Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 4-2018-2019
Vážení stolnotenisoví priatelia
na prelome 44. a 45. týždňa majú naše oblastné stolnotenisové ligy prestávku kvôli Sviatku všetkých
svätých. V tomto sviatočnom týždni venujeme tichú spomienku všetkým našim zosnulým príbuzným
a známym, nám najmilším a najbližším. Prežime všetci tieto dni s pokojom na duši.
Uvedenou týždňovou prestávkou sa posledné kolo jesennej časti odohrá netradične až začiatkom
januára (teda okrem 9.ligy, kde je 10 družstiev).
Takto pred rokom som Vás všetkých oboznámil s novinkou nášho Oblastného výkonného výboru, ktorá
sa týkala možnosti písania Zápisu o stretnutí pre domáce družstvo iba v origináli s tým, že hostia
si originál iba odfotia. Celý návrh bol uvedený v Spravodaji 3-2017-2018, ktorý bol uverejnený
na našej webovej stránke a ktorý si môžete pozrieť. Som rád, že sa tento návrh (platný od 1.1.2018)
ujal a aj sa hojne využíva. Negatívne ohlasy alebo návrh na vylepšenie som zatiaľ nedostal.
Pre zaujímavosť uvádzam, že táto práve prebiehajúca sezóna je už štvrtá, v ktorej družstvá našich
oblastných líg majú možnosť hrať plastovými loptičkami a tretia, v ktorej sú „plasty“ povinné.
Patrili sme medzi prvé oblastné a okresné zväzy, ktoré urobili toto správne rozhodnutie.
Občas počujem ojedinelú sťažnosť na veľkú vzdialenosť cestovať za niektorými družstvami najmä
z okresu Čadca (napr. Zákopčie, Korňa, Čierne, Čadca, Stará Bystrica). Že by bolo dobré, keby sa súťaže
rozdelili a Čadca a Kysucké Nové Mesto mali svoje a okresy Žilina a Bytča svoje súťaže.
Aby som pravdu povedal, ak by sme tie družstvá oddelili už od 5.ligy po 9.ligu, tak neviem, podľa
akého kľúča by sme tieto nové ligy utvorili a ako by víťazi jednotlivých líg postupovali z „čadčianskych“
líg a „žilinských“ líg do nejakej spoločnej ligy.
Ak by sa mala rozdeliť iba 9.liga (prípadne aj 8.liga), tak by to nič moc neriešilo, lebo by sa museli hrať
nejaké kvalifikácie alebo baráže do spoločnej 7.ligy. V spoločnej 7.lige, teda aj v 6.lige a 5.lige by opäť
boli „čadčianske“ družstvá. Verte, že by tam opäť bola Čadca, Zákopčie alebo Stará Bystrica. Počas mojej
funkcie už raz bola tá najnižšia liga rozdelená na „čadčiansku“ a „žilinskú“. Mal som s tým zlé skúsenosti
a ďalšiu sezónu sa to zrušilo.
Je pravda, že z niektorých obcí „žilinskej“ strany je do niektorých obcí „čadčianskej“ strany dosť ďaleko.
Najmä z tých okrajových. Uvedomme si však dve veci. V každej našej lige je takéto družstvo jedno alebo
možno dve. Čiže vycestujem na väčšiu vzdialenosť raz možno dvakrát, ale ony vycestujú na „žilinskú“
stranu určite viackrát. A práve ony sa nesťažujú. A po druhé, aj v rámci možnej „žilinsko-bytčianskej“
ligy sú okrajové obce, ktoré sú tak vzdialené ako zo Žiliny do Zákopčia, Korne, Čadce, Starej Bystrice.
Sú to napr. Štiavnik-Terchová, Rajec-Štiavnik, Bytča-Stránske atď. Ďalšie okrajové obce sú napr. Jasenové,
Kotešová, Divina-Lúky, Divinka-Lalinok atď. Osobne si myslím, že väčším problémom ako vzdialenosť je
kolabujúca doprava zo Žiliny na všetky strany a najmä v piatok. Veľmi rád prijmem akékoľvek návrhy
na riešenie.
Otázky na ŠTK:
Je možné, aby na stretnutie nastúpili napr. aj štyri ženy ?
SSTZ nechal na Oblastné a Okresné zväzy, či budú ženy zaraďovať do svojho rebríčka. Náš Oblastný
zväz Žilina sa rozhodol, že ženy do rebríčka zaraďovať budeme. To znamená, že sme ich „zrovnoprávnili“
s mužmi. A preto sme povolili hrať ženám ako aj mužom v ľubovoľnom počte v jednom stretnutí. Teda
teoreticky najviac desiatim (ak budú hrať aj štvorhry a ešte aj dve budú striedať).

Je možné, aby hráč nastúpil napr. za A-družstvo svojho klubu a potom nastúpil za B-družstvo, keď
obidve stretnutia začali súčasne v rovnakom čase ?
Hráč nemôže súčasne hrať v dvoch stretnutiach svojho klubu. Pod pojmom „súčasne hrať“
sa myslí to, že medzi dvoma zápasmi, ktoré hráč odohrá v jenom družstve, nemôže v reálne plynúcom
čase odohrať zápas v druhom družstve. Zrozumiteľnou rečou povedané, hráč nemôže odohrať zápas
v jednom družstve, potom si odskočiť zahrať zápas za druhé družstvo a vrátiť sa a zahrať ďalší zápas
opäť za prvé družstvo.
Hráč však môže nastúpiť za prvé družstvo, odohrať jeden alebo viac zápasov, potom sa v tomto stretnutí
nechať vystriedať a nastúpiť za druhé družstvo, kde môže vystriedať niektorého hráča. To, či obidve
stretnutia začali v rovnakom čase je bezpredmetné.
Dôležité je, aby vedúci respektíve kapitán družstva jasne oznámil rozhodcovi alebo osobe zodpovednej za
stretnutie, že tento hráč bude vystriedaný a teda v danom stretnutí už nenastúpi. Takýto hráč môže
nastúpiť v ďalšom stretnutí bez ohľadu nato, či toto ďalšie stretnutie ešte len ide začať alebo už prebieha.
Čo mám urobiť, aby som sa dostal do oblastného rebríčka hráčov ?
Aj keď mi nad touto otázkou začína rozum stáť a objasňujem a vysvetľujem to každú sezónu
v „Spravodajoch“ (naposledy pred troma mesiacmi v Spravodaji 1-2018-2019), tak skúsim opäť.
Zkopírujem celú časť zo Spravodaja 1-2018-2019:
Pre hráčov hrajúcich naše oblastné ligy 5., 6., 7., 8. a 9.ligu platí:
Do oblastného rebríčka bude 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-žiak, ktorý v roku zahájenia novej sezóny dovŕšil maximálne 14 rokov.
Ten môže byť napísaný najviac na dvoch súpiskách družstiev oddielu bez možnosti zásahu do základu
tohto družstva.
Hráči zaradení v rebríčku a napísaní na súpiske družstva za štvrtým hráčom družstva môžu byť napísaní
na súpiske aj družstva v nižšej súťažnej triede (lige).
Oddiel – klub môže zaradiť hráča do nižšieho družstva, než do ktorého základu by patril podľa svojho
postavenia na rebríčku s podmienkou, že potom vôbec nesmie byť na súpiske žiadneho vyššieho družstva.
Ak štartuje viac družstiev oddielu v jednej súťažnej triede, potom súpisky družstiev sú úplne rôzne, t.j.
žiadny hráč nemôže byť na dvoch súpiskách a súčet poradových čísel hráčov v oblastnom rebríčku
základu družstva A musí byť menší ako u B družstva atď.
V rebríčku zaradený hráč môže byť napísaný súčasne najviac na troch súpiskách družstiev oddielu za ktorý
hrá.
Ak oddiel získa v januárovom prestupovom a hosťujúcom termíne hráča, zapíše ho na súpisku iba
jedného svojho družstva bez možnosti zásahu do základu tohto družstva.
Táto úprava platí už 5. sezónu. VV OBSTZ Žilina ju zaviedol z dôvodu nejednoznačnej, nevyhovujúcej
a netransparentnej legislatívy pre tvorbu súpisiek v stolnotenisových súťažiach družstiev. Počas tohto
času prešla aj určitými malými zmenami, ale ani predtým ani teraz nikto netvrdí, že už nič lepšie
neexistuje. Vznikla po zrelej úvahe a po naštudovaní si podobných úprav v iných okresných a oblastných
zväzoch nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Môžem povedať, že niekde, najmä v Česku to majú
ešte prísnejšie. Nebudem hovoriť o iných športoch, či už individuálnych alebo kolektívnych, ale všade
majú svoje úpravy, kto môže a koľkí môžu hrať vo viacerých družstvách jedného klubu. Všade sa snažia
vylúčiť alebo veľmi obmedziť možnosť, aby keď B-družstvo ide vypadnúť alebo postúpiť, tak mu príde
pomôcť takmer celé A-družstvo.
Pre tvorbu súpisiek v stolnotenisových súťažiach družstiev sú možné dva hlavné pohľady nato, ako zaradiť
do rebríčka hráča, ktorý v poslednej sezóne neodohral dostatočný počet dvojhier potrebných na jeho

zaradenie podľa platnej legislatívy. A je jedno či treba 33%, 40%, 50% alebo iný počet percent zápasov.
Prvý pohľad je zakotvený v súčasnej legislatíve SSTZ a KSTZ, aj keď aj tie už prešli medzičasom malými
úpravami. Zaraďme hráča do rebríčka na základe jeho predchádzajúcej histórie. To znamená, aké mal
výsledky niekoľko sezón pred tou poslednou sezónou, v ktorej nehral vôbec alebo veľmi málo. Niektoré
zväzy to skúmajú dozadu 3 sezóny, niektoré 4, niektoré 5 sezón. Je to úplne jedno. Za každú sezónu dozadu
sú im odpočítané nejaké percentá úspešnosti. Je teraz jedno koľko percent. Na základe takéhoto
„matematického postupu“ sa im určí nejaké kvalifikované zaradenie. Na prvý pohľad to vypadá celkom
logické a rozumné. Veď keď viem hrať stolný tenis na určitej úrovni, tak ho predsa za niekoľko rokov
nezabudnem hrať úplne, aj keď nebudem hrať vôbec. Klesne mi výkonnosť, tú zohľadnia odpočítané
percentá úspešnosti a je to v poriadku. Lenže je tu niekoľko „lenže“. O kvalifikované zaradenie hráča
žiadajú ľudia (tí chcú pre svoj klub vyťažiť čo najviac) a kvalifikované zaradenie hráča robia tiež len
ľudia. A tu je priestor pre pochybenia a neprávosti. Preto tie niektoré nepochopiteľné zaradenia hráčov
do rebríčka. Ako zaradiť hráča, ktorého vôbec nepoznám, prestúpil z iného konca republiky a tiež mi
nepomôže ani jeho hráčska história, keď hral úplne inú súťaž v úplne inom okrese alebo kraji. Porovnať
navzájom úrovne jednotlivých súťaží je nad ľudské sily. Veď nemáme ani koeficient porovnania úrovne
našej 5.ligy a 4.ligy-západ, aj keď viac ako polovica družstiev 4.ligy-západ sú „naše“ družstvá. Preto aj
Krajský rebríček vypadá tak, ako vypadá. Veľa hráčov z Krajského rebríčka tam vôbec nemá čo hľadať a
nezahralo by si ani našu 6.ligu ! Ďalším možným úskalím tohto kvalifikovaného zaradenia hráča
na základe jeho hráčskej histórie je fakt, že hráča je možné zaraďovať do rebríčka aj niekoľko sezón,
aj keď tento hráč ani nevie, kde má raketu. Tiež môže už tri sezóny študovať v Anglicku alebo sa
pred niekoľkými rokmi oženil a býva v Taliansku. Že je to neskutočné ? Vôbec nie, ale vo veľmi podobných
prípadoch aj skutočné ! Do tohto chaosu ešte vstupuje fakt, že klub môže, ale nemusí požiadať
o kvalifikované zaradenie hráča. Klub môže urobiť tak, ako mu vyhovuje. A je v ľudskej povahe robiť
tak, aby som „prečúral“ toho druhého.
Druhý pohľad na danú problematiku je ten, ktorý zvolil náš OBSTZ Žilina. Zaraďme hráča do rebríčka
na základe predchádzajúcej sezóny a nie predchádzajúcej histórie. To znamená, že na Oblastnom rebríčku
sú hráči, ktorí poslednú sezónu naozaj hrali a odohrali dostatočný počet dvojhier. Keď ich neodohrajú
z akýchkoľvek dôvodov, tak strácajú štatút rebríčkového hráča. Čo z toho vyplýva je uvedené vyššie
v rámčeku. Samozrejme, že aj pri tomto princípe nemáme zaručené, že keď hráč odohral celú minulú
sezónu a bol zaradený do rebríčka, tak sa neožení a nepôjde bývať do Talianska alebo že nepôjde
študovať do Anglicka. Ale toto sa dá zneužiť iba jednu sezónu, lebo ďalšiu sezónu už v rebríčku nebude.
Ale nebudú to 3, 4 alebo 5 sezón ako pri tom prvom princípe. Niektoré zväzy v Česku dokonca proti tomuto
bojujú tak, že ak rebríčkový hráč, ktorý je v základe nejakého družstva, odohrá v jesennej časti menej dvojhier
ako je pevne stanovené, tak ho zo základu tohto družstva jednoducho vyčiarknu.
Vyvstáva ešte otázka, že klub ani nemusí chcieť špekulovať s hráčom, ale naozaj nie vinou hráča, tento
neodohrá sezónu alebo jej časť a napríklad ťažko ochorie, podstúpi ťažkú operáciu apod. Pre takéto podobné
prípady sme stanovili povinný počet odohraných dvojhier na 33%, teda najnižšie ako sa dalo, aby to malo aj
z matematického hľadiska nejakú vypovedaciu hodnotu. Z doterajšej praxe sa ukázalo, že toto úplne
vyhovuje aj pre niekoľkomesačné ochorenia a poúrazové rehabilitácie. Hráč má stále šancu potrebný počet
dvojhier odohrať. V opačnom prípade ani sám hráč nebude vedieť, či bude ešte hrať a v akej forme a kondícii.
Tento druhý pohľad sa mi zdá lepší aj v prípade, že klub chce dať na súpisku hráča z iného kraja, ktorá hral
inú súťaž. Nemusím ho zaradiť na základe „ničoho“ ako v prvom pohľade, ale použijem štatút
nerebríčkového hráča. Klub sám najlepšie vie, na súpisku ktorého jedného družstva ho napísať, tam
trénuje, každý vie akú má výkonnosť a kde najviac pomôže. Ak je dobrý a bude hrať, tak ďalšiu sezónu
už v rebríčku bude. Tento druhý pohľad je dobrý aj špeciálne pre okresné a oblastné zväzy. Tu sa prihlasujú
do najnižších súťaží nové družstvá a hráči s mne neznámou históriou. Neviem si predstaviť, že by som ich
mal na žiadosť klubu kvalifikovane zaradiť. Ešte by mohol nastať prípad, že dobrý hráč, napríklad
hernej úrovne 5.ligy, by zámerne neodohral dostatočný počet dvojhier, aby sa nedostal do rebríčka.
Chcel by v ďalšej sezóne hrať napr. 8.ligu a pomôcť B-družstvu. Klub by ho teda ako nerebríčkového
hráča napísal na jednu súpisku, teda do 8.ligy. To samozrejme môže. Ale hráč má predsa aj nejaké
etické a morálne zábrany hrať o tri triedy nižšie, ako by mal. A keď nemá, tak jeho problém.

Nie je to chyba druhého pohľadu. Pri prvom pohľade, by nerebríčkový hráč mohol hrať dokonca nelogicky
aj v troch nižších družstvách.
Trocha mi v prospech druhého pohľadu nahrala aj Medzinárodná stolnotenisová federácia, ktorá
nedávno pozmenila systém výpočtu pri zostavovaní svetového rebríčka mužov a žien. Tento systém
núti hráčov hrať a hrať čo najviac medzinárodných turnajov, ak sa chcú udržať vo svetovom rebríčku a
nie ako to bolo doteraz. To som ale pred niekoľkými rokmi naozaj nemohol vedieť.
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 určí, či sa stretnutie bude hrať na dvoch alebo viacerých stoloch aj bez súhlasu
hosťujúceho družstva.
Oznam pre kluby Bytča B, Zákopčie B, Ovčiarsko B ale aj ostatné: Zápisy o stretnutí posielať
iba na mail – karol.kapusta@mskcadca.sk budem nútený udeľovať od ďalšieho kola pokuty.
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.
1.kolo 6.liga Zákopčie B...3,-EUR(D)
9.liga Divina-Lúky...3,-EUR(D), Kotešová IRIS...3,-EUR(D), Ovčiarsko...3,-EUR(C)
5.liga Krásno...3,-EUR(zápis MMS)
2.kolo 5.liga Stránske...3,-EUR(D)
9.liga Mojš...3,-EUR(D)
3.kolo 5.liga Krásno...3,-EUR(D)
8.liga Kľače...3,-EUR(D)
VV OSTZ praje všetkým družstvám veľa úspechov a hráčom radosť a pohodu za stolnotenisovými stolmi.
Nededza 3.11.2018

Mgr. Marian Frniak

