Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto

Spravodaj č. 4-2017-2018
Váž. priatelia stolného tenisu,
už v pondelok 8.1.2018 začne odvetná časť našich oblastných líg 5. až 9. Väčšina z nás sa už asi nato
aj teší. Veď treba rázne „zatočiť s nabratými kilami“ počas tejto zimnej prestávky. Dopomôcť k tomu
mali aj tradičné stolnotenisové turnaje organizované práve v tomto období. O niektorých som vedel,
napr. v Divine-Lúkach, vo Višňovom, v Žiline Energodate alebo v Rosine. Turnaja v Rosine som sa aj
osobne zúčastnil. Vydarené podujatie ako každý rok. Víťazom sa stal Štefan Danišek z Trnového,
druhý skončil Rastislav Pavlík z Rosiny a na treťom mieste Michal Stenchlák z Nededze. Cenu „útechy“
získal Branislav Kuba z Trnového. Všetkým srdečne blahoželám.
Dávam do pozornosti:
a, dňa 15.1.2018 končí možnosť prestupov a hosťovaní. Hráč samozrejme nesmel odohrať v jesennej
časti súťaže žiaden zápas, viď Prestupový poriadok.
b, od 1.1.2018 nadobúda účinnosť zmena týkajúca sa možnosti vypísania Zápisu o stretnutí bez kópie,
teda iba v origináli. Pozri predošlý Spravodaj č. 3-2017-2018. Do dnešného dňa, teda 2.1.2018 som
nedostal žiadne pripomienky, prípadne iné návrhy alebo doplnenia.
c, družstvá, ktoré posielajú Zápis o stretnutí tak, že ho odfotia smartfónom, tabletom alebo inak, nech
si dajú záležať na vyhotovenej fotografii a túto nech posielajú na mail Ing. Karola Kapustu ako
obrázok v tvare jpg !!! Uvádzam jeho mail: karol.kapusta@mskcadca.sk.
Fotografiu v žiadnom prípade neposielajte ako MMS na jeho telefónne číslo.
Fotografiu Zápisu o stretnutí poslanú na jeho mail s príponou jpg si Ing. Karol Kapusta vie upraviť, ale
s fotografiou (nekvalitne urobenou) poslanou ako MMS na jeho telefónne číslo sa nedá urobiť nič.
Ešte predtým, ako uvediem pokuty za nedostatky mi nedá povedať. Kto hrá dlhšie stolný tenis vie, aká
bola kedysi informovanosť hráčov o priebehu jednotlivých kôl v jednotlivých ligách v priebehu súťaže.
Nebola stránka „pinec.info“. Zber Zápisov o stretnutí bol poštou alebo do schránky v Energodate Žilina.
Uverejňovanie výsledkov bolo také aké bolo. A to bola len 5. a 6.liga. Teraz sú súťaže až po 9.ligu.
A aké sa dajú získať informácie z „pinec.info“, o tom sa nám v minulosti ani nesnívalo. A to nielen
o našich oblastných ligách, ale aj o krajských súťažiach až po slovenskú extraligu. A nielen slovenské,
ale aj české súťaže. Má to však jeden háčik. Aby bola stránka „pinec.info“ aktuálna, musia byť ľudia
posielajúci Zápisy o stretnutí poriadkumilovní, obetaví a zodpovední. Takýto musí byť aj ten, ktorý tieto
Zápisy o stretnutí spracováva. A my takého máme. Je ním Ing. Karol Kapusta, ktorý v podstate každý
večer od pondelka do piatku sadá k počítaču a do 22:00 hod. čaká na výsledky jednotlivých stretnutí
prípadne celých Zápisov o stretnutí.
Niektoré družstvá sa na udelené pokuty sťažujú, niektoré naopak chcú, aby som tieto pokuty
poriadne zvýšil, aby sa to tie neporiadne družstvá konečne naučili načas a úplne vyplnené posielať.
A teraz buď múdry. Vzhľadom nato, že tých neporiadnych družstiev je veľká menšina, budú sa musieť
polepšiť.
Predpokladám, že hráči nechcú, aby sa to v jednotlivých ligách nechalo na voľný priebeh. To
znamená, že sa v septembri uverejní rozpis súťaže a potom nech sa mužstvá dohodnú, kedy odohrajú
stretnutie, kedy oznámia výsledok a kedy pošlú Zápis o stretnutí. V decembri Ing. K. Kapusta zosumarizuje
všetky výsledky a všetky Zápisy o stretnutí a uverejní to na „pinec.info“, aby každý vedel ako vyzerá
tabuľka po jesennej časti a kto ako hral. To isté by urobil aj v odvetnej jarnej časti súťaže koncom marca,
aby každý vedel, ako sa umiestnil v tabuľke, kto postúpil a kto vypadol. Ing. K. Kapusta by mal v tomto
extrémnom scenári presne toľko isto práce s vkladaním výsledkov do programu „pinec“ ako teraz, ale
ušetril by neskutočne veľa času čakaním na výsledky a „Zápisy“.
Za seba hovorím, že takýto extrémny scenár by sa mi ale vôbec nepáčil.

Nižšie uvedené podlžnosti niektorých klubov budú klubmi uhradené spolu so štartovným
v nasledujúcom ročníku 2018/2019.
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.
8.kolo 5.liga Krásno n/Kysucou...6,-EUR(C,D)
7.liga Tepláreň Žilina...3,-EUR(D)
6.odložené kolo 5.liga Energodata Žilina D...3,-EUR(D)
6.liga Rajec...3,-EUR(C)
7.liga Tepláreň Žilina...3,-EUR(D), Jasenové...3,-EUR(D)
9.liga Korňa...13,-EUR(F+10,-EUR-nešportové správanie)

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.

VV OSTZ praje všetkým družstvám veľa úspechov a všetkým hráčom a funkcionárom v kluboch
v novom roku 2018 všetko najlepšie a najmä veľa zdravia.

Nededza 2.1.2018

Mgr. Marian Frniak

