KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

Z V Ä Z - TRNAVA
Leopoldov, 15. 3. 2017

Z Á P I S č. 2/2017
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
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 okrem uznesenia U-5/2017, ktoré trvá. Pokuty
(Skalica, ŠKP Trnava a MSTK Leopoldov) boli včas uhradené.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo včera 14.3.2017, zatiaľ zápis nie je na
stránke SSTZ.
SSTZ v zmysle nového zákona o športe pripravuje vzorové stanovy zväzov a klubov, ktoré
budú umožňovať hráčom do 23 rokov čerpať z dotácie, ktorú dostane SSTZ.
Usporiadatelia M-SR mládeže:
- starší žiaci (družstvá) - ŠKST Michalovce, 30.4.2017
- staršie žiačky (družstvá) - ŠKST Ružomberok, 30.4.2017
- dorast (jednotlivci) - STO Valaliky, 6.-7.5.2017
- mladšie žiactvo (družstvá) - MSK Čadca, 8.5.2017
- staršie žiactvo (jednotlivci) - STO Valaliky, 13.-14.5.2017
- mladšie žiactvo (jednotlivci) - MSK Čadca, 20.-21.5.2017
- najmladšie žiactvo (jednotlivci) - MŠK Žiar nad Hronom, 17.-18.6.2017
4. MK družstiev 2016-2017
Sekretár informoval o priebehu odvetnej časti súťaží družstiev MK.
2. liga mužov: po 18-ich kolách je na čele Leopoldov (52 bodov), druhé Gabčíkovo má 49
bodov a na treťom mieste je Sládkovičovo so ziskom 44 bodov. Na druhom konci tabuľky
je Majcichov (18 bodov), predposledná Dobrá Voda má 25 bodov, Skalica na 10. mieste
má 26 bodov.

Kvalifikácia o postup do I. SL sa uskutoční:

6. mája 2017 (sobota) – o 16,00 hod.
v bratislavskom kraji a odveta 13. mája 2017 (sobota) – o 16,00 hod. v trnavskom kraji.

3. liga mužov: vedú Piešťany B (50 bodov), druhý Leopoldov B má 46 a tretia Galanta C
45 bodov. Na opačnom konci s 23 bodmi je dvojica ŠKP Trnava a Pata.
4. liga mužov: po 20. kole sú na čele Špačince s 53. bodmi, druhý Zavar má o dva body
menej a tretie Križovany získali doteraz 45 bodov. Na opačnom konci tabuľky v pásme
zostupu sú: na 11. mieste Šoporňa (29 bodov), 12. Moravský Sv. Ján má 22 bodov a ŠKP
Trnava B na 13 mieste získala doteraz 18 bodov, má však „zápas“ k dobru.
1 liga žiakov (7 družstiev): po 13-ich kolách je poradie:
na čele je Leopoldov (30 bodov), druhý Majcichov má 26 a tretie Kúty získali 25 bodov majú
však o zápas viac. V pásme zostupu na 6. mieste je Galanta (14 bodov), Moravský Sv.Ján
získal rovnako 14 bodov, obe družstvá majú však o zápas menej.
2. liga žiakov (8 družstiev): po 13-ich kolách sú prvé Piešťany so 41 bodmi, druhé sú Jasl.
Bohunice B (35 bodov) a tretia Sereď získala 30 bodov. Predposledný so 16-mi bodmi je
Moravský Sv. Ján C a rovnaký počet bodov získal aj posledný Majcichov B.
5. Hospodárenie zväzu
Podľa výpisu z VÚB k 13.3.2017 bolo na účte celkom 2.472,81 €. V hotovosti pokladne
bolo k dnešnému dňu 122,73 €.
6. Rôzne
Dobiš – sekretár informoval o R-BTM ml. žiactva a dorastu, ktorý sa uskutoční túto nedeľu
vo Veľkých Úľanoch. Hlavným rozhodcom bude predseda KSTZ – Sládkovič. Propozície
boli včas poslané všetkým družstvám a sú tiež zverejnené na krajskej internetovej stránke.
KSTZ pred začiatkom nového súťažného ročníka plánuje zorganizovať v Leopoldove
školenie rozhodcov licencie C zároveň s predĺžením licencie C (predbežný termín – prvá
polovica septembra).
Černý – v sobotu 18. marca organizuje ObSTZ v Malženiciach Majstrovstvá oblasti
jednotlivcov (5.-8. liga). Informoval o medzinárodnom turnaji v Malackách “Slovak Open
Mini + minimini kadetov“ v dňoch 10.-12. marca. Kriticky hodnotil prístup i výkon
reprezentačného družstva žien v kvalifikácii ME 2017 s Talianskom v Bratislave.
Stehlík – informoval o pripravovanom jubilejnom 20. ročníku turnaja o Pohár starostu
Krakovian pre hráčov 5.-8. ligy a tiež pre hráčov 4. ligy a vyššie (v Krakovanoch, 19.
marca).
Lazorčák – informoval o situácii v 5. a 6. lige (do 4. ligy postúpia zrejme Kúty C), žiaľ
konštatoval, že pre nezáujem klubov sa neuskutočnia Majstrovstvá okresu jednotlivcov.
MUDr. Kmeť – informoval o pripravovanom návrhu klubov extraligy na zníženie počtu
družstiev extraliga na 8. Návrh však musí schváliť konferencia SSTZ.
Sládkovič – SSTZ pripravuje školenie rozhodcov na získanie novej licencie A, B , C (22,23. apríl 2017) a na predĺženie licencií (20. apríla 2017). Školenie sa uskutoční
v Bratislave, podrobné informácie budú včas zverejnené.

8. Uznesenie
U-7/2017 – ŠTK KSTZ schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev k dnešnému dňu.
9. Záver
Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční 3. mája 2017 (streda) o 17,00 hod.
V Leopoldove.
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sekretár zväzu
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