Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 3-2017-2018
Váž. stolnoten. priatelia,
v 44.týždni mali naše oblastné stolnoten. ligy prestávku kvôli Sviatku všetkých svätých. V tomto
sviatočnom týždni sme venovali tichú spomienku všetkým našim zosnulým príbuzným a známym,
nám najmilším a najbližším. Prežili sme všetci tieto dni s pokojom na duši.
Život však plynie ďalej a samozrejme aj ten stolnotenisový.
Nezabudnime, že všetky zápasy 44.týždňa boli preložené na december2017 !!!
Chcem Vás všetkých oboznámiť s nasledujúcou novinkou nášho Výkonného výboru.
Doterajší stav.
Písomným dokladom o odohratí a priebehu stolnotenisového stretnutia v súťaži družstiev je
vypísané tlačivo: Zápis o stretnutí v stolnom tenise. Vypisuje sa dvojmo. Originál „Zápisu“ ostáva
domácemu družstvu a kópia ostáva hosťujúcemu družstvu. Domáce družstvo pošle originál „Zápisu“
buď poštou na adresu Ing. Karola Kapustu alebo na jeho mail v „zoskenovanom“ tvare z počítača,
odfotený zo smartfónu alebo inou formou, ale vždy na jeho mail !!!
Povinnosť uchovávať „Zápis“ bol dva mesiace po skončení súťažného ročníka.
Stav po zmene:
Zápis o stretnutí v stolnom tenise môže domáce družstvo vypísať bez kópie, teda iba v origináli.
Úplne vypísaný a podpísaný originál si hosťujúce družstvo odfotí mobilným alebo iným zariadením
napr. klasickým mobilným telefónom, smartfónom, tabletom, fotoaparátom atď. Takto odfotený
„Zápis“ je hosťujúce družstvo povinné uchovávať najmenej 15 kalendárnych dní pre prípadný protest.
Domáce družstvo je povinné originál „Zápisu“ uchovávať taktiež najmenej 15 kalendárnych dní.
Ak domáce družstvo posiela originál „Zápisu“ poštou, povinnosť uchovania „Zápisu“ najmenej 15
kalendárnych dní preberá zodpovedajúci príjemca z radov Výkonného výboru – v súčasnosti je to
Ing. Karol Kapusta z Čadce. Táto zmena nadobúda účinnosť od 1.1.2018.
Na doplnenie uvádzam, že je dobré ak si „Zápis“ odfotia viacerí hosťujúci hráči, „pre istotu“.
Pri súčasnom rozšírení mobilných zariadení nepredpokladám, že by niekto z hráčov hosťujúceho
družstva nemal pri sebe mobilné zariadenie. Ak by sa to aj náhodou stalo, stále je možnosť požiadať
hráčov z domáceho družstva, aby ho odfotili oni a poslali ako MMS na mobilný telefón niektorého
z hráčov hostí alebo na mail vedúceho hosťujúceho družstva atď., možností je viac. Úplne posledná
možnosť je samozrejme, že hosťujúce družstvo si so sebou nosí ako zálohu „kopír“. Samozrejme, že
domáce družstvo môže „Zápis“ vypísať po starom, teda cez „kopír“ alebo na samoprepisovacie
tlačivá (niektorí ich používajú). Lehota uchovávania „Zápisu“, teda 15 dní, bola zvolená vo vzťahu
k možnému protestu (do 5 dní po odohraní stretnutia) a možnému odvolaniu sa (taktiež do 5 dní
po doručení rozhodnutia a proteste). Tému protestu a odvolania riešia odstavce 4.1.3.1. a 4.1.3.2.
Súťažného poriadku.
Táto zmena má uľahčiť vypisovanie Zápisu o stretnutí, lebo z „kopírmi“ boli len problémy a
zo samoprepisovacími tlačivami tiež. O kvalite kópie „Zápisu“ robenej cez veľakrát použitý „kopír“
alebo pri zle zarovnaných „Zápisoch“ sa dá tiež diskutovať. Navyše je to ekologickejšie, pretože
ušetríme v našich ligách 5. až 9. za sezónu takmer 600 listov papiera !
Na základe kladného prieskumu medzi družstvami dúfam, že túto zmenu uvítajú všetci hráči.
Do konca roku 2017 čakám na prípadné iné návrhy alebo doplnenia.
Pripomínam družstvám, že striedať v stretnutí druhého hráča môžu po dohode so súperom kedykoľvek.
Ak súper nesúhlasí, tak družstvo môže striedať druhého hráča až keď jedno z družstiev dosiahlo
10 bodov. Teda, keď už je o víťazovi rozhodnuté !

Ešte stále sú hráči, keď sa ich pýtam na našu stolnotenisovú stránku, tak o nej nevedia. Preto
opakujem z minulého Spravodaja, citujem:
„Nedá mi však ešte pripomenúť po niekoľký krát, že okrem stránky „pinec.info“ treba sledovať aj našu
oblastnú stránku. Je až na neuverenie, že po 5 rokoch jej fungovania ešte niektorí hráči nevedia o jej
existencii. Tak ešte raz. Dám do vyhľadávača napr. KSTZ Žilina. Dostanem sa na krajskú stolnotenisovú
stránku. Na ľavej strane sú ponuky, ktoré sa však týkajú krajských súťaží, teda od 4.ligy po 2.ligu. Úplne
naspodku je ponuka Oblastný stolnotenisový zväz Žilina, Čadca, K.N.Mesto, Bytča. A to sme my.
Kliknem na túto ponuku a zobrazí sa stolnotenisová sezóna 2017/2018.“
Pokuty za nedostatky:
A – neuvedená zodpovedná osoba v Zápise o stretnutí
3,-EUR
B – neoprávnený štart hráča
10,-EUR
C – neskoré zaslanie Zápisu o stretnutí do 5 dní
3,-EUR
D – neskoré nahlásenie alebo nenahlásenie výsledku formou SMS 3,-EUR
E – neuvedený výsledok v Zápise o stretnutí
3,-EUR
F – iné neúplné vypísanie Zápisu o stretnutí
3,-EUR
G – nenastúpenie družstva na zápas
20,-EUR
H – neskoré zaslanie Zápisu o stretnutí nad 5 prac. dní
15,-EUR
Pri opakovaní nedostatkov A až F sa pokuty zdvojnásobia.
2.kolo 6.liga Divina-Lúky...3,-EUR(D), Rajec...3,-EUR(D)
9.liga Divina-Lúky...3,-EUR(D), Mojš...3,-EUR(D)
3.kolo 8.liga Jasenové...3,-EUR(D)
9.liga K.N.Mesto...3,-EUR(D)
4.kolo 7.liga Jasenové...3,-EUR(D)
5.kolo 7.liga Stará Bystrica...6,-EUR(C,D)
7.kolo 5.liga Stránske...6,-EUR(C,D)
9.liga K.N.Mesto...3,-EUR(D)
VV OSTZ praje všetkým družstvám veľa úspechov a hráčom radosť a pohodu za stolnotenisovými stolmi.
Nededza 14.11.2017

Mgr. Marian Frniak

