Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice-Prešov

Správa o činnosti športovo technickej komisie v sezóne 2019/2020

ŠTK pracovala v uplynulom období v zložení – Ján Pitoňák (predseda komisie), Erik Hajduk,
Miroslav Kurečko a Ing. Jozef Tokarčík (členovia). V komisii boli zastúpené všetky regionálne
oblasti okrem Zemplínskej podľa príslušnosti k 4. ligám. Komisia mala úvodné stretnutie pred
sezónou 2019/2020. Ďalšia komunikácia medzi členmi prebiehala prostredníctvom e-mailovej
pošty.
Medzi hlavné úlohy ŠTK patrilo hlavne riadenie súťaží dospelých (spracovanie prihlášok,
vyžrebovanie súťaží, príprava bulletínu, zadávanie základných údajov na internetovú stránku
pinec.sk, zadávanie predohrávok na uvedenú stránku, kontrola zápisov zo stretnutí, kontrola
nástupu družstiev na stretnutie, schvaľovanie výsledkov...). Ďalej sa ŠTK zaoberala prideľovaním
neklasifikovaného poradia, tvorbou rebríčkov a archiváciou dokumentácie ŠTK VsSTZ.
ŠTK riadila celkom 9 skupín súťaží – 2. ligu mužov Východ, tri oddelenia 3. líg a päť
oddelení 4. líg. Súťaže mužov prebiehajú podľa schváleného systému – 1. časť jednokolovo, 2.
časť súťaže nadstavba 1.-6.o postup a 7.-12. o záchranu.
V úvode súťažného ročníka vydala ŠTK úradnú správu, ktorá riešila obsadenie jednotlivých
súťaží s uvedením družstiev s právom štartu. V období medzi sezónami boli uskutočnené prevody
miest a to v 4. lige Zemplínsko- Košickej, kde OKST Dúbravka nahradil družstvo SO-ZŠ Mihra
Bracovce „B“ a 4. lige Podtatranskej, kde ŠKST Spišský Štvrtok „B“ nahradil družstvo TJ Javorinka
Levoča „B“. Od sezóny 2019/2020 došlo k zmene názvu Amatérskeho Športového Klubu Maria
Huta na Atletický Športový Klub Maria Huta. Do doby podania prihlášok do súťaží boli schválené
nasledovné zmeny účastníkov v jednotlivých súťažiach: v 2. lige mužov nahradil Geológ Rožňava
„B“ družstvo SO-ZŠ Mihra Bracovce, ktorý sa neprihlásil do súťaže. Prevod miesta vykonal TJ
Družstevník Čečehov, keď nahradil STJ Družba Bardejov. V 3. lige Západ TJ Javorinka Levoča
nahradila družstvo Geológ Rožňava „B“, ktorý sa udržal v 2. lige. V 4. lige Zemplínsko-Košickej
MKST Veľké Kapušany „C“ doplnili súťaž, ako ďalší v poradí z oblastnej súťaže. Ďalší záujem
družstiev o doplnenie nebol, takže sa počet účastníkov nepodarilo doplniť na 12. V 4. lige
Podtatranskej TJ Dunajec Spišská Stará Ves/Lesnica „B“ nahradila družstvo TJ Javorinka Levoča,
ktorá sa udržala v 3. lige Západ. STK Tatran Nová Lesná, ako druhý tím v poradí 5. ligy
Podtatranskej nahradil družstvo MŠK Adento Svit, ktoré sa neprihlásilo do súťaže. Prevod miesta
bol vykonaný v 3. lige Severovýchod, kde STO Košarovce nahradil družstvo TJ Hrabovec n/L. V 3.
lige Juh, kde STK Slávia Sobrance nahradil ŠKST Michalovce „C“, STO Valaliky „B“ nahradil TJ
Družstevník Čečehov a SŠK Poproč nahradil družstvo STK Lokomotíva Košice. V 4. lige ŠarišskoDuklianskej nahradil OŠK ST Bzenov/Janov družstvo ŠŠK Centrál Svidník „B“. V 4. lige SpišskoGemerskej nahradil OTJ STO Jamník ŠKST Spišské Vlachy „B“.
ŠTK VsSTZ vzhľadom k zavedeniu novej verzie výsledkového servisu súťaží rozhodla, že v
úvodných 6. kolách upustila od disciplinárnych opatrení týkajúcich sa zadávania výsledkov na
pinec.sk. Pokiaľ klub vykonáva úpravu výsledkov po stanovenom termíne zadávania výsledkov, je
túto skutočnosť povinný oznámiť predsedovi ŠTK. Počnúc 7. kolom boli voči oddielom neplniacim

si povinnosti stanovené rozpisom súťaží vydaným na sezónu 2019/2020 vyvodzované
disciplinárne opatrenia v zmysle uvedeného rozpisu. Po splnení technických podmienok schválila
dodatočne ŠTK hracie miestnosti klubov štartujúcich v súťažiach riadených ŠTK VsSTZ a to AŠK
Maria Huta, STO Košarovce, OŠK ST Bzenov-Janov a ŠKST Pribeník. Do súťaží riadených VsSTZ (aj
do kvalifikácie) nemôže postúpiť družstvo zo súťaže v ktorej bol povolený štart neregistrovaných
hráčov. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté ustanovenia čl. 4.3.3.2.7. Súťažného poriadku.
V priebehu mesiaca november bola uverejnená výzva na usporiadanie Majstrovstiev
Východného Slovenska v stolnom tenise dospelých. Poďakovanie patrí klubu JMC Lužany p/T,
ktorý uvedené podujatie zorganizoval druhý krát po sebe v športovej hale v Giraltovciach na
vysokej športovej i spoločenskej úrovni. Majstrami v súťažiach jednotlivcov sa stali hráči MŠK
VSTK Vranov n/T Daniel Oráč a Ivana Hudáková.
Škvrnou súťaží boli štyri prípady nenastúpenia družstiev na stretnutie. Tri prípady
zaznamenala komisia v najvyššej súťaží mužov 2. lige (ŠKST Humenné, MKST Veľké Kapušany
a ŠKP PŠ Košice) jeden v 4. lige Spišsko-Gemerskej (ŠK Jablonov n/T nenastúpil v Gelnici). ŠTK
navrhne VV v nasledujúcej sezóne zvýšiť postih pri tomto priestupku. Pretrvávajú stále
nedostatky týkajúce sa zadávania výsledkov na www.pinec.sk, ako i nástupu družstiev na
stretnutie v jednotnej ústroji.
Od sezóny 2019/2020 bola upravená minimálna teplota v hracej miestnosti na 15ᵒ C. ŠTK
VsSTZ riešila neodohrané stretnutie 4. ligy Vihorlatskej medzi ŠKST Zemplínske Hámre a ŠKST
Humenné „C“, kde na základe zistených skutočností rozhodla o kontumácii stretnutia 0:18
v prospech ŠKST Humenné „C“. Oddiel ŠKST Zemplínske Hámre podal voči rozhodnutiu komisie
odvolanie v stanovenej lehote na Výkonný výbor VsSTZ. Doposiaľ kvôli aktuálnej situácii súvisiacej
s opatreniami ohľadom koronavírusu VV VsSTZ o odvolaní nerozhodol.
Po 17. kole dlhodobých súťaží boli tieto na základe aktuálnej situácie súvisiacej
s opatreniami ohľadom koronavírusu COVID-19 prerušené. Vzhľadom k súčasnému stavu je
záujmom ŠTK súťaže dohrať, keďže sa s najväčšou pravdepodobnosťou dohrajú aj súťaže riadené
SSTZ. Podmienky, za akých bude možné stretnutia odohrať budú na základe špecifikácie vydanej
Úradom verejného zdravotníctva. Tento prehlasuje, že pracuje na bližšej špecifikácii tak, ako to
bolo pre 2-3 fázu uvoľňovania opatrení. Pokiaľ by VV VsSTZ schválil súťaže dohrať s najväčšou
pravdepodobnosťou by sa začalo 14.6.2020.
Pre ďalšie obdobie upozorňuje ŠTK kluby hlavne na kontrolu vyžrebovania po jeho
predbežnom umiestení na stránku, lebo po pripomienkovaní klubov môže dôjsť k jeho zmene. Pri
štarte zahraničných hráčov nesie klub riziko kontumácii v prípade zistenia dvojitého štartu
v domovskej krajine, kde môže byť dvojitý štart povolený. V oblasti spolupráce s jednotlivými
OSTZ, resp. ObSTZ vyzýva ŠTK príslušné zväzy na dodržiavanie ustanovení súťažného poriadku
SSTZ pri tvorbe rozpisu jednotlivých súťaží. Pri zaraďovaní zahraničných hráčov na súpisky je
nutné dodržiavať ustanovenia o súpiskách uvedené v súťažnom poriadnu SSTZ.
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