KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

ZVÄZ - T R N AVA
Leopoldov, 26. 10. 2016

Z Á P I S č. 8/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu

Prítomní : (podľa priloženej prezenčnej listiny).

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. MK 2016/2017 (R-BTM)
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. V zmysle pozvánky bolo
pred zasadnutím VV zasadnutie DK (riešila prípad nešportového správania hráča Gasto
Metalfin Galanta – ing. Škurila) a zasadnutie ŠTK, ktorá riešila neodohrané stretnutie 5.
kola 2. ligy: ŠK III. ZŠ Hlohovec – STC Rohožník.
2. Kontrola uznesení
Predchádzajúce uznesenia boli splnené, okrem trvajúceho uznesenia (do 31.10.2016)
o doplnení rodných čísiel hráčov.
3. Informácie zo SSTZ
Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 29.11.2016. Podľa vyjadrenia SSTZ mnohé
oddiely stále nesplnili povinnosť nahlásiť koncové čísla rodných čísiel svojich hráčov.
Predseda komisie rozhodcov oznámil sekretárovi, že dnes bude konečne aktualizovaná
dlho očakávaná databáza rozhodcov. Ekonóm SSTZ poslal avízo o dotácie SSTZ za
hráčsku registráciu 1.7.2015 – 30.6.2016. Mala by byť poslaná krajským zväzom
v najbližších dňoch.
– Na 45. valnom zhromaždení Európskych olympijských výborov, ktoré sa konalo v
bieloruskom Minsku 22. októbra 2016, odovzdali cenu Európskych olympijských výborov
(EOV) Laurel Award dlhoročnému slovenskému funkcionárovi Dr. Zdenkovi Krížovi ako
jednému zo 6-ich ocenených. Gratulujeme !
4. MK družstiev 2016-2017
Sekretár informoval o priebehu súťaží družstiev MK:
2. liga mužov: po 6-ch kolách je na čele s plným počtom bodov (18) Leopoldov, za
Leopoldovom je trojica s rovnakým počtom 16 bodov v poradí: Sládkovičovo, Baka
a Gabčíkovo. Na druhom konci tabuľky je Majcichov (6 bodov), predposledná Skalica má

o bod viac. V stretnutí 5. kola nastúpil Rohožník bez súpisky a dvaja hráči zo 4-och
nemali registračný preukaz. Hlavný rozhodca stretnutia ing. Šiška (lic. A) stretnutie
neotvoril a žiada ho doriešiť ŠTK. Hostia podali oficiálny protest. ŠTK na svojom dnešnom
zasadnutí (prítomní boli aj pozvaní: hlavný rozhodca – ing. Šiška a vedúci Rohožníka p.
Gazdič) prijala uznesenie o odohratí stretnutia v náhradnom termíne.
3. liga mužov: po 6-och kolách tabuľku so 17-imi bodmi vedie Elastik Trnava B, druhá
Galanta C a tretie Piešťany B získali o bod menej, na opačnom konci so 6-mi bodmi je Pata,
predposledný ŠKP Trnava získal doteraz 7 bodov.
Pred stretnutím 4. kola 8.10.2016 Leopoldov B – Galanta C hráč hostí p. ing. Michal Škuril
ukázal domácemu hráčovi Slamkovi vulgárne gesto (prostredník). Sekretár foto poslal
predsedovi oddielu Gasto Metalfin Galanta PaeDr. Radoslavovi Forrovi a tiež predsedovi
ŠTK, aby mohli dať k prípadu (nejednalo sa o prvý prehrešok p. Škurila) svoje stanovisko
a vyvodiť dôsledky. 13.10.2016 p. Škuril sa v telefonáte sekretárovi zväzu vyhrážal súdom
zato, že sekretár bez jeho vedomia poslal foto predsedovi klubu a predsedovi ŠTK. Hneď
v nasledujúcom 5. kole Galanta C – Piešťany B sa p. Škuril pri fotení pred stretnutím obrátil
chrbtom a v ostatnom kole sa predviedol s kapucňou na hlave. ŠTK poslala podnet
Disciplinárnej komisii, ktorá pozvala p. ing. Škurila a predsedu Gasto Metalfin Galanta na
dnešné zasadnutie DK. DK potvrdila nešportové správanie p. ing. Škurila a udelila mu
peňažitú pokutu.
4. liga mužov: po 7-ich kolách je na čele Zavar s 19-mi bodmi, druhé Špačince majú o bod
menej ale zápas k dobru, tretie Kúty B majú 16 bodov, na opačnom konci tabuľky v pásme
zostupu sú: na 11. mieste Šoporňa (10 bodov), 12. Mor.Sv.Ján má 8 bodov a 13. ŠKP
Trnava B (7 bodov a zápas k dobru).
1 liga žiakov (7 družstiev): po troch kolách je poradie:
na čele je dvojica Skalica a Leopoldov s 8-mi bodmi, tretí Majcichov má 7 bodov, na
opačnom konci tabuľky je Moravský Sv.Ján a Galanta s 2-mi bodmi, odohrali však len dve
stretnutia.
2. liga žiakov (8 družstiev): tabuľky skresľuje nerovnaký počet odohratých stretnutí, po troch
kolách vedú Piešťany s plným počtom 12 bodov zo 4-ch stretnutí, druhý je Moravský S. Ján
s 11-mi bodmi (5 stretnutí). Štvrtá je Sereď s 9-mi bodmi z 3-och stretnutí. Posledná je
rezerva Galanty s 2-mi bodmi z dvoch stretnutí, predposledný je Majcichov B má 3 body
z troch stretnutí.
Sekretár upozornil na opakujúce sa nedostatky:
- naskenovaná kópia a nie originál zápisu,
- zápis je poslaný len ako fotka z mobilu,
- zle spočítané sety, neraz chýbajú aj výsledky setov,
- chýbajú krstné mená hráčov, ktoré sa majú písať len pri prvých dvojhrách a striedaní,
- niekedy sú krstné mená písané v každom kole,
- chýba číselný údaj o celkovom bodovom zisku každého hráča: víťazstvá/prehry,
- na spoločných fotkách často chýba hlavný rozhodca a niektoré družstvá sa fotia až po
stretnutí.
R-BTM
Prvý R-BTM v kategórii mladšieho a dorastu žiactva sa uskutočnil 23. októbra vo Veľkých
Úľanoch. Zúčastnilo sa ho celkom 126 hráčov, výsledky boli včas poslané a zverejnené.
Hlavným rozhodcom turnaja bol p. Sládkovič, ktorý členov VV podrobne informoval o celej
akcii. Domácim usporiadateľom patrí poďakovanie za dobre zvládnutú náročnú akciu.

Mladší žiaci (59 účastníkov z toho 14 z trnavského kraja)
1.
Radič Jasmin – Karlova Ves
2.
Sokol Ján – Spoje Ivanka
3.– 4. Herman Hugo – Devínska Nová Ves
Brenessel Daniel – Ostrov
Mladšie žiačky (25-14)
1.
Darovcová Nina – Karlova Ves
2.
Jajcayová Kristína – Karlova Ves
3.– 4. Urbanovská Viktória – Jasl. Bohunice
Karabová Anna – Leopoldov

Dorastenci (32-10)
1.
Ivančo Félix – Feromax BA
2.
Púčik Timotej – Zavar
3.– 4. Sucha Tomáš – Karlova Ves
Mikluščák Benjamín – Karlova Ves
Dorastenky (10-3)
1.
Brenesselová Alžbeta - Vrbové
2.
Belianska Sarah – Karlova Ves
3.– 4. Švajdlenková Laura – Spoje Ivanka BA
Gašparíková Lucia – Majcichov
II. R-BTM v kategórii Nž a Sž (tretí celkovo) sa uskutoční 13. novembra 2016 v Pezinku.
6. Hospodárenie zväzu
Podľa výpisu z VÚB k 1.10.2016 bolo na účte celkom 3.185,44 €. V hotovosti pokladne je
k dnešnému dňu 139,33 €.
7. Rôzne
Dobiš – informoval o novinke v nahlasovaní výsledkov v súťažiach SSTZ:
domáci klub je povinný zabezpečiť zaslanie zápisu e-mailom na adresu: sstz2@sstz.sk do
jednej hodiny po skončení stretnutia.
Pre budúci súťažný ročník sekretár navrhol, aby ženy (dorastenky, žiačky) mali rovnaké
práva a povinnosti pri zaraďovaní na súpisky mužov, to znamená, že už v rebríčku mužov
za súťažný ročník 2016/2017 budú zaraďované spolu s mužmi.
Černý – predseda ŠTK žiadal doplniť Propozície MK 2016/2017 o výklad A/ čl. 18 – Právo
štartu nasledovne: za predloženie dokladov (súpiska a registračné preukazy) pred
stretnutím sa považuje listinné predloženie dokladov.
B/ Výklad čl. 23 – Rozhodcovské zápisy, Spolu so zápisom je povinné domáce družstvo
5. ligy poslať aj naskenovanú spoločnú fotografiu družstiev a hlavného rozhodcu z nástupu
pred stretnutím.
Ak zo spoločnej fotografie nebude hráč identifikovateľný, ŠTK môže takému hráčovi
zápasy skontumovať.
Lazorčák – žiadal doplniť uznesenie o 2. lige žiakov, že platí len v prípade, keď sa
neprihlásia najmenej 4 družstvá zo senicko-skalickej oblasti. VV s týmto doplnením
súhlasí.

MUDr. Kmeť – informoval o výbornom zápase Extraligy: Hont. Trsťany – Vydrany a tiež
o účinkovaní Vydrán v Superlige. Kritizoval nomináciu mužskej reprezentácie Slovenska
na ostatných ME v Budapešti.
8. Uznesenie
U-25/16 – VV KSTZ berie na vedomie rozhodnutie DK o udelení peňažitej pokuty hráčovi
Gasto Metalfin Galanta – ing. Michalovi Škurilovi za nešportové správanie pri fotení
družstiev pred stretnutím a tiež rozhodnutie ŠTK – odohratie druholigového stretnutia
Hlohovec – Rohožník v náhradnom termíne 17.12.2016 v Hlohovci. Sekretár zašle
zainteresovaným stranám rozhodnutia DK a ŠTK.
Termín pre sekretára: 31.10.2016
U-26/16 – ŠTK schvaľuje doterajšie výsledky a tabuľky MK k dnešnému dňu a tiež dáva
výklad Propozícií MK družstiev 2016/2017 nasledovne: A/ čl. 18 – Právo štartu za
predloženie dokladov (súpiska a registračné preukazy) pred stretnutím sa považuje
listinné predloženie dokladov. B/ Výklad čl. 23 – Rozhodcovské zápisy, Spolu so zápisom
je povinné domáce družstvo poslať aj spoločnú fotografiu družstiev a hlavného rozhodcu
z nástupu pred stretnutím.
Ak zo spoločnej fotografie nebude hráč identifikovateľný, ŠTK môže takému hráčovi
zápasy skontumovať.
Termín: priebežne

Zodp.: družstvá MK

U-27/16 – VV pre budúci súťažný ročník schvaľuje rovnaké práva a povinnosti žien
(dorasteniek, žiačok) pri zaraďovaní na súpisky mužov, v krajskom rebríčku za súťažný
ročník 2016/2017 budú zaraďované spolu s mužmi.
Termín: podľa textu

Zodp.: ŠTK

9. Záver
Sekretár poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu.
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční 23. 11. 2016 (streda) o 16,30 hod.
V Leopoldove.

Zapísal: Vít D o b i š, v. r.
sekretár zväzu.

sekretár:
adresa:

Vít Dobiš
Závalie 6, 920 01 Hlohovec

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

mobil:
e-mail:

0907 663 809
vit.dobis7@gmail.com

