Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 8-2017-2018
Vážení stolní tenisti,
dňa 30.6.2018 oficiálne skončila sezóna 2017/2018, ktorú týmto Spravodajom uzatváram.
V termíne od 1.4. do 15.6. bol možný prestup hráča do iného oddielu aj bez súhlasu materského
oddielu. Túto možnosť využili dvaja hráči.
V termíne od 16.6. do 15.9. je možné vybaviť hráčovi prestup alebo hosťovanie so súhlasom materského
oddielu. Akým spôsobom sa toto vybavuje nájdete na webovej stránke SSTZ v Prestupovom poriadku.
Na tejto stránke nájdete v sekcii Základné dokumenty aj Registračný, Súťažný a Disciplinárny poriadok.
Klubom, ktoré budú vybavovať nové registračné preukazy, odporúčam dôkladne prečítať Registračný
poriadok.
Upozorňujem družstvá, ktoré budú hrať 5. a 6.ligu na povinnosť mať platné registračné preukazy hráčov.
O kartičky registračných preukazov je možné požiadať aj mňa.
Schválené prestupy k 1.7.2018:
Brath Róbert z oddielu Lokomotíva Vrútky do oddielu Tepláreň Žilina
Brezány Juraj z oddielu IRIS Kotešová do oddielu Divina-Lúky
Podlžnosti oddielov za tieto prestupy vo výške 4,-EUR budú uhradené spolu so štartovným
na nový súťažný ročník.
Tak ako v minulej sezóne, tak aj v tejto sezóne 2018/2019 budú ženy zaraďované
do Oblastného rebríčka spolu s mužmi a pri zostavovaní súpisiek na sezónu 2018/2019 budú
pre ženy platiť rovnaké pravidlá ako pre mužov. Táto zmene sa stretla iba s kladným ohlasom.
Aj keď postup pri zostavovaní súpisiek nášho Oblastného zväzu platí už tri sezóny pripomeniem ho.
Súpiska sa vypisuje podľa Oblastného rebríčka, ktorý uverejňuje náš ObSTZ Žilina na danú nastávajúcu
sezónu. Na začiatku tohto Oblastného rebríčka sú uvedení hráči hrajúci za kluby z našej oblasti (teda
z okresov Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Bytča), ktorí sú vedení podľa poradia na Krajskom
rebríčku uverejnenom KSTZ Žilina na danú nastávajúcu sezónu. Po nich nasledujú hráči, ktorí hrali
v našich Oblastných ligách.
Hráči, ktorí nie sú uvedení na Oblastnom rebríčku, však môžu byť uvedení aj v rebríčkoch iných
krajov, ak medzičasom prestúpili do našej oblasti. Tieto výnimočné prípady sa však riešia individuálne
v súlade s našimi pravidlami.
Do Oblastného rebríčka je zaradený každý hráč, ktorý v poslednom skončenom ročníku odohral
aspoň za jedno družstvo oddielu minimálne 33% dvojhier alebo odohral aspoň za dve družstvá
oddielu v každom aspoň 25% dvojhier.
Hráč nezaradený do posledného zverejneného Oblastného rebríčka môže byť v nasledujúcej sezóne
napísaný iba na jednej súpiske družstva oddielu bez možnosti zásahu do základu tohto družstva.
Výnimku tvorí nezaradený hráč, ktorý v roku zahájenia novej sezón dovŕšil maximálne 14 rokov.
Ten môže byť napísaný najviac na dvoch súpiskách družstiev oddielu bez možnosti zásahu do základu
tohto družstva.
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.
Je obdobie dovoleniek. Niektorí ju už majú za sebou, niektorí sa len chystajú. Výbor ObSTZ Žilina praje
všetkým, aby si dobre oddýchli a nabrali energiu do nového súťažného ročníka 2018/2019.
Koncom júla a začiatkom augusta treba častejšie sledovať našu Oblastnú stolnotenisovú stránku
(ako podstránku KSTZ Žilina), kde uverejním nový Spravodaj s pokynmi na úspešné a bezproblémové
zahájenie novej stolnotenisovej sezóny 2018/2019.
Nededza, dňa 11.7.2018

predseda ŠTK

Mgr. Marian Frniak

