Zápis zo zasadania výkonného výboru Krajského stolnotenisového
zväzu Žilina
Termín :
Miesto konania:

04.06.2020
Ružomberok

Účasť:
František Kováč, Ján Buczacki, Martin Ďuračík, Dalibor Jahoda, Milan Laššák, Roman Cibulka
Ospravedlnená neúčasť :
Juraj Švento
PROGRAM
Bod 1
Dokončenie súťaží ročníka 2019/20
Výkonný výbor zhodnotil situáciu a na základe reálnej situácie navrhol ukončiť súťažný ročník
2019/20 s výsledkami tak ako bol prerušený v mesiaci marec 2020. Do úvahy sa okrem reálnych
skutočností brala aj anketa v rámci klubov, ktorej výsledok bol 50:50 , čo VV výkonný výbor
zhodnotil ako nízky záujem o dohratie súťaží. Hlasovanie o ukončení súťaží bolo jednomyseľné 6
hlasov za nikto proti.VV prejednával aj varianty postupov a zostupov, kde došlo ku konsenzu u
varianty kde postupuje iba víťaz a zostupuje len posledný.Za hlasovali 4 členovia, proti boli 2
členovia VV.
VV berie na vedomie že pri tomto modeli môže nastať situácia že sa niektorá zo súťaží
môže vplyvom okolností rozšíriť v budúcom ročníku na 13 účastníkov
Bod 2
Nahlásiť na SSTZ víťaza 2.ligy, ktorým je družstvo STO TJ Nižná B a je priamym postupujúcim do
1.ligy východ
Zodpovedný : Kováč František , do 30.06.2020
Bod 3
Konferencia KSTZ ZA
VV sa zhodol na predbežnom termíne konferencie a to 1.9.2020 za predpokladu že epidemiologická
situácia bude priaznivá
Bod 4
Zmena formátu 3.ligy
VV výbor navrhuje zmeniť formát 3.ligy na jednokolový tak ako je aj 4.liga a zároveň tiež na 18
zápasov. Vychádza aj z ankety ktorá bola vypísaná dávnejšie a kde bola podaná výzva na
predkladanie návrhov týkajúcich sa zmien súťaží v ročníku 2020/21.O túto anketu bol ale malý
záujem no z toho mála podnetov sa najviac týkalo práve 3.ligy. Rozhodnutie bude prijaté
hlasovaním na konferencii
Bod 5
Príprava ročníka 2020/21
- Rebríčky KSTZ ZA zverejniť do 1.7.2020 (za predpokladu že SSTZ vydá dostatočne dopredu tie
svoje)
- rozpis súťaží do 15.7.2020
- prihlášky do 15.8.2020
- súpisky do 10.9.2020

Bod 6
Odmeny za prácu členov VV
Za ročník 2019/20 budú rovnaké ako minulú sezónu
Bod 7
Príprava podnetov na konferenciu Slovenského stolnotenisového zväzu
- zaviazať SSTZ aby do súboru predpisov boli zakomponované riešenia v prípade podobných
situácií súvisiacich s prípadnou pandémiou
Kováč František
predseda ŠTK KSTZ ZA

