Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 4-2016-2017
V Spravodaji č. 3-2016-2017 som napísal, citujem:
„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.“
A nezostalo !!!
Som nútený znova udeliť pokuty a dvojnásobné pokuty pri opakovaných nedostatkoch. Dokonca sa
prvýkrát stal prípad, že v 7.lige družstvo Jasenové A sa v Zápise o stretnutí ani neunúvalo napísať
vo všetkých zápasoch pomer loptičiek. Možno si niektorí z vás povedia načo sa vlastne musí písať aj
pomer loptičiek v jednotlivých setoch, keď sa aj tak väčšinou nepíše tento pomer podľa skutočnosti
v zápase, lebo to hráči málokedy nahlasujú. Musím povedať, že pomer loptičiek môže rozhodovať
o postupe alebo zostupe družstva. Pri rovnosti bodov v tabuľke dvoch alebo viac viacerých družstiev
rozhodujú o umiestnení vzájomné zápasy, pri rovnosti vzájomné skóre výhier v zápasoch, pri rovnosti
vzájomný pomer setov a pri rovnosti vzájomný pomer loptičiek. Aj keď je matematicky málo
pravdepodobné, že by mohlo dôjsť až na pomer loptičiek, tak aj tak to treba písať. To by sme časom
nepísali ani sety a časom ani výhry a časom by sme poslali iba SMS, že Jasenové vyhralo s Čiernym a
bodka. Tri body do tabuľky.
Pokuty za nedostatky v tomto ročníku:
A – neuvedená zodpovedná osoba v Zápise o stretnutí
2,-EUR
B – neoprávnený štart hráča
5,-EUR
C – neskoré zaslanie alebo nezaslanie Zápisu o stretnutí
2,-EUR
D – neskoré nahlásenie alebo nenahlásenie výsledku formou SMS 2,-EUR
E – neuvedený výsledok v Zápise o stretnutí
2,-EUR
F – nesprávne striedanie druhého hráča
2,-EUR
G – nenastúpenie družstva na zápas
20,-EUR
Pri opakovaní nedostatkov A až F sa pokuty zdvojnásobia.
13.kolo 8.liga Ovčiarsko...2,-EUR(D)
14.kolo 6.liga Radoľa...2,-EUR(D), Maršová-Rašov...2,-EUR(D), Divina-Lúky...2,-EUR(C)
15.kolo 6.liga Strečno...2,-EUR(C)
8.liga Jasenové...2,-EUR(D)
16.kolo 5.liga Višňové...2,-EUR(C), Krásno n/Kys...2,-EUR(C)
6.liga Divina-Lúky...4,-EUR(C)
17.kolo 6.liga Strečno...4,-EUR(C)
19.kolo 6.liga Strečno...4,-EUR(C)
7.liga Jasenové...2,-EUR(nevyplnené loptičky)
Pokuty zatiaľ neuhrádzajte. Všetky družstvá ich uhradia spoločne so štartovným do nasledujúceho
ročníka 2017/2018.
Do skončenia súťažného ročníka 2016/2017 chýbajú už len necelé tri kolá. Pripomínam družstvám, že
hráč bude zaradený do Oblastného rebríčka, ak odohrá aspoň 33% dvojhier. To znamená, že pri
dvanástich družstvách v jednotlivých ligách odohrá aspoň 30 dvojhier. V 8.lige treba odohrať aspoň
24 dvojhier. Alebo hráč odohrá aspoň za dve družstvá oddielu v každom aspoň 25% dvojhier.
Na základe výsledkov súťažného ročníka 2016/2017 (teda tohto prebiehajúceho) 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.
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predseda ŠTK

Mgr. Marian Frniak

