Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 6-2017-2018
Vážení stolní tenisti,
je dobojované. Dňa 23.3.2018 sa skončil súťažný ročník 2017/2018 našich oblastných stolnotenisových
súťaží družstiev 5. až 9.ligy.
Víťazom 5.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo STK Radoľa B.
Na druhom mieste skončilo družstvo Tatran Kysucký Lieskovec B, ktoré má právo hrať baráž o účasť
vo 4.lige-západ.
Víťazom 6.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo STO Nesluša.
Víťazom 7.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo TJ Slávia Zákopčie B.
Víťazom 8.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo STO Štiavnik.
Víťazom 9.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo MŠK Kysucké Nové Mesto B.
Všetkým postupujúcim družstvám srdečne blahoželám a družstvu Tatran Kysucký Lieskovec B
prajem v baráži o 4.ligu veľa úspechov.
Odmeny víťazným družstvám boli posielané poštovou poukážkou na adresu hlavného organizačného
pracovníka uvedeného v Prihláške na sezónu 2017/2018.
Dôležité:
Družstvá STK Radoľa B a Tatran Kysucký Lieskovec B potvrdia svoj postup, resp. účasť v baráži
záväzne do termínu uvedeného na internetovej stránke KSTZ Žilina. Túto stránku treba sledovať.
Priamym vypadávajúcim z 5.ligy je družstvo Energodata Žilina D.
Priamym vypadávajúcim zo 6.ligy je družstvo STK Rajec B.
Priamym vypadávajúcim zo 7.ligy je družstvo OŠK Nededza B.
Priamym vypadávajúcim z 8.ligy je družstvo STO Jasenové B.
Počet vypadávajúcich a postupujúcich z jednotlivých líg 5. až 9., môže byť aj väčší v závislosti
od regionálnej príslušnosti vypadávajúcich družstiev vo vyšších ligách a od výsledkov barážových
stretnutí vo vyšších ligách. Toto budeme vedieť v priebehu mesiaca máj. Uverejním to ihneď v Spravodaji.
Počet postupujúcich z 9.ligy a počet vypadávajúcich z 8.ligy môže navyše ešte ovplyvniť aj prípadné
rozšírenie 8.ligy na 12 družstiev. Bude to závisieť od toho, koľko družstiev sa prihlási do 9.ligy.
Upozorňujem družstvá, ktoré budú hrať 5. a 6.ligu na povinnosť mať platné registračné preukazy hráčov.
Dôležité:
3.2. P R E S T U P O V É T E R M Í N Y
3.2.1.
Hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 1.4. do 15.6. daného roku a od 1.1. do 15.1.
nasledujúceho roku. Prestup ohlásený v termíne od 1.4. do 15.6. daného roku je platný po schválení
a nadobudne účinnosť od 1.7. daného roku, pričom hráč zostáva hráčom pôvodného oddielu
(klubu) do 30.6. daného roku.
VV SSTZ má oprávnenie predĺžiť termín ukončenia prestupov pre konkrétnu súťaž v prípade, ak
koniec
súťaže alebo baráž je po termíne 15.6. príslušného súťažného ročníka.
Prestup ohlásený v termíne od 1.1. do 15.1. nasledujúceho roku nadobúda účinnosť okamžite
po jeho schválení.
3.2.2.
Hráč môže ohlásiť prestup aj v termíne od 16.6. do 15.9 .daného roku, pričom v tomto

termíne materský oddiel -klub z ktorého hráč ohlasuje prestup a oddiel -klub do ktorého hráč hlási
prestup je povinný jednoznačne sa vyjadriť k prestupu na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu hosťovania" a to : súhlasíme.
Prestup po schválení nadobúda účinnosť okamžite po jeho schválení avšak najskôr od 1.7.daného
roku.
Ak sa materský oddiel -klub uvedie na tlačive nesúhlas resp. nevyjadrí k prestupu hráča na
predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu -hosťovania", bude sa to považovať tiež ako nesúhlas a
v takom prípade matričná komisia takýto prestup zamietne.
3.3. O H L Á S E N I E P R E S T U P U
3.3.1.
Hráč môže súčasne ohlásiť len jeden prestup. Pri porušení tejto zásady sú všetky ohlásené prestupy
takého hráča neplatné a vec bude postúpená na riešenie disciplinárnej komisii.
3.3.2.
Hráč hlási prestup na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu -hosťovania", ktoré odošle
doporučenou poštou:
a)príslušnej komisii oprávnenej rozhodovať o prestupe (viď čl. 3.4.).
b) na adresu oddielu-klubu (nie TJ), z ktorého hráč odchádza
(ďalej len "materský oddiel"),a to len vtedy ak sa materský oddiel nevyjadril k prestupu.
3.3.3.
Predpísané tlačivo " Ohlásenie prestupu -hosťovania " musí byť správne a úplne vyplnené podľa
predtlače a pokynov tohto prestupového poriadku.
3.3.4.
Hráč je povinný oznámiť prestup svojmu materskému oddielu –klubu.
Materský oddiel –klub vyznačí na prestupovom lístku, že bol informovaný o prestupe.
Ak sa materský oddiel -klub nevyjadrí k prestupu hráča na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu
-hosťovania", hráč je povinný predložiť iný dokument o tom, že informoval svoj materský klub o
svojom prestupe .
3.3.5.
Oddiel -klub do ktorého hráč hlási prestup je povinný jednoznačne sa vyjadriť k prestupu na
predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu -hosťovania" .
3.3.6.
Ohlásenie o prestupe môže za hráča vykonať aj oddiel -klub do ktorého hráč prestup hlási.
Rozhodujúci je prejav vôle doloženej podpisom hráča na predpísanom tlačive " Ohlásenie prestupuhosťovania".
3.3.7.
K predpísanému a správne vyplnenému tlačivu "Ohlásenie prestupu -hosťovania", ktoré hráč (oddiel
klub) zasiela príslušnej matričnej komisii priloží:
-registračný preukaz
-doklad o zaplatení prestupového poplatku;
3.3.8.
Hráčovi, ktorý v termíne prestupu nedosiahol vek 18 rokov, musí "Ohlásenie o prestupe hosťovaní" podpísať aj jeden z jeho zákonných zástupcov (na dolnom okraji pri podpise hráča).
3.3.9.
Oddiel -klub je povinný na požiadanie hráča v každom prípade mu vydať jeho registračný
preukaz. Pri nesplnení tejto povinnosti sa oddiel -klub vystavuje disciplinárnym opatreniam.
3.3.10.
Ohlásený prestup hráč nemôže odvolať.
Z uvedenej zmeny prestupového poriadku vyplýva, že hráč, ktorý ohlási prestup v termíne
od 1.4. do 15.6. daného roku, nepotrebuje súhlas materského oddielu-klubu. Musí však podľa
čl. 3.3.4. oznámiť prestup svojmu materskému klubu a toto aj preukázať nejakým dokumentom.
Napríklad doporučene pošle správne vypísané tlačivo „Ohlásenie prestupu-hosťovania“ na adresu
oddielu-klubu (nie TJ). V našich oblastných ligách 5. až 9. však oddiely-kluby väčšinou ani nemajú
volené orgány a tobôž nie oficiálne adresy klubov. Jediné čo vieme a máme je adresa hlavného

organizačného pracovníka, jeho e-mail a tel. číslo, ktorého musia oddiely-kluby uviesť na „Prihláške
oddielu-klubu do stolnotenisovej súťaže“. Preto si myslím, že ohlásenie prestupu treba doporučene
poslať na tohto pracovníka a prípadne aj na jeho e-mail, ktorý je uvedený v zozname hlavných
org. pracovníkov na našej internetovej stránke. Tento e-mail by potom bolo dobre súčasne
preposlať aj mne ako dôkaz v prípade sporu. Adresu hlavného org. pracovníka poskytnem
v prípade potreby ja. Pevne verím, že k takýmto prestupom hráčov v našich oblastných amatérskych
podmienkach ani nedôjde a hráč sa s materským oddielom o prestupe dohodne v dobej viere.
Veď tento šport robíme dobrovoľne a preto, že stolný tenis máme radi.
Po skončení sezóny väčšinou nastáva obdobie testovania rôznych stolnotenisových poťahov a driev,
s ktorými sa „vrhneme“ do novej stolnotenisovej sezóny a s ktorými chceme byť ešte lepší a
úspešnejší. Aj keď všetci vieme, že základom úspechu je poctivý tréning, hľadáme tzv. „svätý grál“,
ktorý to za nás všetko vyhrá sám. Stolný tenis už dávno nie je tzv. „zimný šport“. Tí, ktorých tento
šport veľmi baví sa stretávajú, hrajú a trénujú stále.
V posezónnom období sa robia aj mnohé stolnotenisové turnaje. Napríklad v Trnovom sa uskutočnil
dňa 31.3.2018 Stolnotenisový turnaj o putovný pohár Milana Danaja, ktorého som sa osobne
zúčastnil. Bol to vydarený turnaj za účasti 22 hráčov. Víťazom sa stal Michael Pavlík z klubu Višňové.
Druhý skončil Roman Kľučiarik z klubu Valča a tretí Michal Matejička z klubu Trnové. V spodnom
„pavúku“ získal cenu útechy Radovan Jantulík z klubu Nesluša.
Ďalší turnaj napríklad poriada klub Divina-Lúky dňa 7.4.2018.
Rozbehnutá je sezóna veteránskych turnajov. Tretí turnaj tohto roku sa uskutoční dňa 14.-15.4.2018
V Trenčianskej Teplej. Kto nevie, tak veteránskych turnajov sa môžu zúčastniť hráči od 40 rokov
a viac, ktorí sú zaradení podľa veku do viacerých kategórií.
Novinkou je, že už aj ženy majú prvýkrát svoje veteránske turnaje. Doteraz sa ženy zúčastňovali
veteránskych turnajov spolu s mužmi. Nultý ročník turnaja veteránok (ženy 40+, 50+, 60+) Slovenska
sa uskutoční 21.4.2018 v Martine. Podrobnosti o veteránskych turnajoch nájdete na stránke:
www.sstz.sk.

Nededza, dňa 4.4.2018

Mgr. Marián Frniak
predseda ŠTK OSTZ Žilina

