Oblastný stolnotenisový zväz Martin

Spravodaj č. 1
ObSTZ Martin

Dňa 18.9.2017 sa uskutočnil aktív oddielov a klubov regiónu Turiec pred zahájením
súťažného ročníka 2017/2018. Aktívu sa zúčastnili okrem jedného zástupcu (Mošovce) všetci
vedúci alebo zástupcovia jednotlivých klubov, ktoré budú mať v 5. alebo 6. lige svoje
družstvá. Aktív viedol predseda Jaroslav Žilla, ktorý predniesol všetkým zúčastneným
podrobnú správu o činnosti nášho ObSTZ Martin za minulý súťažný ročník. Informoval
o úspechu STO Valča, ktorá postúpila do extraligy ako aj o ostatných družstvách regiónu
Turiec, ktoré účinkovali vo všetkých súťažiach riadených SSTZ, KSTZ Žilina a naším ObSTZ
Martin. Informoval, že v súťažnom ročníku bude mať 5. liga 12 účastníkov a 6. liga len 10
účastníkov. Následne prešiel so všetkými zástupcami oddielov rozlosovanie súťaží 5. a 6.
ligy, kde každý zástupca potvrdil informácie uvedené na prihláške (miesto domácich
zápasov, hrací deň a čas zápasov), aby sa predišlo nezrovnalostiam a korekciám po
oficiálnom vylosovaní súťaží 5. a 6. ligy. Tiež informoval, že model práce nášho ObSTZ
Martin ostáva nezmenený a základ tvoria súťaže 5. a 6. ligy s ukončením záverečným
turnajom TOP 12 spolu s tromi majstrovskými turnajmi – dospelých, žiakov a dorastencov
a veteránov. K tomu päť turnajov žiakov s ukončením záverečným turnajom TOP 12 žiakov.
Všetkým vedúcim boli odovzdané potrebné materiály k novému súťažnému ročníku (rozpis
súťaží, rozlosovanie, zmeny v prestupovom a registračnom poriadku, adresár klubov
a potrebný počet zápisov zo stretnutia na domáce zápasy). Následne sekretár Peter Babušík
predniesol správu o hospodárení za predchádzajúci súťažný ročník 2016/2017. Medzi tým
ako predseda a sekretár informovali prítomných o udalostiach z predchádzajúceho
a súčasného súťažného ročníka predseda ŠTK Pavel Valko kontroloval a potvrdzoval
súpisky jednotlivým družstvám do súťaží. Všetci prítomní zástupcovia oddielov boli
upozornení, že tak ako minulý súťažný ročník nemusia nosiť so sebou potvrdené súpisky
a registračky na zápasy, ale na stránke ObSTZ Martin v sekcii „súpisky“ budú uvedené
schválené súpisky, ktoré sú smerodajné pre jednotlivé družstvá. V prípade akýchkoľvek
nezrovnalostí si treba overiť súpisky v aplikácii „pinec“ z ktorých čerpá naša stránka ObSTZ
Martin a následne kontaktovať predsedu Jaroslava Žillu, resp. sekretára Petra Babušíka,
ktorí napĺňajú databázy pinec a ObSTZ či sa jedná o chybu alebo hráč/i sa nenachádza/jú na
súpiske. Všetci prítomní boli požiadaní, aby zápisy so zápasov podľa možností čo najskôr
oskenovali, resp. odfotili a poslali mailom, resp. telefónom ako MMS predsedovi Jaroslavovi
Žillovi (0902 237 916), resp. sekretárovi Petrovi Babušíkovi (0911 333 182), aby sa výsledky
dostali čo najskôr na stránku aplikácie „pinec“. Originál Zápisy zo stretnutia treba najneskôr
po skončení súťažného ročníka 2017/2018 doručiť predsedovi ObSTZ Martin pre archiváciu.
Zápisy bude možné vkladať aj do bytovej schránky predsedu alebo sekretára v priebehu
celej sezóny.
Sekretár Peter Babušík tiež informoval o snahe získať sponzorov a partnerov pre ObSTZ
Martin, ktorí by boli či už finančne alebo formou propagačných predmetov alebo vecných cien
nápomocní pri odmeňovaní víťazov na jednotlivých turnajoch usporiadaných naším ObSTZ
Martin.

V záverečnej diskusii predseda Jaroslav Žilla predniesol návrh na zdramatizovanie súťaží
záverečnou barážou medzi prvým nepostupujúcim zo 6. ligy a prvým nezostupujúcim z 5. ligy
o miestenku vo vyššej súťaži tak ako je to vo vyšších súťažiach, ale len 4 zástupcovia boli za
uskutočnenie tejto zmeny v tomto súťažnom ročníku. Takže model postupujúcich
a zostupujúcich je daný v zmysle súťažného poriadku tak ako doteraz.
Zástupca MSTK Martin predniesol žiadosť na informovanie aj aktívnych veteránov nášho
regiónu, ktorí sa pravidelne zúčastňujú množstva turnajov nielen na Slovensku, ale aj vo
svete. Sekretár Peter Babušík ako hlavný zadávateľ webovej stránky ObSTZ Martin mu
odpovedal, že na stránku bude s radosťou uverejňovať výsledky z turnajov na ktorých sa naši
veteráni zúčastnili aj s výsledkami, ale tieto podklady s vyhodnotením turnajov mu musí
niekto poslať, aby to mohol uverejniť. Nie však tabuľky a poradie, ale pekné vyhodnotenie
celého turnaja tak, aby to mohol len na stránke uverejniť bez upravovania. Viesť stránku
a napĺňať ju jednotlivými článkami si vyžaduje veľmi veľa času, takže ak niekto chce uverejniť
na stránke nejaký článok bude musieť článok pripraviť tak, aby s ním nebola ďalšia práca.
Zástupca Tatran Sučany predniesol návrh, aby mohli byť použité aj Zápisy zo stretnutia
vytvorené formou PC. Sekretár Peter Babušík mu odpovedal, že nie je nutné používať tie
Zápisy zo stretnutia, ktoré im boli dodané z ObSTZ Martin, ale podmienka je, aby originálny
Zápis zo stretnutia bol v papierovej podobe podpísaný obidvoma zástupcami družstiev, ktoré
zápas odohrali a hlavným rozhodcom.
Zástupca Tatran Sučany tiež predniesol požiadavku, aby všetky družstvá mali stoly
zodpovedajúce požiadavkám ITTF. Sekretár Peter Babušík mu odpovedal, že keby sme
bazírovali na tejto požiadavke, tak by sme museli bazírovať aj na výške hracích miestností,
ako aj teplote a osvetlení herní čo v našich podmienkach je u niektorých družstiev nemožné
a mohlo by sa stať, že niektoré družstvá by boli nútené sa odhlásiť z jednotlivých súťaží.
V každej súťaži je domáce družstvo vo výhode lebo svoje prostredie dobre pozná a na tom je
viac menej založená výhoda domácich zápasov.
Na záver predseda Jaroslav Žilla poďakoval prítomným za účasť a požiadal ich, aby
pristupovali aj v tomto súťažnom ročníku 2017/2018 k súťažným zápasom v duchu fair play.

V Martine dňa 18.9.2017
Peter Babušík
sekretár ObSTZ Martin

