KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

ZVÄZ - T R N AVA
Leopoldov, 27. 1. 2016

Z Á P I S č. 1/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu

Prítomní : Sládkovič, Lazorčák, MUDr. Kmeť, Stehlík, Černý, ing. Šulko, Dobiš,
Porozsnyák,
Neprítomní: Mátel, Mgr. Peko
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. MK 2015/2016, R-BTM, MKJ
5. Hospodárenie zväzu
6. Rôzne
7. Uznesenie
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie VV krajského stolnotenisového zväzu Trnava (ďalej len VV) otvoril a podľa
vyššie uvedeného schváleného programu viedol predseda zväzu Sládkovič.
2. Kontrola uznesení
Predchádzajúce uznesenia boli splnené.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo 19.1.2016, informácie sú zverejnené v zápise
č. 1 na internetovej stránke SSTZ. Z nich vyberáme:
VV prerokoval návrh novej hospodárskej smernice, ktorá bola po pripomienkach
schválená a bude platiť od 1.2.2016.
Uznesenie o novom disciplinárnom poriadku bolo predĺžené do 31.5.2016.
Do 10.2.2016 sa môžu prihlásiť organizátori jednotlivých M SR jednotlivcov a družstiev
na sezónu 2015/16.
Na základe nového zákona NR SR 440/2015 o športe bude zvolaná mimoriadna
konferencia SSTZ v termíne 18.6.2016, príp. 25.6.2016.
Ďalšie zasadnutie VV SSTZ bude 23.2.2016 v Bratislave.
4. MK 2015/2016
Súťaže družstiev MK majú za sebou prvé dve kolá odvetnej časti, v ktorej sú družstvá
mužov rozdelené na dve polovice, družstvá v nich hrajú dvojkolovo (doma vonku), pričom
si do druhej časti preniesli len bonusové body (bb).

2. liga mužov: O postup vedú Piešťany (11 bodov), rovnaké body len horšie skóre má aj
druhé Gabčíkovo, tretí je Leopoldov s 9. bodmi. V stretnutí Trh. Hradská – Špačince sa
zrodil nečakaný výsledok 8:8, vďaka tomu, že obe družstvá nastúpili len s 3-mi hráčmi.
V skupine o udržanie sa v 2. lige je po 2-och kolách poradie: V. Úľany (10), Kúty (9), a tretí
Rohožník (6), Galanta C a Dobrá Voda získali po 3 body.
3. liga mužov: V skupine o postup je poradie: Baka (12 bodov), Skalica (11), Vrbové (8),
Elastik TT-HO (6), Leopoldov B (5) a ŠKP Trnava (3).
V skupine o udržanie sa v 3. lige je zatiaľ poradie: Piešťany B (12), Veľké Úľany B (9),
Sládkovičovo B (8), Majcichov (7), Mor. Sv. Ján (5) a Galanta D (4 body).
4. liga mužov: O postup do 3. ligy je poradie: Jasl. Bohunice (11 bodov), Zavar (9 bodov),
Kúty B (8), Piešťany C (6), Vydrany C (6) a Pata (5 bodov).
V skupine o udržanie je poradie: Senica a Veselé majú 11 bodov, Elastik TT-HO C (10),
Križovany (8), ŠKP Trnava B (5), Rohožník B (4) a Veľké Úľany C (3 body).
1 liga žiakov: Po 10. kole je na čele Leopoldov (27 bodov), Viktória Trnava na druhom
mieste získala 26 a tretia Skalica A 24 bodov. V zostupovom pásme je na poslednom 8.
mieste Skalica B (10 bodov), Moravský Sv. Ján na predposlednom 7. mieste získal 15
bodov.
2. liga žiakov (5 družstiev): po 7. kole vedú Jasl. Bohunice B (21), druhé Bojničky majú
(17 bodov) a tretie Gabčíkovo 15 bodov.
R-BTM
V poradí piaty R-BTM (3. v kategórii najmladšieho a staršieho žiactva) bude v nedeľu 7.
februára v Pate.
MKJ – mužov - vyhodnotenie
Majstrovstvá trnavského kraja jednotlivcov – mužov sa uskutočnili v nedeľu 10. januára vo
Veľkých Úľanoch. Zúčastnilo sa ich 46 pretekárov zo 16-ich oddielov – klubov kraja.
Prekvapujúcim no zaslúženým majstrom kraja sa stal Lukáš Krupanský - Slavoj
Sládkovičovo/Viktória Trnava, ktorý vo finále zvíťazil nad domácim Adriánom Somogyim.
Obaja si tým vybojovali účasť na M SR. Prekvapením bolo tiež, že štyria najvyššie
nasadení hráči sa nedostali medzi medailistov. Hrala sa aj štvorhra a súťaž útechy,
kompletné výsledky sú zverejnené na krajskej internetovej stránke. Organizátor sa zhostil
majstrovstiev na výbornú, čo dáva záruku organizovať akcie vo veľkých Úľanoch aj
v budúcnosti. VV vyslovuje STO Veľké Úľany poďakovanie za skvele zorganizované
majstrovstvá.
6. Hospodárenie zväzu
Podľa ostatného výpisu z VÚB č. 12/2015 z 31. 12. 2015 bolo na účte celkom 1.854,85 €
(v tom sú aj prostriedky, ktoré môžu byť použité len pre mládež a tiež kaucia druholigových
družstiev). V hotovosti pokladne bolo k 1.1.2016 128,65 €. V decembri bola poslaná
dotácia okresným STZ za ústrednú registráciu v celkovej výške 620 €.
7. Rôzne
Dobiš – informoval o turnaji a výsledkoch XXIII. ročníka turnaja mužov Memoriál Ctibora
Kopániho v Hlohovci 19. decembra 2015. Hlavnú „A“ kategóriu (EXL až 4. liga) vyhral

Martin Jančovič – hrajúci v súčasnosti v Nemecku a B kategóriu (5. – 9. ligu) vyhral Daniel
Strečanský – OSTK Špačince B (5. liga). Tradičného predvianočného turnaja sa zúčastnilo
celkom 63 pretekárov z 20-ich oddielov.
Sekretár tiež informoval o prestupoch a hosťovaniach (1.-15.1.2016), ktoré sú zverejnené
na krajskej internetovej stránke. Poďakoval správcovi „špačinskej“ stránky za spoluprácu
(vypracovanie programu) v súvislosti s rebríčkami mužov po rozdelení súťaží.
Černý – informoval tiež o priebehu súťaží v trnavskej oblasti (5.-9. liga) a turnaji – Memoriál
Emila Borovského vo Vrbovom. Zvíťazil Vladimír Tibenský – Jasl. Bohunice, pred domácim
Šáchom.
Sládkovič – predseda požiadal o zmenu termínu MRegJ v kategórii Nž a Sž ) 28.5.2016
v Bratislave nakoľko termín koliduje s GP Praha, na ktorej sa zúčastnia aj pretekári nášho
regiónu. Po diskusii prítomní navrhli nový júnový termín (11. alebo 25.6.2016), ktorý bude
konzultovaný s bratislavským zväzom.
Lazorčák – informoval o vyriešenom probléme s ukladaním výsledkov okresných súťaží na
pinec.info. 5. ligu vedie Skalica B pred Senicou B a Kútmi C.
Porozsnyák – 5. ligu v galantskom okrese vedie Jelka pred Šoporňou a Veľkou Mačou B.
Galanta E sa pre nedostatok hráčov odhlásila z okresnej súťaže.

8. Uznesenie
U-1/16 VV schvaľuje výsledky a tabuľky MK po 2-och odvetných kolách.
U-2/16 VV vyslovuje STO Veľké Úľany poďakovanie za výborne zvládnuté MKJ.
U-3/16 VV ukladá sekretárovi písomne nahlásiť finalistov MKJ na M SR mužov a žien,
ktoré sa uskutočnia v Bratislave 18.-20.3.2016.
Termín: 5.2.2016

Zodp.: sekretár zväzu

U-4/16 VV ukladá sekretárovi vyžiadať písomné stanovisko od SSTZ, či sa čl. SP 4.3.3.2.7
vzťahuje aj na postup do baráže:
Čl. SP 4.3.3.2.7 V prípade, že víťaz súťaže odmietne právo postupu do vyššej súťaže, toto
právo postupu preberá ďalšie družstvo v poradí, maximálne však do 3.miesta.
Termín: 5.2.2016

Zodp.: sekretár zväzu

9. Záver
Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu.
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční 9. marca 2016 (streda) o 16,30 hod.

Stanislav S l á d k o v i č, v. r.
predseda VV KSTZ
sekretár:
adresa:

Vít Dobiš
Závalie 6, 920 01 Hlohovec

Vít D o b i š, v. r.
sekretár zväzu
mobil:
e-mail:

0907 663 809
vit.dobis7@gmail.com

