
       Výkonný výbor Oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto 
 
                                                                        Spravodaj č. 2-2022-2023 
 

Vážení stolní tenisti, 

      máme odohraté prvé dve kolá našich oblastných stolnotenisových líg. Začali sme skôr ako po iné roky, 
ale to bolo dané skorším začiatkom krajskej 4.ligy-západ. Ten nám spôsobil určité problémy najmä 
pri losovaní našich súťaží, ale najmä pri potvrdzovaní súpisiek našich družstiev, ktoré hrajú aj krajské alebo 
celoslovenské súťaže. Všetko sme však stihli a začali sme načas. Vylosovaná je zatiaľ iba jesenná časť, lebo 
tak je to aj vo 4.lige-západ. Treba si tiež všimnúť na rozpise súťaží, že zápasy z 27.10. a 28.10.2022 boli 
presunuté na 3.11. a 4.11.2022 z dôvodu školských prázdnin, volieb a Sviatku všetkých svätých. 
Aj 4.liga-západ má prestávku v týždni od 24.10. do 28.102022. Jesenná časť končí 9.12.2022 a tak bude 
voľný ešte jeden týždeň pred Vianocami na prípadné dohrávanie odložených zápasov. 
     Niektorí možno nevedia, že 4.liga-západ a všetky vyššie ligy až po extraligu prešli na novú stránku, a to 
stolnytenis.info, kde nájdete všetky výsledky. 
       Všetci ste asi zaregistrovali zmeny družstiev v jednotlivých ligách oproti tomu, ako boli uvedené 
V Spravodaji č. 1-2022-2023. Bez ohľadu na časovú postupnosť tieto zmeny uvádzam. Tak tu sú. 

--- oddiel TTK Žilina previedla 7.ligu na oddiel Štiavnik 
--- oddiel Krásno n/Kysucou previedlo 5.ligu na oddiel Trnové 
--- prevod a zámena súťaží medzi oddielmi Trnové 6.liga a Mojš 7.liga 
--- oddiel ST Tatran Kys. Lieskovec sa rozdelil na dva kluby s názvami ST Tatran Kys. Lieskovec a 
     Seesoft Kys. Lieskovec 
--- oddielu Seesoft Kys. Lieskovec pripadla po rozdelení sa 6.liga a zvyšné súťaže ostali oddielu 
     ST Tatran Kys. Lieskovec 
--- prevod a zámena súťaží medzi oddielmi Seesoft Kys. Lieskovec 6.liga a Energodata Žilina 7.liga 
--- zrušil sa oddiel Kľače 
--- prevod 8.ligy na oddiel Mojš (8.liga bola voľná po zrušení oddielu Kľače) 

Neschválené prestupy: 
Obernauer Miroslav z oddielu ST Tatran Kys. Lieskovec do Seesoft Kys. Lieskovec 
Cúg Peter z oddielu STK Rajec do STO Jasenové 

Nedoplatky do sezóny 2023-2024: 
Ovčiarsko      6,-EUR (členské za 2 hráčov) 
Radoľa           6,-EUR (členské za 2 hráčov) 
Divina-Lúky  4,-EUR (prestup J.Bršlík) 
K.N.Mesto    3,-EUR (členské Máček F.) 
Trnové          4,-EUR (prestup Dobeš J.) 
Energodata Žilina F  3,-EUR (členské Petrovská M.) 
Čadca G       12,-EUR (členské 4 hráči) 
L. Lúčka         3,-EUR (členské P. Chodelka) 

Vzhľadom nato, že oddiel MSK Čadca má v rekonštrukcii halu, ktorá bude zatvorená pravdepodobne 
do konca tohto roku, chcem požiadať všetky družstvá o maximálnu mieru ústretovosti pri požiadavke 
klubu Čadca o odohratí jesennej časti svojich domácich zápasov v herniach hosťujúcich družstiev,  
samozrejme pokiaľ sa to dá. Ak sa to nebude dať, tak oddiel Čadca to nezbavuje povinnosti hľadať 
na daný zápas náhradné priestory.  

VV ObSTZ Žilina praje všetkým hráčom radosť a pohodu za stolnotenisovými stolmi. 

 
Nededza 2.10.2022                Mgr. Marian Frniak 
 


