Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 5-2015-2016
Vážení stolní tenisti,
skončila jesenná časť našich oblastných súťaží. Dávam do pozornosti nasledovné.
Od 1.1.2016 do 15.1.2016 ja tzv. prestupový a „hosťovací“ termín. V tomto termíne je možné posilniť
družstvo o nových hráčov. Pripomínam však, že títo hráči nesmeli odohrať v jesennej časti za žiadny
oddiel ani jedno stretnutie. Pri splnení tejto podmienky je možné získať hráča na prestup alebo
hosťovanie štandardným postupom ako pred začiatkom súťaže. Pri zapísaní takéhoto hráča na súpisku
družstva však musíme postupovať v súlade s bodom 4, Doplnku súťažného poriadku družstiev
uverejneného napr. v Spravodaji 8-2014-2015, ktorý znie:
4, Ak oddiel získa v januárovom prestupovom a hosťovacom termíne hráča, zapíše ho na súpisku
iba jedného svojho družstva bez možnosti zásahu do základu tohto družstva.
Ďalej opakujem a citujem z minulého Spravodaja 4-2015-2016:
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.
Vzhľadom na neustále sa opakujúce nedostatky týkajúce sa nahlasovania výsledkov,
zasielania Zápisov o stretnutí, striedania hráčov atď., pristúpim v odvetnej časti súťaže
k zdvojnásobeniu pokút pre družstvá, ktoré už v jesennej časti súťaže za daný priestupok
pokutu mali. Nie je predsa možné, aby sa ešte v nedeľu večer nedali poslať kompletné
výsledky súťaží do novín kvôli niekoľkým neporiadnym družstvám.
Dovolím si tvrdiť, že máme aktuálnejšie stránky na pinec.info ako KSTZ a SSTZ len treba výsledky
a zápisy posielať načas. Je to veľký problém zvoliť napr. takýto postup ?
- Skončí stretnutie, súper podpíše zápis a vedúci družstva pošle SMS, že stretnutie skončilo
napr. 11:7 a ideme na pivo. Zápis pošlem na druhý deň.
- Ešte lepšia je možnosť. Skončí stretnutie, súper podpíše zápis a vedúci družstva nemusí
posielať SMS, ale priamo hneď pošle zápis smartfonom a ideme na pivo. Prípadne, ak
nikto nemá smartfon, tak zápis pošle niekto z družstva z domu, ak má doma skener. Musí
to však stihnúť do 22:00 hod. Ak nie, platí predchádzajúca možnosť. Ešteže máme obetavého
p. Karola Kapustu, ktorý to hneď zverejní na „pinci“. Do polnoci však naozaj čakať nemôže.
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 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
10.kolo
5.liga Krásno n/Kysucou...2,-EUR(C)
6.liga Energodata Žilina...4,-EUR(D,C)
7.liga Jasenové...2,-EUR(D)
8.liga Ovčiarsko 2,-EUR(C)
11.kolo
8.liga Terchová...2,-EUR(D)
8.liga Zákopčie...2,-EUR(D)
6.liga Nesluša...2,-EUR(C)
Schválené hosťovanie: Dodek Martin, do 9.liga, TJ Fatran Varín B (do 30.6.2016)
Nové podlžnosti:
TJ Fatran Varín, 4,-EUR, hosťovanie Dodek Martin
Prajem všetkým hráčom a funkcionárom družstiev v novom roku 2016 všetko dobré a najmä veľa zdravia.
Nededza, dňa 3.1.2016

predseda ŠTK

Mgr. Marian Frniak

