Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 5-2016-2017
Vážení stolní tenisti,
je dobojované. Dňa 7.4.2017 sa skončil súťažný ročník 2016/2017 našich oblastných stolnotenisových
súťaží družstiev 5. až 9.ligy.
Víťazom 5.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo Stará Bystrica A.
Na druhom mieste skončilo družstvo TK Strečno A, ktoré má právo hrať baráž o účasť vo 4.lige-západ.
Víťazom 6.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo Tatran Kysucký Lieskovec B.
Víťazom 7.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo OSTK Kotešová B.
Víťazom 8.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo OŠKST Lietavská Lúčka B.
Víťazom 9.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo STO Jasenové B.
Všetkým postupujúcim družstvám srdečne blahoželám a TK Strečno A prajem v baráži o 4.ligu
veľa úspechov. Odmeny víťazným družstvám budú posielané v najbližších dňoch poštovou poukážkou
na adresu hlavného organizačného pracovníka uvedeného v Prihláške na sezónu 2016/2017.
Dôležité:
Družstvá Stará Bystrica A a TK Strečno A potvrdia svoj postup, resp. účasť v baráži záväzne do 20.4.2017
na e-mail Ing. Jána Buczackého. Treba prečítať internetovú stránku KSTZ Žilina.
Priamym vypadávajúcim z 5.ligy je družstvo STK Rajec B.
Priamym vypadávajúcim zo 6.ligy je družstvo MSK Čadca F.
Priamym vypadávajúcim zo 7.ligy je družstvo STO Višňové C.
Priamym vypadávajúcim z 8.ligy je družstvo MSK Čadca G.
Počet vypadávajúcich z jednotlivých líg 5. až 8., môže byť aj viac v závislosti
od regionálnej príslušnosti vypadávajúcich družstiev vo vyšších ligách a od výsledkov barážových
stretnutí vo vyšších ligách. Toto budeme vedieť snáď koncom mája. K dnešnému dňu má najväčšiu
matematickú pravdepodobnosť možnosť, že budú z každej našej oblastnej ligy vypadávať dve družstvá.
Pravdepodobnosť, že budú vypadávať jedno alebo tri družstvá je oveľa menšia.
Upozorňujem družstvá, ktoré budú hrať 5. a 6.ligu na povinnosť mať platné registračné preukazy hráčov.
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.
20.kolo 6.liga
7.liga
21.kolo 5.liga
6.liga
7.liga
22.kolo 5.liga

Nesluša...2,-EUR(D)
Višňové...2,-EUR(D)
Višňové...4,-EUR(D)
Radoľa...4,-EUR(D)
Jasenové...4,-EUR(D)
Stránske...2,-EUR(D)

6.liga Divina-Lúky...2,-EUR(D), Nesluša...4,-EUR(D)
7.liga Terchová...2,-EUR(D)
9.liga OA Čadca...2,-EUR(D)
Pokuty zatiaľ neuhrádzajte. Všetky družstvá ich uhradia spoločne so štartovným do nasledujúceho
ročníka 2017/2018.
Dôležité:
Zmeny v súbore predpisov, schválené VV SSTZ dňa 14.3.2017
3.2. P R E S T U P O V É T E R M Í N Y
3.2.1. Hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 1.4. do 10.6 daného roku a od 1.1. do 15.1.
nasledujúceho roku. Prestup ohlásený v termíne od 1.4. do 10.6. daného roku je platný po schválení a
nadobudne účinnosť od 1.7. daného roku, pričom hráč zostáva hráčom pôvodného oddielu (klubu) do
30.6. daného roku. VV SSTZ má oprávnenie predĺžiť termín ukončenia prestupov pre konkrétnu súťaž
v prípade, ak koniec súťaže alebo baráž je po termíne 10.6. príslušného súťažného ročníka. Prestup
ohlásený v termíne od 1.1 do 15.1 nasledujúceho roku nadobúda účinnosť okamžite po jeho schválení.
Táto zmena odstránila nelogický doterajší termín prestupov od 1.7 do 30.9. príslušného roka. Súpisky
družstiev do nového ročníka mali byť odovzdané v priebehu júla, augusta až začiatkom septembra
v závislosti od jednotlivých líg od extraligy až po okresné ligy, ale prestupy boli možné až do 30.9.
Dôrazne upozorňujem vedúcich družstiev na túto zmenu, aby neboli v letných mesiacoch nemilo
prekvapení, že už je po termíne prestupov. Ak chcú doplniť káder družstva o nových hráčov, nech
premýšľajú o posilách už teraz. Ak som správne porozumel tejto zmene, tak sa týka aj hosťovania hráčov,
lebo hosťovanie je prestup dohodou časovo ohraničený viď ods. 3.6.1. Prestupového poriadku.

Nededza, dňa 15.4.2017

Mgr. Marian Frniak
predseda ŠTK

