Výkonný výbor Oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 2-2021-2022
Vážení stolní tenisti,
právo štartu družstiev v jednotlivých ligách bol uverejnený v Spravodaji 1-2021-2022. Prišlo však
k nasledujúcim zmenám:
Do súťaží sa neprihlásili štyri družstvá:
5. liga – OSTK Kotešová
5. liga - STO Rosina
6. liga – TJ Slávia Zákopčie
6. liga – Tepláreň Žilina
Doplnenia a prevody súťaží:
5. liga – STO Štiavnik, STK Sokol Stránske
6. liga – IRIS Kotešová, OSTK Kotešová, Tatran Kysucký Lieskovec, STO Divina Lúky
7. liga – TTK Žilina, STO Rosina, STO Divina Lúky
8. liga – Tatran Kysucký Lieskovec, ŠK Javorník Makov
Vzhľadom na to, že tento rok sa výnimočne neprihlásili do súťaží až štyri družstvá, nastali aj väčšie
zmeny v obsadení jednotlivých líg. To vždy vyvolá otázky, prečo tam je to družstvo a prečo nie iné.
Na vysvetlenie uvediem, že družstvo, môže „predať“, previesť svoju súťaž na iné družstvo podľa
svojho uváženia (s výnimkou družstva, ktoré skončilo na prvom mieste). Stalo sa tak napr. v prípade
Zákopčia, ktoré previedlo súťaž na IRIS Kotešová alebo OSTK Kotešová, ktoré previedlo súťaž na úplne
nový klub TTK Žilina. Toto všetko je v rámci pravidiel a do tohto procesu ObSTZ nevstupuje. Potom
môže nastať prípad, že družstvo z rôznych dôvodov nechce hrať súťaž alebo neprihlási družstvo
do súťaže a je mu jedno, ktoré družstvo ho nahradí. V takomto prípade môže ObSTZ rozhodnúť,
že súťaž nedoplní žiadnym družstvom alebo súťaž doplní iným družstvom. Vždy sa snažíme ponúknuť
voľné miesto družstvu, ktoré skončilo na nepostupovom mieste v nižšej súťaži a to až po družstvo,
ktoré skončilo na treťom mieste. Napríklad teraz postúpil Štiavnik do 5. ligy z tretieho miesta, lebo
OSTK Kotešová neprihlásila 5. ligu. Dopĺňanie a prevody súťaží najmä väčšieho rozsahu, ako boli tento
rok, sú vždy sprevádzané konzultáciami medzi zainteresovanými družstvami, kde ešte navyše vstupuje
možnosť zámeny jednotlivých súťaží medzi družstvami, samozrejme, v medziach súťažných pravidiel.
A áno, stane sa, že po tomto všetkom, čo som v krátkosti popísal, nastane prípad, že ObSTZ potrebuje
doplniť súťaž nejakým družstvom, a súťažné pravidlá na danú situáciu nemysleli (nemôžu myslieť na
každú situáciu). Teraz sa treba rozhodnúť. A tu nastáva „kameň úrazu“. Aj keď sa každým svojím
rozhodnutím v dobrej viere snažíme o čo najlepšiu kvalitu jednotlivých líg, aj tak nie vždy budú všetci
spokojní. A kruh sa uzavrel.
Časový rozpis jednotlivých líg je uverejnený na „pinec.info“. Súťaže začínajú dňom 27.9.2021.
Túto sezónu mi nebolo treba posielať fotokópie reg. preukazov a dokladov totožnosti hráčov. Hráč
bude mať v prípade nejasností povinnosť preukázať svoju totožnosť. Som toho názoru, že hráči sa
v jednotlivých ligách dostatočne poznajú. V prípade nutnosti nie je problém neznámeho hráča, ktorý
nepreukázal svoju totožnosť podľa súpisky družstva, odfotiť pri zápase a podať protest. Nepotvrdzoval
som ani súpisky družstva. Tou sa musí v prípade potreby družstvo preukázať a súpiska sa musí
zhodovať so súpiskou družstva uvedenou na pinec.info.
V súčasnosti sa na „pinec“ dopĺňajú ďalšie potrebné informácie ako súpisky, hracie miestnosti atď.
Do začiatku súťaže bude všetko v poriadku. V prípade nejakej chyby treba ma upozorniť.

Obsadenie jednotlivých líg:
5.liga
6.liga
1. Rajec A
1. Kotešová A
2. Štiavnik A
2. Žilina Energodata E
3. Krásno n/Kysucou A
3. IRIS Kotešová A
4. Žilina Energodata D
4. Divina-Lúky B
5. Divina-Lúky A
5. Rosina B
6. Lietavská Lúčka A
6. Nededza A
7. Radoľa C
7. Trnové B
8. Stránske C
8. Kysucký Lieskovec C
9. Maršová-Rašov A
9. Strečno A
10. Čadca D
10. Radoľa D
11. Teplička n/Váhom A
11. Kysucké Nové Mesto C
12. Kysucký Lieskovec B
12. Višňové B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.liga
8.liga
9.liga
1. Strečno B
1. Mojš A
1. Lietava A
2. TTK Žilina A
2. Korňa A
2. Ovčiarsko B
3. Divina-Lúky C
3. Kysucký Lieskovec D
3. Jasenové B
4. Čadca E
4. Kľače A
4. Čadca F
5. Čierne A
5. Makov A
5. Višňové C
6. Nededza B
6. Kotešová IRIS B
6. Divinka-Lalinok A
7. Žilina Energodata F
7. Varín A
7. Kotešová IRIS C
8. Jasenové A
8. Krásno n/Kysucou B
8. Divinka-Lalinok B
9. Terchová A
9. Kysucké Nové Mesto D
9. Horný Hričov A
10. Rajec B
10. Ovčiarsko A
10. Trnové C
11. Lietavská Lúčka B
11. Kotešová B
11. K.N.Mesto E
12. Rosina B
12. Štiavnik B
12. Čadca G
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie!
Družstvo Varín A (8. liga) má hraciu miestnosť
V Žiline-Bôrik, Stolnotenisová herňa, Tajovského 5 (nie vo Varíne)
Družstvá Kysucký lieskovec C (6.liga) a D (8.liga) majú tiež hraciu miestnosť
V Žiline-Bôrik, Stolnotenisová herňa, Tajovského 5
Družstvo Korňa A (8. liga) má hraciu miestnosť
Ihrisko TJ Kysučan Korňa (Žaba)

Oznam pre klub MŠK Čadca
V riadnom hracom termíne, teda 28.9.2021 odohrá zápas
9.liga
Čadca F – Čadca G
Najneskôr do dňa 24.10.2021 odohrať a doručiť Zápis o stretnutí medzi svojimi družstvami
9.liga
Čadca G – Čadca F

Oznam pre klub OŠK Divinka-Lalinok
V riadnom hracom termíne, teda 8.10.2021 odohrá zápas
9. liga Divinka-Lalinok B – Divinka-Lalinok A
Najneskôr do dňa 24.10.2021 odohrať a doručiť Zápis o stretnutí medzi svojimi družstvami
9. liga Divinka-Lalinok A – Divinka-Lalinok B
Ešte raz upozorňujem, že novým členom VV ObSTZ Žilina sa stal PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD., z Rosiny,
preto dochádza k zmene tel. čísla a mailu, na ktoré treba posielať výsledky stretnutia a celý Zápis
o stretnutí.
Výsledok stretnutia oznámi vedúci domáceho družstva SMS správou do 22:00 hod. po skončení
stretnutia na číslo Ľ. Rendára z Rosiny 0903 153 700 napr. v tvare:
6.liga, 12.kolo, Nededza A-Rosina B 9:9.
Ak sa stihne poslať Zápis o stretnutí do 22:00 hod. po ukončení stretnutia, výsledok stretnutia sa
samozrejme nemusí formou SMS nahlasovať.
Zápis o stretnutí pošle vedúci domáceho družstva odfotený ako obrázok v tvare jpg !!! na mail:
vysledky.pinec@gmail.com najneskôr na najbližší pracovný deň, prípadne pošle poštou na najbližší
pracovný deň na adresu: Ľubomír Rendár, Rosina 551, 013 22 Rosina.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu môže byť zahájenie tohto súťažného ročníka
problematické, ale možné.
Usmernenie SSTZ ohľadom stolnotenisových súťaží nájdete na stránke: www.sstz.sk v článku:
COVID-19 protokol pre súťaže a turnaje riadené SSTZ (aktualizované dňa 20.9.2021).
Zaradenie našich okresov podľa covid automatu nájdete na stránke www.automat.gov.sk
V tomto aktuálnom týždni, teda od 20.9.2021 do 26.9.2021 sú okresy Čadca a K.N.Mesto oranžové a
okresy Žilina a Bytča červené. V červených okresoch teda môže byť súťažné stretnutie iba režime
plne očkovaní alebo v režime OTP. V oranžovej farbe môže byť súťažné stretnutie aj v režime všetci
v počte do 50 osôb. Treba však splniť ešte niektoré ďalšie epidemiologické opatrenia uvedené
na menovaných stránkach.
Zaradenie jednotlivých okresov do jednotlivých stupňov sa však môže od 27.9.2021 zmeniť.
V priebehu nasledujúceho víkendu, teda 25.9. – 26.9.2021 vydáme pokyny k začiatku súťaže, ak
budeme vedieť nejaké nové skutočnosti.

Nededza 21.9.2021

Mgr. Marian Frniak

