KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

Z V Ä Z - TRNAVA
Leopoldov, 20. 12. 2017

Z Á P I S č. 10/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu

Prítomní : (podľa priloženej prezenčnej listiny).
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. MK 2017/2018
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 sekretár zväzu.
2. Kontrola uznesení
Predchádzajúce uznesenia boli splnené.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné zasadnutia VV SSTZ sa uskutočnilo v Bratislave dňa 12.12.2017. Zápis z tohto
zasadnutia č. 9 nie je zatiaľ zverejnený na oficiálnej internetovej stránke SSTZ.
4. MK družstiev 2017-2018
Sekretár informoval o priebehu I. časti MK družstiev 2017/2018.
2. liga mužov: po 11-ch kolách je na čele Sládkovičovo s plným počtom bodov z 10-ich
stretnutí (30 bodov), druhá Baka získala 26 bodov a Kúty s Hlohovcom so ziskom 24
bodov sú na 3,-4. mieste. Na druhom konci tabuľky je Dobrá Voda s 10-mi bodmi,
Elastik Trnava B na predposlednom mieste získal 13 bodov. V ostatnom 11. kole
nenastúpil Leopoldov B na stretnutie v Gabčíkove. Okrem kontumácie (po Rohožníku je
Leopoldov druhým potrestaným družstvom) dostal Leopoldov aj pokutu 50 €.
3. liga mužov: po prvej časti vedú tabuľku Jasl. Bohunice s plným počtom 33 bodov,
druhý je ŠKP Trnava (29 bodov) a tretie Veľké Úľany B majú 28 bodov, na opačnom
konci s 13-mi bodmi sú Malženice, predposledná Galanta B má rovnako bodov.
4. liga mužov: po prvej časti je na čele len o vzájomné skóre Elastik Trnava C so ziskom
27 bodov pred Leopoldovom C, tretie Piešťany C získali 25 bodov. Na konci tabuľky

v pásme zostupu sú: na 11. mieste Pata (12 bodov), Kúty C na 10. mieste majú rovnako
12 bodov.
1 liga žiakov (8 družstiev):
po I. časti sú na čele Jasl. Bohunice A (22 bodov),
druhé Kúty a tretie Piešťany majú 18 bodov, no oproti Jasl. Bohuniciam odohrali o zápas
menej. V pásme zostupu (7.-8. miesto) je Leopoldov (8. miesto) so 7-mi bodmi,
predposledné Jasl. Bohunice majú 12 bodov, no o zápas viac ako Leopoldov.
2. liga žiakov (7 družstiev):
po 1. časti vedie Moravský sv. Ján A s plným počtom 21 bodov pred Dun. Stredou (15
bodov). Tretia je rezerva Mor. Sv, Jána B s 13-mi bodmi. Obe družstvá Mor. sv. Jána
majú však o zápas viac. Posledné sú Vydrany (6 bodov), predposledné Bojničky majú 8
bodov.
5. Hospodárenie zväzu
Podľa výpisu z VÚB k dnešnému dňu je na účte celkom 4.685,39 €, v tom je čiastka
1.900 € vyčlenená mládeži a kaucia druholigových družstiev vo výške 550 €. V hotovosti
pokladne je 92,35 €.
6. Rôzne
Dobiš – informoval, že 14.11.2017 došla žiadosť na ObSTZ od Petra Gajarského na
odpustenie trestu od 1.1.2018. Polovica trestu uplynula 19.12.2017, žiadosť bola
v zmysle DP preposlaná KSTZ. K žiadosti VV KSTZ zaujal toto stanovisko:
V zmysle DP čl. 5.13.3. podmienečne odpúšťa p. Gajarskému zákaz športovej činnosti
od 1.1.2018. Trest zákazu funkcionárskej činnosti do 30.6.2018 zostáva v platnosti.
Sekretár ďalej informoval o pripravovanom seminári
(12.1.2018). Termín prihlášok bol predĺžený do 5.1.2018.

rozhodcov

v Leopoldove

Porozsnyák – 5. ligu (12 družstiev) OSTZ Galanta vedie Veľká Mača s plným počtom 33
bodov pred V. Úľanmi C (30 bodov) a Šaľou (29 bodov).
Lazorčák – informoval o priebehu 5. ligy senicko-skalickej oblasti (11 družstiev). Súťaž po
1. časti vedie Rohožník B (29 bodov), druhý Borský Mikuláš má 27 a tretia Skalica 25
bodov.
Dobiš – sekretár informoval o MKJ vo Veľkých Úľanoch 13.1.2018 (sobota) a predložil
návrh propozícií MKJ, ktoré boli odsúhlasené usporiadateľom. KSTZ zabezpečí okrem
rozhodcov športové poháre a medaile.
Stehlík –požiadal pre pracovné zaneprázdnenie o uvoľnenie z funkcie predsedu komisie
mládeže.
Turoň – predseda ObSTZ Trnava sa pýtal ako ďalej s uvažovanými regionálnymi výbermi
mládeže najmladšieho a mladšieho žiactva. Predbežný záujem prejavili iba dva kluby:
Moravský sv. Ján a Bojničky. Zatiaľ pre nejasnosti výkladu zo strany SSTZ nebol
vypracovaný návrh projektu na zabezpečenie regionálnych výberov. Predseda navrhol,
aby projekt finančne ale aj organizačne podporil KSTZ.

7. Uznesenie
U-29/2017 – ŠTK KSTZ schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev po I. polovice súťaží.
Zodp.: ŠTK KSTZ
U-30/2017 – ŠTK KSTZ udelila MSTK Leopoldov B za nenastúpenie na druholigové
stretnutia v Gabčíkove (11. kolo) okrem kontumácie aj pokutu vo výške 50 €, ktorá je
splatná do 31.12.2017.
Zodp.: MSTK Leopoldov
U-31/2017 – VV KSTZ v zmysle DP čl. 5.13.3. podmienečne uvoľňuje športovú činnosť
hráčovi SK Blava Jasl. Bohunice – Petrovi Gajarskému od 1.1.2018. Zákaz výkonu
funkcionárskej činnosti zostáva nezmenený. ŠK Blava Jasl Bohunice predložia
sekretárovi registračný preukaz.
Zodp.: ŠK Blava Jasl. Bohunice
U-32/2017 – VV KSTZ vyzýva oddiely-kluby MK, aby predložili návrhy vhodných
kandidátov na funkciu predsedu komisie mládeže.
Termín: súrne

Zodp.: oddiely-kluby MK

U-33/2017 – VV KSTZ schvaľuje propozície MKJ, ktoré sa uskutočnia vo Veľkých
Úľanoch 13.1.2018. Sekretár zabezpečí ich zaslanie oddielom MK.
Termín: 22.12.2017

Zodp.: sekretár

8. Záver
Sekretár poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu. Poprial členom
VV pekné vianočné sviatky a v Novom roku pevné zdravie a elán v práci VV KSTZ.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční
Leopoldove.

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

sekretár:
adresa:

Vít Dobiš
Závalie 6, 920 01 Hlohovec

7. februára 2018 (streda) o 17,00 v

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

