Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 6 - 2015-2016
Vážení stolní tenisti,
v tomto týždni prebieha 18.kolo našich súťaží. S blížiacim sa koncom tejto sezóny 2015/2016
sú mi kladené otázky ohľadom počtu postupujúcich a zostupujúcich. K odpovedi na túto otázku môžem
povedať len toto. Víťazné družstvo každej našej ligy má právo postupu do vyššej súťaže a každé
posledné družstvo zostupuje do nižšej súťaže (samozrejme okrem 9.ligy). Počet postupujúcich alebo
zostupujúcich družstiev môže byť aj väčší. Všetko závisí od počtu postupujúcich a zostupujúcich
družstiev, najmä z ktorých regiónov, vo vyšších súťažiach počnúc extraligou a končiac našou 4.ligou-západ. Podotýkam, že družstvo, ktoré sa umiestni na druhom mieste v našej 5.lige má možnosť hrať
tzv. „baráž“ o druhé postupové miesto do 4.ligy-západ. Odporúčam družstvám hrať naplno až
do posledného kola, lebo poznám prípady z nedávnej minulosti, keď postupovali až tri družstvá a
naopak vypadávali tiež tri družstvá.
V minulom Spravodaji č. 5-2015-2016 som upozornil, že pristúpim v odvetnej časti súťaže
k zdvojnásobeniu pokút pre družstvá, ktoré už v jesennej časti súťaže za daný priestupok pokutu mali.
Nemôžem pochopiť, ako sa po mojich neustálych opakovaniach môže stať, že zodpovedná osoba
za stretnutie, vedúci klubu a ani hráči nevedia napríklad, kedy sa strieda druhý hráč. Dokonca jedno
družstvo striedalo v zápase 4 (slovami štyroch) hráčov !!!
Preto znova opakujem:
V pravidlách stolného tenisu je uvedené, že družstvo môže striedať iba jedného hráča kedykoľvek
po odohraní prvých štyroch dvojhier. Náš Oblastný zväz Žilina povolil striedať aj druhého hráča, ak
je už známy víťaz daného stretnutia družstiev. To znamená, že ak niektoré družstvo už dosiahlo desať
bodov (to znamená, že je už známy víťaz stretnutia-napríklad vyhráva čo ja viem 10:4 alebo prehráva
čo ja viem 6:10 ), môže striedať ktorékoľvek družstvo ešte jedného hráča aby si zahral, lebo ten už
nemôže ovplyvniť to, kto je víťazom celého stretnutia a kto je porazeným. Bolo to urobené preto,
aby klub dal príležitosť napríklad mladému hráčovi, ktorý ešte možno na danú ligu nemá výkonnosť,
ale môže získať cenné skúsenosti a nepoškodí družstvo.
Tak a viac „po lopate“ to už napísať neviem.
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






12.kolo 6.liga Energodata Žilina F...2,-EUR(F), Nesluša...4,-EUR(C)
7.liga Zákopčie...6,-EUR(D,F)
13.kolo 5.liga Energodata Žilina D...4,-EUR(D), Krásno n/Kysucou...4,-EUR(C)
7.liga Energodata Žilina G...4,-EUR(D)
14.kolo 5.liga Višňové...4,-EUR(D)
6.liga Strečno...4,-EUR(C)
7.liga Strečno...4,-EUR(C), Čierne...2,-EUR(F)
8.liga Divina-Lúky...4,-EUR(D)
9.liga Varín...4,-EUR(C,D)
15.kolo 5.liga Krásno nad Kysucou...4,-EUR(C)
8.liga Terchová...4,-EUR(C)
9.liga Varín...4,-EUR(D)

Pokuty zatiaľ neuhrádzajte. Všetky družstvá ich uhradia spoločne so štartovným do nasledujúceho
ročníka 2016/2017.
Zápis o stretnutí posielať iba na e- mail: karol.kapusta@mskcadca.sk
Nededza, dňa 18.2.2016

predseda ŠTK

Mgr. Marian Frniak

