Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 3-2018-2019
Vážení stolnotenisoví priatelia!
doslova o niekoľko hodín začne nový ročník našich oblastných stolnotenisových súťaží družstiev.
Veľká väčšina z nás sa už určite teší. Hráme to dobrovoľne, pretože máme tento šport radi.
Zároveň reprezentujeme nejakú firmu alebo obec, za ktorú hráme a tým ich zviditeľňujeme tak, ako
hráči v iných športoch. Pri prezeraní súpisiek súperov sa pýtame na hráčov, ktorí tam chýbajú.
Kde hrajú ? Hrajú vôbec ešte alebo čo je s nimi ? A tak by to malo byť v komunite ľudí s rovnakou
záľubou.
Určite ste si všimli, že v 7.lige je len 11 družstiev. Je to tým, že už po vylosovaní súťaží sa odhlásilo
družstvo Krásno n/KIysucou B.
Na stránke pinec.info a na našej oblastnej stránke sú už všetky údaje potrebné k bezproblémovému
zahájeniu novej sezóny 2018/2019.
Oznam pre klub Žilina Energodata
V riadnom hracom termíne, teda 3.10.2018 odohrá zápas
6.liga
Žilina Energodata E – Žilina Energodata F
Najneskôr do dňa 27.10.2018 odohrať a doručiť Zápis o stretnutí medzi svojimi družstvami
6.liga
Žilina Energodata F – Žilina Energodata E
Oznam pre klub MŠK Čadca
V riadnom hracom termíne, teda 2.10.2018 odohrá zápas
9.liga
Čadca F – Čadca G
Najneskôr do dňa 27.10.2018 odohrať a doručiť Zápis o stretnutí medzi svojimi družstvami
9.liga
Čadca G – Čadca F
Oznam pre klub STO Divina-Lúky
V riadnom hracom termíne, teda 1.10.2018 odohrá zápas
9.liga
Divina-Lúky B – Divina-Lúky C
Najneskôr do dňa 27.10.2018 odohrať a doručiť Zápis o stretnutí medzi svojimi družstvami
9.liga
Divina-Lúky C – Divina-Lúky B
Upozornenie !
Družstvo Varín A (8.liga) má hraciu miestnosť
V Žiline-Bôrik, Stolnotenisová herňa, Tajovského 5 (nie vo Varíne)
Prestupy a hosťovania:
Prestup – Sýkora Milan z Fatran Varín do STO Ovčiarsko
Prestup – Troják Jozef z Tatran Kysucký Lieskovec do MŠK Kysucké Nové Mesto
Prestup – Vágo František z Tatran Kysucký Lieskovec do MŠK Kysucké Nové Mesto
Prestup – Svrček Miroslav z Tatran Kysucký Lieskovec do MŠK Kysucké Nové Mesto
Podlžnosti:
MŠK Kysucké Nové Mesto 12,-EUR (prestupy Svrček M., Vágo F., Troják J.)
Uvedenú podlžnosť klub uhradí súčasne so štartovným v budúcej sezóne 2019/2020.

A keďže opakovanie je „matka múdrosti“, tak opakujem:
Pripomínam družstvám, že striedať v stretnutí druhého hráča môžu po dohode so súperom kedykoľvek.
Ak súper nesúhlasí, tak družstvo môže striedať druhého hráča, až keď jedno z družstiev dosiahlo
10 bodov. Teda, keď už je o víťazovi rozhodnuté !
Domáce družstvo môže rozhodnúť odohrať stretnutie na troch alebo štyroch stoloch aj bez súhlasu
hosťujúceho družstva.
Od 1.1.2018 platí táto nasledujúca zmena povolená našim OBSTZ Žilina:
Zápis o stretnutí v stolnom tenise môže domáce družstvo vypísať bez kópie, teda iba v origináli.
Úplne vypísaný a podpísaný originál si hosťujúce družstvo odfotí mobilným alebo iným zariadením,
napr. klasickým mobilným telefónom, smartfónom, tabletom, fotoaparátom atď. Takto odfotený
„Zápis“ je hosťujúce družstvo povinné uchovávať najmenej 15 kalendárnych dní pre prípadný protest.
Domáce družstvo je povinné originál „Zápisu“ uchovávať taktiež najmenej 15 kalendárnych dní.
Ak domáce družstvo posiela originál „Zápisu“ poštou, povinnosť uchovania „Zápisu“ najmenej 15
kalendárnych dní preberá zodpovedajúci príjemca z radov Výkonného výboru – v súčasnosti je to
Ing. Karol Kapusta z Čadce.
Výsledok stretnutia oznámi vedúci domáceho družstva SMS správou do 22:00 hod. po skončení
stretnutia na číslo Ing. Karola Kapustu z Čadce 0907 961 116 napr. v tvare:
6.liga, 12.kolo, Nededza A-Rosina B 9:9.
Zápis o stretnutí pošle vedúci domáceho družstva odfotený ako obrázok v tvare jpg !!! na mail:
karol.kapusta@mskcadca.sk na najbližší pracovný deň, prípadne pošle poštou na najbližší
pracovný deň na adresu: Ing. Karol Kapusta, Ľudmily Podjavorinskej 2309/35, 022 01 Čadca
Ak sa stihne poslať Zápis o stretnutí do 22:00 hod., výsledok stretnutia sa samozrejme nemusí formou
SMS nahlasovať.
Už niekoľko sezón platia pravidlá ObSTZ Žilina pre zaradenie hráča do oblastného rebríčka. Myslím si, že
vedúci klubov si už na ne zvykli a počítajú s nimi do ďalšej sezóny. Pozrieť a pripomenúť si ich môžu
prečítaním si Spravodaja 1-2018-2019. V prípade nejasností mi treba zavolať, prípadne napísať na mail.

VV OBSTZ praje všetkým družstvám veľa úspechov a hráčom radosť a pohodu za stolnotenisovými stolmi.

Nededza 29.9.2018

Mgr. Marian Frniak

