Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 2-2016-2017
Stojíme na prahu novej stolnotenisovej sezóny 2016/2017. Dokonca už bolo odohrané jedno
predohrávané stretnutie. Pričiňme sa všetci, aby nasledujúca sezóna prebehla bezproblémovejšie ako
tá minulá. Právo štartu jednotlivých družstiev bol zverejnený v Spravodaji 1-2016-2017. Došlo
k nasledovným zmenám:
Čadca D (5.liga) zámena súťaže s Radoľa B (4.liga-západ)
Nová Bystrica (7.liga) odstúpenie súťaže pre Stará Bystrica C (8.liga)
Čadca G (7.liga) zámena súťaže s Nededza B (8.liga)
Divina-Lúky B (8.liga) odstúpenie súťaže pre Kotešová C (9.liga)
Strečno C (8.liga) odstúpenie súťaže pre Lietava (9.liga)
Krásno n/Kysucou C (8.liga) odhlásenie sa zo súťaže
Tak ako každý rok, tak aj tento rok, bolo losovanie súťažného ročníka sprevádzané nejakým problémom.
Tento rok bol problém v tom, že vo 4.lige sa ocitlo 13 družstiev. Tým sa zvýšil počet kôl vo 4.lige z 22
na 26. Preto musela mať 4.liga začiatok už 23.9.2016 a hrať bez prestávky aj týždni, kde sú sviatky
Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, aby sa stihla odohrať do Vianočných sviatkov.
Vzhľadom na náš termín odovzdania súpisiek som posunul začiatok našich líg na 26.9.2016 s týždennou
prestávkou počas sviatkov dňa 1.11. a 2.11.2016. Tým bol však narušený systém pridelenia štartovných
čísel medzi 4.ligou a našimi ligami. Myslím, že sa to však podarilo, dúfam k spokojnosti všetkých.
Nedá mi však, aby som nepovedal svoj osobný názor, prečo je teraz vo 4.lige 13 družstiev. No
preto, že je čím ďalej tým viac družstiev, ktorým vôbec nevyhovuje systém, ktorým sa hrá 3.liga.
Je to systém, kde sa hrá v sobotu alebo aj v nedeľu, kde sa niektoré kolá hrajú po týždni, niektoré
po dvoch týždňoch, niektoré aj po mesiaci. Je to systém tzv. dvojičiek, keď sa v jednom dni hrajú dve
stretnutia, kde keď idú v aute iba štyria hráči, tak v jednom dni každý hráč odohrá 10 !!! zápasov, kde
hráči prídu večer unavení ako ... a ten, ktorý šoféroval ešte o niečo viac. Už prichádza čas, keď sa KSTZ
doslova prosí, kto chce hrať 3.ligu. Stačí laický pohľad na družstvá v 3.lige a vidno, že by to tak nemuselo
byť. Vo 4.lige je herný systém dobrý, ale každý rok má nejaké družstvo alebo družstvá výnimku, na ktorú
väčšina družstiev nadáva, ale sú akože kolegiálny a preto sú ticho a KSTZ nepovie, tak dosť výnimkám.
O systéme zaraďovania hráčov do Krajského rebríčka som už v niektorom minulom Spravodaji svoj
nelichotivý názor písal. Mohlo by mi to byť všetko jedno, keby toto všetko negatívne neovplyvňovalo
aj naše oblastné ligy. Dňa 18.9.2016 sa konala v Ružomberku Konferencia KSTZ Žilina a opäť ticho !!!
Aby som však len nekritizoval, tak pochválim, že na tejto konferencii sa KSTZ Žilina rozhodol,
že bude iniciovať zmenu termínu prestupového obdobia tak, aby termín ukončenia prestupového
obdobia bol 15.augusta a až po tomto termíne sa podávali prihlášky do súťaží. Držím im v tomto palce,
aby to presadili.
Oznam pre klub Žilina Energodata
Najneskôr do dňa 15.10.2016 odohrať a doručiť Zápis o stretnutí medzi svojimi družstvami
5.liga
Žilina Energodata D – Žilina Energodta E
7.liga
Žilina Energodata F – Žilina Energodta G
Najneskôr do dňa 5.11.2016 odohrať a doručiť Zápis o stretnutí medzi svojimi družstvami
5.liga
Žilina Energodata E – Žilina Energodata D
7.liga
Žilina Energodata G – Žilina Energodata F
Upozornenie !
Družstvá Varín A (8.liga) a Varín B (9.liga) majú hraciu miestnosť
V Žiline-Bôrik, Stolnotenisová herňa, Tajovského 5 (nie vo Varíne)
VV OSTZ praje všetkým družstvám veľa úspechov a hráčom radosť a pohodu za stolnotenisovými stolmi.
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