Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 3-2016-2017

Už v pondelok 16.1.2017 začne odvetná časť našich oblastných líg 5. až 9. V tomto januárovom
prestupovom a „hosťovacom“ termíne došlo k nasledovným, schváleným zmenám v súpiskách:
Majcher Mário - hosťovanie do Tatran Kysucký Lieskovec C, 8.liga
Tavač Karol
-- prestup do TK Strečno B, 6.liga
Jakubík Norbert – hosťovanie STO Lietava, 8.liga
Torčík František – doplnenie súpisky IRIS Kotešová, 9.liga
Zaťková Lýdia – doplnenie súpisky STO Rosina C, 8.liga
Masný Štefan, Kuriaková Mária – doplnenie súpisky STO Lietava, 8.liga
Vzhľadom na podstatné zlepšenie sa družstiev v nahlasovaní výsledkov, vo vyplňovaní Zápisov
o stretnutí a v ostatných povinných administratívnych úkonoch spojených s odohraním stretnutia
som upustil v jesennej časti súťaží od udeľovania pokút, aj keď nejaké prehrešky samozrejme boli.
Dúfam, že v jarnej časti to zostane podobne.
Nižšie menované podlžnosti niektorých klubov budú klubmi uhradené spolu so štartovným
v nasledujúcom ročníku 2017/2018:
Tepláreň Žilina – 4,-EUR (hosťovanie Vlach Michal)
Strečno – 4,-EUR (prestup Tavač Karol)
Kysucký Lieskovec – 4,-EUR (hosťovanie Majcher Mário)
Lietava – 4,-EUR (hosťovanie Jakubík Norbert)
Jarná, odvetná časť súťaže družstiev je vždy oproti jesennej časti špecifická tým, že aj keď
to hráme väčšina pre radosť, stúpa nervozita hráčov a družstiev ohľadne umiestnenia sa na postupových
alebo zostupových miestach v tabuľke. To by však nemalo byť príčinou rôznych neférových praktík.
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.

Otázky na ŠTK.
Ako sa počíta úspešnosť hráča pri WO (kontumácii zápasu) ?
Hneď na úvod poviem, že akýkoľvek výsledok alebo WO (kontumácia) štvorhry sa do úspešnosti
hráčov, ktorí ju hrali alebo nehrali nepočíta.
Pri dvojhre môže hráč vyhrať alebo prehrať WO dvoma spôsobmi:
a, hráč je napísaný v zostave družstva, je vyzvaný rozhodcom stretnutia alebo osobou zodpovednou
za priebeh stretnutia aby nastúpil k dvojhre, ale ten z rôznych dôvodov na dvojhru nenastúpi.
Vtedy tento hráč prehráva dvojhru WO a jeho súper vyhráva dvojhru WO. Jednému prehra a
druhému výhra sa do úspešnosti počíta.
b, jedno z družstiev príde na stretnutie iba s troma hráčmi. Takto oslabené družstvo prehráva
všetky zápasy, kde chyba štvrtý hráč WO. Naopak súper všetky tieto zápasy vyhrá WO. Takéto
výhry WO sa však hráčom do úspešnosti nepočítajú.

Ako sa správne píšu zostavy družstiev pred stretnutím ?
Pred začiatkom stretnutia nahlásia vedúci družstiev dvoch hráčov na prvú štvorhru, iných
dvoch hráčov na druhú štvorhru a štyroch hráčov v poradí na prvú štvoricu dvojhier. Všetci hráči musia
byť pri čítaní zostavy fyzicky prítomní. Doplním iba, že na štvorhry môžu byť nahlásení úplne iní hráči
ako na prvú štvoricu dvojhier. Nahlásení hráči na prvú štvoricu dvojhier pokračujú až do konca stretnutia
v poradí určenom v „Zápise o stretnutí“. Po odohratí prvej štvorice dvojhier môže družstvo jedného
hráča kedykoľvek vystriedať. V našich oblastných ligách sme povolili striedať aj druhého hráča, ale iba
v prípade, že jedno z družstiev už dosiahlo desať bodov a teda už je jasný víťaz a porazený. Je tým daná
možnosť striedať mladého hráča, ktorý ešte len získava skúsenosti, ale už neovplyvní víťazstvo alebo
prehru daného stretnutia družstiev.
Môže domáce družstvo rozhodnúť na koľkých stoloch sa bude hrať ?
Podľa odstavca 4.3.7.1.5 Súťažného poriadku domáce družstvo môže rozhodnúť, či sa stretnutie
družstiev odohrá na dvoch, troch alebo štyroch stoloch.
Pri odohratí stretnutia na troch stoloch treba však dodržiavať presné poradie dvojhier určených
„Zápisom o stretnutí“ a dať hráčovi povinný oddych medzi jednotlivými zápasmi. Pri hre na štyroch
stoloch je to jednoduchšie a rýchlejšie. „Pustí“ sa naraz prvá štvorica dvojhier, dve minúty prestávka,
druhá štvorica dvojhier, dve minúty prestávka atď.
Pred zahájením novej sezóny vypisujeme prihlášku jednotlivých družstiev do súťaže. Je tam
požiadavka na súbežný alebo opačný štart družstiev. Čo to znamená ?
Túto kolónku môžu, ale nemusia vypísať iba kluby, ktoré majú dve a viac družstiev. Veľmi zjednodušene
možno povedať, že:
-- súbežný štart dvoch alebo viac družstiev môjho klubu požadujem vtedy, ak chcem, aby v jednom
kole hrali všetky súčasne doma a v ďalšom kole všetky vonku. Samozrejme musím mať adekvátnu hraciu
miestnosť, aby v nej všetky súčasne mohli hrať.
-- opačný štart dvoch družstiev môjho klubu požadujem vtedy, ak chcem, aby v jednom kole hralo
prvé družstvo doma a druhé vonku a v ďalšom kole naopak.
Kluby, ktoré majú tri a viac družstiev to ešte môžu kombinovať. Napríklad družstvo A a B súbežne a
obidve opačne ako C atď. Môže vzniknúť požiadavka a aj vznikla, že klub požaduje opačné a súbežné
štarty družstiev, aj keď nemajú rovnaký hrací deň (napr. kvôli vykurovaniu hracej miestnosti atď.).
Najlepšie je zložitejšie veci konzultovať, lebo vždy sa nedá klubom vo všetkom vyhovieť vzhľadom
na nemožnosť pridelenia adekvátnych čísel v Bergerových tabuľkách.

VV OSTZ praje všetkým družstvám veľa úspechov a všetkým hráčom a funkcionárom v kluboch
v novom roku 2017 všetko dobré a najmä veľa zdravia.
Nededza 14.1.2017

Mgr. Marian Frniak
predseda ŠTK

