Rozpis k barážovým stretnutiam o postup
do 4.ligy Východ a 5.ligy Liptov
V sobotu bola ukončená riadna časti sezóny našich stolnotenisových súťaží a preto
chceme dať do pozornosti všetkým družstvám, ktorých sa to týka, aký bude
nasledujúci postup v prípade barážových stretnutí.
Podľa Súťažného poriadku SSTZ má právo priameho postupu alebo účasti v baráži
o postup do vyššej súťažnej triedy len družstvo, ktoré sa umiestni do 3.miesta v nižšej
súťažnej triede. Víťazné družstvo v nižšej súťažnej triede budeme automaticky brať
ako postupujúceho. Ak však už teraz vie, že z rôznych dôvodov postúpiť nechce,
môže toto svoje právo postúpiť druhému družstvu v súťaži. Ak sa tak nestane, druhé
družstvo má právo bojovať o postup do vyššej súťažnej triedy v baráži. Baráže sa
zúčastní najnižšie umiestnené družstvo z vyššej súťažnej triedy, ktoré nevypadáva
priamo, a družstvá z druhých miest rovnocenných nižších súťažných tried. Pri baráži
o postup do 4.ligy sú to družstvá z 5.ligy Liptov a 5.ligy Orava, pri baráži o postup do
5.ligy Liptov sú to družstvá zo 6.ligy L.Mikuláš a 6.ligy Ružomberok. Ak druhé
družstvo nemá o baráž záujem, prechádza toto právo na tretie družstvo. Ak ani toto
družstvo nemá o baráž záujem, nezúčastní sa ho žiadne družstvo z príslušnej súťažnej
triedy. Baráž o postup do 4.ligy riadi KSTZ Žilina, baráž o postup do 5.ligy riadia
spoločne OSTZ L.Mikuláš a OSTZ Ružomberok. Barážové stretnutia sa odohrajú na
pôde družstva, ktoré ide do baráže z vyššej súťažnej triedy. V prvom zápase sa
stretnú družstvá z nižších súťažných tried, následne víťaz tohto stretnutia vyzve
domáce družstvo. Víťaz tohto zápasu má v novom ročníku 2019/20 právo účasti vo
vyššej súťažnej triede.
Pretože barážové stretnutia sú od 2.ligy až po 5.ligu, musíme termín našej baráže
prispôsobiť termínu baráží vo vyšších súťažných triedach. Podľa športového
kalendára KSTZ je baráž o 4.ligu naplánovaná na nedeľu 12.5.2019, následne hneď
nasledujúci víkend v sobotu 18.5.2019 prebehne baráž o 5.ligu. Keďže do baráže je
dostatok času, dáme družstvám, ktorých by sa to mohlo týkať, čas na rozmyslenie, či
do baráže idú alebo nie. Podľa skôr uvádzaných termínov bude konečný termín
záväznej prihlášky do baráže o 4. aj 5.ligu 18.4.2019. Po skončení riadnej časti
sezóny budú príslušné družstvá oficiálne oslovené, aby dali do uvedeného dátumu
záväzné stanovisko k účasti v baráži. Podľa ich vyjadrenia môžu byť prípadne potom
oslovené družstvá na treťom mieste.
V 6.lige okresu Liptovský Mikuláš je finálový turnaj play-off naplánovaný až na
nedeľu 7.4.2019, takže konečné poradie bude známe až po tomto termíne. Preto na
pozícii víťaza resp. barážistu uvádzame alternatívne obidve družstvá.

Družstvá s právom postupu a s právom účasti v
barážovom stretnutí
Postup do 4.ligy:
Baráž o 4.ligu
Právo baráže:
Náhradník:

OŠK Švošov „A“

Postup do 5.ligy:

TJ Štart Liptovský Ján „A“ / ŠK Závažná Poruba „A“
- Liptovský Mikuláš
OŠK Lisková „A“
- Ružomberok

Baráž o 5.ligu
Právo baráže:
Náhradník:

ŠK Vitalit Liptovský Hrádok „B“
ŠKST Ružomberok „E“

ŠK Závažná Poruba „A“ / TJ Štart Liptovský Ján „A“
- Liptovský Mikuláš
STC Liptovské Sliače „B“
- Ružomberok
TJ Tatran Nižná Boca „A“
- Liptovský Mikuláš
TJ Máj Černová „B“
- Ružomberok

Možný účastník z 5.ligy: TJ Havran Ľubochňa „A“, OŠK Jamník „A“ alebo ŠKST
Sokol Hrboltová „A“

