KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

Z V Ä Z - TRNAVA
Leopoldov, 14. 12. 2016

Z Á P I S č. 9/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu

Prítomní : (podľa priloženej prezenčnej listiny).

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení, odvolanie p. Škurila
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.
2. Kontrola uznesení
Predchádzajúce uznesenia boli splnené. Pokuta udelená Disciplinárnou komisiou ing.
Michalovi Škurilovi (Gasto Metelafin Galanta) za nešportové správanie bola uhradená
15.11.2016, menovaný sa proti rozhodnutiu DK odvolal dňa 24.11.2016 (odvolací poplatok
v o výške 20 € bol zaplatený). Odvolanie bolo včas zaslané VV a predsedovi DK. VV
KSTZ po prerokovaní odvolania p. Škurila potvrdil rozhodnutie Disciplinárnej komisie zo
dňa 26. 10.2016 ako opodstatnené a správne.
Odložené stretnutia 2. ligy mužov ŠK Hlohovec – Rohožník sa uskutočnilo včera
s výsledkom 13:5 pre domácich.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo 29.11.2016, viď zápis č. 8 na stránke SSTZ.
SSTZ koncom novembra poslal dotáciu za registráciu 1.7.2015 – 30.6.2016. Vybrané zo
zápisu:
- VV SSTZ odsúhlasil jednorazovú dotáciu na KSTZ podľa počtu mládeže do 18 rokov a
jednorazovú vo výške 100 € na každý KSTZ na administratívne výdaje. Dotácia bude
zaslaná bankovým prevodom podľa uvedeného rozpisu, pre trnavský kraj 376 + 100 €.
- na sekretariát SSTZ bola prijatá nová pracovníčka - Mgr. Bc. Ivica Hatalová (ŠKP
Trnava).
- 6.1.2017 sa v Bratislave uskutoční školenie hlavných rozhodcov.
- VV SSTZ vyložil články nižšie uvedené články SP nasledovne:

a/ súťaž v okrese Dunajská Streda sa považuje za regulárnu súťaž v štruktúrach SSTZ a
hráči z tejto súťaže nemôžu štartovať súčasne v iných oddieloch alebo kluboch súťažiach
v štruktúre SSTZ.
VV KSTZ je prekvapený a znepokojený výkladom o regulárnosti súťaží v okrese Dunajská
Streda.
b/ pre súpisky platí, že ak 2 družstvá toho istého oddielu hrajú tú istú súťaž, za základ
družstva sa považuje prvých 8 hráčov súpisky, resp. ak 3 družstvá toho istého oddielu
hrajú tú istú súťaž, za základ družstva sa považuje prvých 12 hráčov súpisky.
Uvedený výklad bude potrebné zapracovať aj do Súboru predpisov.
- Ing. Šereda navrhol úpravu prestupového poriadku . Prestupy sa môžu ohlasovať v
termíne 1.4.- 31.5. s účinnosťou od 1.7. bežného roku. Zapracovať do úprav Súboru
predpisov.
4. MK družstiev 2016-2017
Sekretár informoval o priebehu súťaží družstiev MK, muži odohrali celú prvú časť, žiakom
chýba do prvej časti odohrať 7. kolo (tento víkend):
2. liga mužov: po prvej časti je na čele Leopoldov (31 bodov), druhá Baka má (30),
Gabčíkovo na treťom mieste získalo 29 bodov. Na druhom konci tabuľky je Majcichov (11
bodov), predposledná Dobrá Voda má 13 bodov. Včera sa uskutočnilo odložené stretnutie
ŠK Hlohovec – Rohožník s výsledkom 13:5.
3. liga mužov: vedie Galanta C s 31 bodmi, druhé Piešťany B majú rovnaký počet bodov,
tretí je Leopoldov B (26 bodov), rovnako 26 bodov majú aj Jasl. Bohunice. Na opačnom
konci s 12-mi bodmi je ŠKP Trnava, družstvá na 9.-až 11. mieste (Veľké Úľany B, Pata
a Malženice) získali 16 bodov. V poslednom 11. kole prvej časti nepricestoval Elastik
Trnava B na stretnutie vo Veľkých Úľanoch, ŠTK priznala kontumačnú výhru 18:0 pre
domácich a družstvu Elastik Trnava B bola v zmysle propozícií udelená pokuta vo výške 50
€, ktorá je splatná do konca roku 2016. V prípade nezaplatenia pokuty bude mať družstvo
dňom 1.1.2017 zastavenú činnosť.
4. liga mužov: po prvej časti sú na čele Špačince s 35-mi bodmi, druhý Zavar má 34
bodov, tretie Kúty získali 30 bodov, na opačnom konci tabuľky v pásme zostupu sú: na 11.
mieste Šoporňa (19 bodov), 12. Moravský Sv. Ján má 13 bodov rovnako ako ŠKP Trnava B
na 13 mieste.
1 liga žiakov (7 družstiev): po šiestich kolách je poradie:
na čele je trojica s rovnakým počtom bodov – 12 v poradí Leopoldov, Majcichov a Skalica.
V pásme zostupu na 7. mieste je Moravský Sv.Ján (7 bodov).
2. liga žiakov (8 družstiev): tabuľku pred záverečným kolom prvej časti vedú Piešťany
s plným počtom 21 bodov, druhé sú Jasl. Bohunice B (16 bodov) a tretia je Sereď so 14-mi
bodmi. Posledný s 8-mi bodmi je Moravský Sv. Ján C, predposledný je Majcichov B má 9
bodov.
Odvetná časť súťaží družstiev začína 21. januára 2017, týždeň predtým 14. januára 2017
sa uskutočnia vo Veľkých Úľanoch MK jednotlivcov – mužov. Túto sobotu sa uskutoční
v Hlohovci už XXIV. ročník Memoriálu Ctibora Kopániho, od 9,00 pre hráčov 5.-8. ligy
ObSTZ TT a od 13,00 pre hráčov 1. až 4. ligy.

R-BTM
Druhý R-BTM v kategórii najmladšieho a staršieho žiactva sa uskutočnil 13. novembra v
Pezinku. Zúčastnilo sa ho celkom 128 hráčov, z toho z trnavského kraja len 33. Výsledky
boli včas poslané a zverejnené, vrátane priebežného rebríčka.
Najmladší žiaci (51 - 8)
1.
Bunček Štefan – Devínska Nová Ves
2.
Kopec Viktor – Malacky
3.– 4. Vlašič Leo – Karlova Ves
Tuška Adam – Galanta
Najmladšie žiačky (26-10)
1.
Darovcová Nina – Karlova Ves
2.
Beskidová Katarína - Galanta
3.– 4. Biksadská Ema - Malacky
Kováčová Lenka – Pezinok
Starší žiaci (38-8)
1.
Ivančo Félix – Feromax BA
2.
Doubek Kristián – Karlova Ves
3.– 4. Sokol Ján – Spoje Ivanka BA
Brenessel Daniel – Ostrov
Staršie žiačky (13-5)
1.
Wiltschková Dominika – Galanta
2.
Urbanovská Viktória – Jasl. Bohunice
3.– 4. Drobová Veronika – Devínska Nová Ves
Vargová Silvia – Pezinok
II. R-BTM v kategórii Mž a Do (štvrtý celkovo) sa uskutočnil 11. decembra 2016
v Bratislave – hala SSTZ, namiesto pôvodného usporiadateľa (Spoje-Ivanka BA) boli
usporiadateľom Malacky. Celková účasť 95, z toho len 25 z trnavského kraja.
Mladší žiaci (46 účastníkov z toho 10 z trnavského kraja)
1.
Sokol Ján – Spoje Ivanka BA
2.
Radič Jasmin – Karlova Ves
3.– 4. Krajčovič Filip – TTC Majcichov
Nemček Patrik – Kúty
Mladšie žiačky (20-8)
1.
Drobová Veronika – Devínska Nová Ves
2.
Urbanovská Viktória – Jasl. Bohunice
3.– 4. Némethová Noemi – Devínska Nová Ves
Darovcová Nina – Karlova Ves
Dorastenci (22-5)
1.
Ivančo Félix – Feromax BA
2.
Sucha Tomáš – Karlova Ves
3.– 4. Kubala Nicolas – Zavar
Doubek Kristián – Karlova Ves
Dorastenky (7-2)
1.
Brenesselová Alžbeta - Vrbové
2.
Liptáková Nikoleta – Spoje – Ivanka BA

3.– 4. Pradličková Hana – Malacky
Švajdlenková Laura – Spoje Ivanka BA
6. Hospodárenie zväzu
Podľa výpisu z VÚB k 30.11.2016 bolo na účte celkom 4.059,76 €. V hotovosti pokladne
bolo k dnešnému dňu 196,53 €.
7. Rôzne
Dobiš – informoval o druhom turnaji BATT Open, ktorý sa uskutočnil 17.11.2016
v Moravskom Sv. Jáne – Sekulách namiesto pôvodného usporiadateľa – Spoje Ivanka BA.
Vzhľadom k týmto problémom bola slabšia účasť, len 35 pretekárov, z toho 13
z trnavského kraja. Turnaj ovládli hráči Devínskej Novej Vsi, zvíťazil Takáč Jakub pred
Liptákom (Feromax) na treťom a štvrtom mieste boli Devínčania: Hatvany Dominik a Matula
Jakub. Sekretár pozval všetkých hráčov kraja i oblasti na XXIV. ročník Memoriálu Ctibora
Kopániho, ktorý sa uskutoční túto sobotu 17.12.2016 v Hlohovci. Prihlášky je potrebné
poslať písomne do 16.12.2016 do 20,00 na mail: vit.dobis7@gmail.com resp. na tel. 0907 –
663 809.
Sládkovič – predseda informoval o aktualizovanej databáze rozhodcov trnavského kraja,
ktorá bola zverejnené na krajskej internetovej stránke a bola tiež poslaná na potvrdenie
údajov všetkým oddielom MK a MO.
Černý – poďakoval predsedovi za aktualizáciu databázy rozhodcov trnavského kraja,
rovnako poďakoval p. Pavlenovi za poskytovanie priestorov na zasadnutia VV KSTZ.
Vyzdvihol, že do komisií SSTZ boli zvolení obaja zástupcovia nášho KSTZ: Sládkovič do
Legislatívnej a MUDr. Kmeť do Kontrolnej komisie.
Lazorčák – informoval o prvej časti 5. a 6. ligy OSTZ SE-SI. Odpovedal tiež na otázku
sekretára, ktorá sa týkala chýbajúcich údajov okresných súťaží na pinec.info.
Porozsnyák – súťaž v okrese Galanta po I. časti vedie Jelka pred Trsticami a Šoporňou B.
Stehlík – poukázal na chybný údaj v zápise Krakovian na pinec.info. Opätovne kritizoval
množstvo WO výsledkov v súťažiach Extraligy a l. ligy.
Sekretár mu odpovedal, že niektoré chyby sa môžu vyskytnúť pri zadávaní, vždy však treba
chybu oznámiť sekretárovi, ktorý ju ihneď opraví.

8. Uznesenie
U-28/16 – VV KSTZ (bez členov, ktorí rozhodovali v konaní DK dňa 26.10.2016) v zmysle
čl. 5.11.5 DP potvrdzuje rozhodnutie DK o udelení trestu ing. Michalovi Škurilovi (Gasto
Metalfin Galanta) za nešportové správanie. Sekretár pošle menovanému výpis uznesenia
VV o potvrdení rozhodnutia.
Termín: podľa textu

Zodp.: sekretár

U-29/16 – VV KSTZ schvaľuje dotáciu OSTZ za ústrednú registráciu nasledovne: ObSTZ
Trnava 508 €, OSTZ Dunajská Streda 177 €, ZSTZ Senica-Skalica 30 € OSTZ Galanta 10
€. Uvedené sumy budú poslané na účty jednotlivých zväzov do 31.12.2016.
Termín: podľa textu

Zodp.: Dobiš

U-30/16 – ŠTK KSTZ schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev k dnešnému dňu. Za
nenastúpenie na stretnutie 11. kola 3. ligy mužov: STO Veľké Úľany B – Elastik Trnava B
bola družstvu Elastik Trnava B udelená pokuta vo výške 50 €, ktorá je splatná do
31.12.2016. V prípade nezaplatenia pokuty bude mať družstvo zastavenú činnosť dňom
1.1.2017. Výpis uznesenia zašle sekretár družstvu Elastik Trnava B.
Termín: podľa textu

Zodp.: Elastik TT
sekretár

U-31/16 – VV KSTZ žiada oddiely MK o potvrdenie údajov v aktualizovanej databáze
rozhodcov trnavského kraja.
Termín: 15.1.2017

Zodp.: oddiely MK

U-32/16 – VV KSTZ nariaďuje sekretárovi zaslať na SSTZ list s nesúhlasným stanoviskom
výkladu článku súťažného poriadku o regulérnosti súťaží v okrese Dunajská Streda.
Termín: 31.1.2017

Zodp.: sekretár

9. Záver
Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu a zaželal všetkým
pekné Vianoce a do Nového roku 2017 veľa zdravia, šťastia, rodinnej i športovej pohody.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční 1. 2. 2017 (streda) o 17,00 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

