do hracieho priestoru nesvietilo slnko. Intenzita osvetlenia nad stolom musí byť najmenej 600 luxov a min.
400 luxov v ktorejkoľvek inej časti hracieho priestoru. Všetky svetelné zdroje musia byť najmenej 3 m
vysoko nad podlahou.
30. Registračný preukaz: Registračný preukaz je športovo-technickým dokladom pre účasť
v majstrovských súťažiach. Registračné preukazy potvrdzuje Slovenský stolnotenisový zväz za poplatok
35,-EUR. Platnosť registračného preukazu je 5 rokov.
Od uhradenia poplatku za registráciu sú oslobodení hráči mladší ako 18 rokov (alikvotnou čiastkou)
a starší ako 65 rokov a držitelia preukazov ZŤP (alikvotnou čiastkou ).
Pre 7., 8. a 9.ligu nie sú povinné registračné preukazy.
Poznámka: Hráč bez registračného preukazu v 7., 8. a 9.lige je hráčom toho oddielu, kde sa
prvýkrát potvrdí na súpiske.
31. Termíny zápasov: Presné termíny budú zverejnené na www.pinec.info na základe vyžrebovania.
32. Pokuty:
a, 20,-EUR za nenastúpenie družstva na stretnutie alebo inú kontumáciu. 15,-EUR dostane družstvo,
ktoré vyhrá kontumačne a 5,-EUR ostane pre výkonný výbor súťaže.
b, 30,-EUR za opakované nenastúpenie družstva na stretnutie alebo inú kontumáciu. 25,-EUR dostane
družstvo, ktoré vyhrá kontumačne a 5,-EUR ostane pre výkonný výbor súťaže.
c, Družstvo sa vylúči zo súťaže za trojnásobné nenastúpenie na stretnutie alebo inú trojnásobnú
kontumáciu. Družstvo vylúčené zo súťaže sa môže prihlásiť v nasledujúcich ročníkoch do súťaže iba
za podmienky, že zaplatí výkonnému výboru súťaže pokutu 30,-EUR.
Upozornenie: V prípade neuhradenia akejkoľvek pokuty do 7 dní, bude družstvu zastavená činnosť.
Pri zastavenej činnosti družstvo majstrovské stretnutia prehráva kontumačne.
33. Rozhodcovia: Domáci oddiel musí do zápisu o stretnutí uviesť rozhodcu alebo osobu zodpovednú
za stretnutie aj s jej podpisom, napr. kvôli regulárnosti priebehu stretnutia alebo kvôli možnému
protestu hostí. Rozhodca alebo zodpovedná osoba môže byť aj z radov hosťujúceho družstva.
34. Súpisky, registračné preukazy:
Riadne prihlásené družstvá zašlú do 21.9.2015 výlučne poštou na adresu: Mgr. Marian Frniak, Potočná 92/23,
013 02 Nededza, kontakt: 0902 545 588,

nasledujúce doklady:
a, súpisku družstva v dvoch vyhotoveniach

b, čitateľné a dobre viditeľné xeroxové kópie platných registračných preukazov všetkých hráčov
uvedených na súpiske v dvoch vyhotoveniach (na jednej strane formátu A4 ich môže byť aj viac –
platí pre 5.ligu a 6.ligu
c, čitateľné a dobre viditeľné xeroxové kópie fotografií všetkých hráčov na súpiske aj s menom a
dátumom narodenia alebo xeroxové kópie nejakých preukazov totožnosti, kde je fotografia a meno
a dátum narodenia (napr. pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz, reg. preukaz z iného športu, rôzne
preukážky atď.) s prekrytými citlivými údajmi z dôvodu ochrany osobných údajov vo dvoch
vyhotoveniach (na jednej strane formátu A4 ich môže byť aj viac) platí pre 7.ligu, 8.ligu a 9.ligu.
Súpisky bez fotografických príloh nebudú potvrdzované !
Súpisky zaslané e-mailom nebudú akceptované.
Súpisky zaslané po 21.9.2016 nebudú akceptované !
Dôležité upozornenia:
a. Súpiska sa vypisuje podľa oblastného rebríčka. Hráči, ktorí nie sú na oblastnom rebríčku môžu byť
uvedení aj v krajskom rebríčku, ak hosťovali v klube v inom okrese. Treba skontrolovať.
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.
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 sezón dovŕšil maximálne 14 rokov.
Ten môže byť napísaný najviac na dvoch súpiskách družstiev oddielu bez možnosti zásahu do základu
tohto družstva.
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.
Výnimku tvorí hráčka-žiačka, ktorá v roku zahájenia novej sezóny dovŕšila maximálne 14 rokov a ktorá,
aj keď neodohrala dostatočný počet dvojhier, môže byť napísaná najviac na dvoch súpiskách družstiev
oddielu bez možnosti zásahu do základu týchto družstiev.
Hráči zaradení v rebríčku a napísaní na súpiske družstva za štvrtým hráčom družstva môžu byť napísaní
na súpiske aj družstva v nižšej súťažnej triede (lige).
Oddiel – klub môže zaradiť hráča do nižšieho družstva, než do ktorého základu by patril podľa svojho
postavenia na rebríčku s podmienkou, že potom vôbec nesmie byť na súpiske žiadneho vyššieho družstva.
Ak štartuje viac družstiev oddielu v jednej súťažnej triede, potom súpisky družstiev sú úplne rôzne, t.j.
žiadny hráč nemôže byť na dvoch súpiskách a súčet poradových čísel hráčov v oblastnom rebríčku
základu družstva A musí byť menší ako u B družstva atď.
Na súpiske môže byť uvedených viac žien, resp. dorasteniek, ale všetky musia byť zaradené až
za posledným mužom a v poradí ich výkonnosti. Žena, resp. dorastenka môže nastúpiť za družstvo
mužov len vo vlastnom oddiele – klube, pričom jej výsledky sa nebudú započítavať do rebríčka.
V rebríčku zaradený hráč-muž(žiak) môže byť napísaný najviac na troch súpiskách družstiev oddielu
(dospelých) za ktorý hrá.
Ak oddiel získa v januárovom prestupovom a hosťovacom termíne hráča, zapíše ho na súpisku iba
jedného svojho družstva bez možnosti zásahu do základu tohto družstva.
35. Odmeny: Výkonný výbor navrhuje odmeny pre víťazné družstvá v sezóne 2016 / 2017:
5.liga: 50,-EUR, 6.liga: 40,-EUR, 7.liga: 30,-EUR, 8.liga: 25,-EUR, 9.liga: 15,-EUR

36. Internet
Vylosovanie súťaže, súpisky, výsledky, zápisy o stretnutí, tabuľky budú zverejňované na internetovej
adrese http://www.pinec.info/htm/?kraj=24
Na internetovej adrese http://kstzza.webnode.sk/oblastny-zvaz-/ je stránka Oblastný zväz Žilina, kde budú
uverejňované dôležité informácie oblastného hnutia a najmä Spravodaje a tlačivá ako prihláška, súpiska,
zápis o stretnutí, adresáre klubov atď.
Na stránke www.sstz.sk sú pravidlá stolného tenisu a ostatné základné dokumenty.
Z dôvodu nastavenia zápisu na internetovej stránke „pinec“ určujeme poradie dvojhier tak, že domáce
družstvo sa bude striedať nepravidelne (A,B,C,D) a hostia sa budú striedať pravidelne (X,Y,Z,U).
Preto treba používať najnovšie tlačivá Zápis o stretnutí na sezónu 2016 / 2017.

Nededza 8.8.2016

Mgr. Marian Frniak, predseda ŠTK

