Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 5-2017-2018
Váž. priatelia stolného tenisu,
deň 15.1.2018 bol posledným dňom pre možné prestupy a hosťovania hráčov. Veľké presuny hráčov
však nenastali.
Hosťovanie: Kotúč Stanislav do 30.6.2019 z Energodata Žilina do Tepláreň Žilina.
Doplnenie súpisiek: 7.liga, Krásno B – Rakovan Jozef
Nededza B – Mravec Andrej
8.liga, Jasenové B – Solčanský Ludevit, Blaho Jozef, Kotrík Ján
9.liga, Čadca G – Židzík Kristián
Čadca H – Krúpik Marek, Podmanický Timotej, Turiak Matúš
IRIS Kotešová – Lukáč Marián
Divinka-Lalinok – Štekláč Pavol
Korňa – Cudrák Štefan, Skorčík Martin, Škuľavík Rudolf, Gončár Marián,
Kaňaková Miroslava
Nižšie uvedené podlžnosti niektorých klubov budú klubmi uhradené spolu so štartovným
v nasledujúcom ročníku 2018/2019.
Tepláreň Žilina, 4,-EUR – hosťovanie Kotúč Stanislav
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.
12.kolo, 7.liga Jasenové...6,-EUR(D)
8.liga Kľače...3,-EUR(D)
9.liga Divinka-Lalinok...3,-EUR(D)
13.kolo, 6.liga Strečno...3,-EUR(C)
15.kolo, 5.liga Radoľa...3,-EUR(D)
Dávam do pozornosti:
a, od 1.1.2018 nadobúda účinnosť zmena týkajúca sa možnosti vypísania Zápisu o stretnutí bez kópie,
teda iba v origináli. Pozri Spravodaj č. 3-2017-2018
b, 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.
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.

Do skončenia súťažného ročníka 2017/2018 zostáva odohrať ešte niekoľko kôl. Ako každý rok, tak aj
tento rok, dostávam otázky týkajúce sa počtu postupujúcich a zostupujúcich v jednotlivých ligách.
V tomto časovom okamžiku sa na túto otázku odpovedať nedá. Poviem iba princíp. V našich oblastných
ligách 5. až 9. platí, že víťaz ligy automaticky postupuje do vyššej súťaže a posledné družstvo v danej
lige automaticky zostupuje do nižšej súťaže. Počet postupujúcich a zostupujúcich družstiev môže byť
však aj iný. Závisí to od počtu zostupujúcich družstiev zo 4.ligy-západ do našej 5.ligy. Vzhľadom k tomu,
že 4.liga-západ má „pod sebou“ dve 5.ligy (našu a z regiónu Martin), tak z nej vypadávajú dve družstvá
a družstvo na 10.mieste hrá ešte kvalifikačné stretnutie o zotrvanie vo 4.lige s družstvami na druhých
miestach v menovaných dvoch 5.ligách. Teraz mi je zbytočné vymenovávať všetky možnosti, ktoré môžu
nastať, ale podstatné je to, že teoreticky môžu do našej 5.ligy vypadnúť najviac štyri družstvá. To by
malo za následok, že z našej 5.ligy by teoreticky mohli vypadnúť až štyri družstvá do 6.ligy. Tým pádom
by vypadli štyri družstvá zo 6.ligy do 7.ligy atď.
Je možný samozrejme aj opačný prípad, keď by zo 4.ligy-západ nevypadlo do našej 5.ligy žiadne družstvo
a z našej 5.ligy by postúpil nielen víťaz, ale aj družstvo z druhého miesta ako víťaz kvalifikácie. Vtedy
by zo 6.ligy postupovali do 5.ligy až tri družstvá. A tým pádom zo 7.ligy do 6.ligy tiež tri družstvá atď.
Preto radím družstvám, aby hrali naplno až do posledného kola. Navyše ešte platí pravidlo, že víťaz
ligy, ak nechce postúpiť z rôznych dôvodov, nemôže „predať“, resp. odstúpiť svoje miesto komukoľvek,
ale právo postupu preberá družstvo na druhom mieste atď.
Navyše, počet postupujúcich z 9.ligy do 8.ligy môže byť aj väčší. Bude závisieť od toho, koľko družstiev
sa prihlási v nasledujúcom ročníku do 9.ligy. Ak by bol záujem väčší, tak by sa rozšírila 8.liga z desiatich
družstiev na dvanásť.

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 11.2.2018

Mgr. Marian Frniak

