Výkonný výbor Oblastného zväzu stolného tenisu okresov:
Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 4-2021-2022
Vážení stolní tenisti,
po viac ako troch mesiacoch prerušenia našich súťaží zo známych dôvodov môžem oznámiť, že
pokračujeme v hraní našich súťaží počnúc dňom 28.2.2022. Hrať sa bude v režime „základ“ podľa
Vyhlášky-24-2022, §2, ods. 2 písmeno j, k, platnej od 26.2.2022.
Bolo niekoľko možností, ako a v akom formáte dohrať naše súťaže vzhľadom na už dosť pokročilý
dátum. Vzhľadom na veľké množstvo telefonátov s otázkou, kedy budeme hrať, sme nadobudli
presvedčenie, že veľká väčšina klubov a hráčov sa teší na pokračovanie súťaží. Preto sme sa
rozhodli odohrať všetky zostávajúce kolá, teda ešte 15 kôl. To však predpokladá, že všetky družstvá
a hráči budú mať úprimnú snahu si zahrať a nie špekulovať.
Na stránke „pinec.info“ sú uvedené všetky zostávajúce kolá aj s termínmi jednotlivých zápasov.
V tomto rozpise som si dovolil pozmeniť termíny štyroch stretnutí, ktoré sa podľa rozpisu mali hrať
na Veľkonočný pondelok. Termíny som určil „napevno“ ako najlepšie som vedel. Sú oznámené
s veľkým predstihom, aby sa dotknuté družstvá aj hráči vedeli pripraviť.
Ide o tieto štyri stretnutia:
--- 6.liga, Divina-Lúky B – Rosina A 22.4.2022 o 18:00 hod.
--- 6.liga, Kysucký Lieskovec C – Višňové B 22.4.2022 o 18:00 hod.
--- 8.liga, Korňa A – Krásno B 19.4.2022 o 18:00 hod.
--- 9.liga, IRIS Kotešová C – Horný Hričov A 19.4.2022 o 18:00 hod.
Samozrejme, zostáva v platnosti, že družstvá si po vzájomnej dohode môžu termíny zmeniť.
Aby však súťaž bola regulárna, náhradné termíny mi družstvá musia vopred oznámiť a v druhej
polovici sezóny (teda počnúc 12. kolom) sa stretnutia musia vždy predohrať alebo odohrať v danom
týždni. Môžem povoliť výnimku, ak to neovplyvní regulárnosť súťaže.
Postupy a zostupy:
Družstvá, ktoré skončia na poslednom mieste v 5., 6., 7. a 8. lige, zostúpia do nižšej súťaže.
Družstvá, ktoré skončia na prvom mieste v 6., 7., 8. a 9. lige postúpia do vyššej súťaže.
O postupe víťazného družstva z 5.ligy do 4.ligy-západ ešte nie je na krajskej úrovni rozhodnuté.
V prípade záporného rozhodnutia na krajskej úrovni, to znamená, že víťaz našej 5.ligy nepostúpi
do 4. ligy-západ sa ObSTZ Žilina rozhodol, že zvýši finančnú odmenu pre víťazné družstvo 5.ligy
o 50,-EUR. Teda 50,-EUR + 50,-EUR.
Aby sme túto výnimočnú sezónu dohrali v poriadku, musíme sa všetci o to pričiniť.
Vo všetkých ligách bolo spolu odložených 12 stretnutí. Žiadam družstvá, ktoré majú odložené
stretnutia, aby sa so súpermi dohodli na náhradnom termíne a tieto odohrali najneskôr
do ukončenia prvej polovice sezóny, teda do 11. kola. V opačnom prípade určím termín dohrávky
ja.
Niektoré družstvá si vzhľadom na epidemiologickú situáciu niektoré stretnutia odohrali najprv
u súpera s tou podmienkou, že v odvete si to vymenia. Zápis zo stretnutia však napísali tak, ako
bolo uvedené na „pinec.info“. Toto si musia družstvá ustrážiť samé a zápis napísať tak, ako je
na „pinec.info“.

Nedoplatky družstiev, ktoré prechádzajú do budúcej sezóny:
Nedoplatky: Divinka-Lalinok, 3,-EUR (členské Hricák L.)
Ovčiarsko 6,-EUR (členské Vršanský P., Sirota M.)
Divina-Lúky 6,-EUR (členské Ťažký L., Jakubík N.)
Jasenové 3,-EUR (členské Kazimír J.)
Kľače 3,-EUR (členské Nemec L.)
Rosina 3,-EUR (členské Máliková M.)
V prípade nejasností mi treba zavolať.
Ešte pripomínam, že pri striedaní hráča treba do Zápisu o stretnutí dať nejaký viditeľný znak
k hráčovi, ktorý striedal. Zjednoduší to vkladanie výsledkov na „pinec.info“.
Nededza 26.2.2022

Mgr. Marian Frniak

