SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ

Piešťany, 07.03.2019

Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ :

Slovenský kolkársky zväz a oddiely alebo kluby (ďalej len kluby), ktoré sa
prihlásili o usporiadanie jednotlivých majstrovstiev ako organizátori.

2. Termín :

10. marca 2019

– U-14 - žiačky, žiaci

27. a 28. apríla 2019 – U-18 - dorastenky, dorastenci, U-23 - juniorky
5. mája 2019

– Ü-50 - seniorky, seniori, Ü-60 - seniorky, seniori

5. a 6. mája 2019

– U-23 - juniori, U-49 - ženy, muži

3. Kategória :

narodený od

narodený do

žiačky U-14, žiaci U-14

1.7.2004

30.6.2011

dorastenky U-18, dorastenci U-18

1.7.2000

30.6.2004

juniorky U-23, juniori U-23

1.7.1995

30.6.2000

ženy U-49, muži U-49

1.7.1969

30.6.1995

seniorky Ü-50, seniori Ü-50

1.7.1959

30.6.1969

seniorky Ü-60, seniori Ü-60

30.6.1959

4. Organizátori a vedúci činitelia :
A – žiačky U-14

ŠK Železiarne Podbrezová a.s.
6 – dráhová kolkáreň DOM ŠPORTU Podbrezová
Riaditeľ : Ing. Július KRIVÁŇ
Delegát SKoZ : Ing. Marián MITOŠINKA
Organizačný pracovník : Ondrej KYSELICA M: +421 908 924 488
ondrej.kyselica@gmail.com
Rozhodca : Michal BABČAN, Dominika SKALOŠOVÁ

B – žiaci U-14

ŠK Železiarne Podbrezová a.s.
6 – dráhová kolkáreň DOM ŠPORTU Podbrezová
Riaditeľ : Ing. Július KRIVÁŇ
Delegát SKoZ : Ing. Marián MITOŠINKA
Organizačný pracovník : Ondrej KYSELICA M: +421 908 924 488
ondrej.kyselica@gmail.com
Rozhodca : Michal BABČAN, Dominika SKALOŠOVÁ

C – Dorastenky U-18 Telovýchovná jednota Rakovice
4 – dráhová kolkáreň TJ RAKOVICE
Riaditeľ : Dušan DALOŠ
Delegát SKoZ : Pavol DURAČKA
Organizačný pracovník : Pavol DURAČKA

M: +421 911 808 356
palcek70@gmail.com
Rozhodca : Tomáš PRÍVOZNÍK, Stanislav KOZÁR

D – Dorastenci U-18
Mestská kolkársky klub Stará Turá
4 – dráhová kolkáreň MKK STARÁ TURÁ
Riaditeľ : Peter NEMČEK
Delegát SKoZ : doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD.
Organizačný pracovník : Peter NEMČEK
M: +421 905 548 140
916 01 Stará Turá
peter_nemcek@centrum.sk
Rozhodca : Ján OSLAY, Ľubomír ŠTEFKA

E – Juniorky U-23 Telovýchovná jednota Rakovice
4 – dráhová kolkáreň TJ RAKOVICE
Riaditeľ : Dušan DALOŠ
Delegát SKoZ : Pavol DURAČKA
Organizačný pracovník : Pavol DURAČKA

M: +421 911 808 356
palcek70@gmail.com
Rozhodca : Tomáš PRÍVOZNÍK, Stanislav KOZÁR

F – Juniori U-23 ŠK Modranka – kolkársky oddiel
4 – dráhová kolkáreň ŠK MODRANKA
Riaditeľ : Igor ŠESTÁK
Delegát SKoZ : Ing. Marián MITOŠINKA
Organizačný pracovník : Jozef KRÁĽOVIČ

M: +421 915 675 316
joze.kralovic2@gmail.com

Rozhodca : Juraj DOVIČIČ, Jozef KRÁĽOVIČ
G – Ženy U-49

Mestský kolkársky klub Galanta
4 – dráhová kolkáreň MKK GALANTA
Riaditeľ : MVDr. Karol KAIGL
Delegát SKoZ : Pavol DURAČKA
Organizačný pracovník : Klaudia PIVKOVÁ

M: +421 910 181 182
kluadia.pivkova@gmx.at
Rozhodca : MVDr. Karol KAIGL, Alena BESKIDOVÁ
H – Muži U-49

Trenčiansky kolkársky klub
4 – dráhová kolkáreň TKK TRENČÍN
Riaditeľ : Štefan MIKUŠ
Delegát SKoZ : doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD.
Organizačný pracovník : Jozef BÚLIK
M: +421 908 285 636
bulik.jozef@gmail.com
Rozhodca : Ján KEBÍSEK, Jozef BÚLIK

I – Seniorky Ü-50 FTC kolkársky oddiel Fiľakovo
4 – dráhová kolkáreň FTC FIĽAKOVO
Riaditeľ : Ladislav FLACHBART
Delegát SKoZ : Ladislav FLACHBART
Organizačný pracovník : Ing. Atila BALÁŽ

M: +421 905 484 478
balaz@thorma.sk

Rozhodca : Ján MESZAROS, Róbert NAGY
J – Seniori Ü-50

Kolkársky klub Rimavská Sobota
4 – dráhová kolkáreň RIMAVSKÁ SOBOTA
Riaditeľ : Oto POVINSZKÝ
Delegát SKoZ : Ladislav FLACHBART
Organizačný pracovník : Ján BAVALA

M: +421 905 364 800
bavalajan@gmail.com
Rozhodca : Oto POVINSZKÝ, Roman MACHYNIAK
K – Seniorky Ü-60 FTC kolkársky oddiel Fiľakovo
4 – dráhová kolkáreň FIĽAKOVO
Riaditeľ : Ladislav FLACHBART
Delegát SKoZ : Ladislav FLACHBART
Organizačný pracovník : Ing. Atila BALÁŽ

M: +421 905 484 478
balaz@thorma.sk
Rozhodca : Ladislav FLACHBART, Róbert NAGY

L – Seniori Ü-60 Telovýchovná jednota Lokomotíva VRÚTKY
4 – dráhová kolkáreň TJ Lokomotíva Vrútky
Riaditeľ : Ing. Dušan MACHNÍK
Delegát SKoZ : Mgr. Dagmar KYSELICOVÁ
Organizačný pracovník : Ing. Juraj KUBENA M: +421 949 434 127
juraj.kubena@gmail.com
Rozhodca : Mgr. Dagmar KYSELICOVÁ, Michal KOZAKOV
5. Úhrada :

Hráč, hráčka (klub) pri prezentácii hradí organizátorovi jednorazový
štartovný poplatok, ktorý slúži ako poplatok za prenájom kolkárne :
a) žiačky, žiaci
3,- € s DPH
b) seniorky, seniori, ženy, muži, juniorky,
juniori, dorastenky a dorastenci
5,- € s DPH
Náklady spojené so štartom pretekárov hradia vysielajúce kluby. Pre kategóriu
žiačok, žiakov, dorasteniek a dorastencov sú vysielajúce kluby povinné
zabezpečiť sprievodcu (je potrebné zabezpečiť aj ubytovanie sprievodcu).
SKoZ hradí náklady rozhodcov a delegátov SKoZ (toto vyplatia organizátori
a predložia faktúry na preplatenie sekretariátu SKoZ).
Náklady spojené s prenájmom a užívaním kolkárne počas majstrovstiev SR
znáša organizátor podujatia.

6. Ubytovanie :

Organizátor pomocou organizačných pracovníkov jednotlivých majstrovstiev
poskytne informácie o možnostiach ubytovania hráčov ako aj sprievodcov,
prípadne zaistí ubytovanie najneskôr 14 dní pred termínom majstrovstiev.
Ubytovanie uhradia pretekári podľa možnosti ubytovacieho zariadenia
v hotovosti/bezhotovostne pri ubytovaní.

Technické ustanovenia:
7. Predpis :

Hrá sa podľa pravidiel kolkárskeho športu a smerníc tohto rozpisu.
Žiačky a žiaci U-12 a U-14 hrajú s guľami priemeru 140 mm, 150 mm,
podľa vlastného uváženia, s tým že túto skutočnosť nahlásia pri
prezentácii rozhodcovi.
Hráč (aj hráčka) si môžu na Majstrovstvá Slovenska priniesť svoje vlastné
gule (minimálne 2 ks na zásobník), ktoré musia spĺňať požiadavky
technických predpisov. Nahlásenie hry s vlastnými guľami musí hráč
zrealizovať pri prezentácii rozhodcovi. Ak budú donesené gule rovnakej farby
s tými, ktoré sú na kolkárni musia byť nejakým spôsobom odlíšené (značka
fixkou a pod.). Tieto gule nesmie používať iný hráč. Za prípadné poškodenie
gulí nezodpovedá majiteľ kolkárne.

8. Systém :

Kategórie ženy, muži, juniorky, juniori, dorastenky, dorastenci, žiačky a žiaci
sa hrajú systémom kvalifikácia a finále.
Kategórie seniorky, seniori sa hrajú systémom finále (1x120HZ).
Vo finále sa hrá o dva tituly: o titul Majster SR kombinácia a o titul Majster
SR na 120 HZ, resp. pre žiakov Majster SR na 60 HZ. Celkové poradie
kombinácie je určené súčtom výsledkov hráča z kvalifikácie a z finále.
Poradie pre Majster SR na 120 HZ je určené výsledkami finálového štartu.
V kategórii žiakov Majster SR na 60 HZ je poradie určené výsledkami
finálového štartu.

Finále sa hrá tak, že hráč s najlepším výkonom z kvalifikácie nastupuje
v poslednej finálovej runde na dráhe č. 1, druhý na dráhe č. 2 atď. Začínajú
hráči, ktorí sa kvalifikovali do finále ako poslední.
9. Disciplíny :

10. Účastníci :

žiačky U-14

1. deň

24 hráčok na 60 Hz
finále 12 najlepších na 60 Hz

žiaci U-14

1. deň

24 hráčov na 60 Hz
finále 12 najlepších na 60 Hz

žiaci družstvá

1. deň

3 x 60 Hz (traja hráči jedného klubu)
finále, 4 družstvá 3 x 60 Hz
(za družstvo môže nastúpiť hráč/hráčka, ktorý
absolvoval
majstrovstvá
kraja
a bol
nepostupujúci, avšak jeho výkon sa počíta len do
súčtu družstva, nie je možné ho zaradiť do
poradia jednotlivcov)

žiaci dvojice

1. deň

2 x 60 Hz
(súčet výkonu vopred pri prezentácii nahlásenej
dvojice z jedného klubu dosiahnutého v
kvalifikácii)

dorastenky U-18 1. deň
2. deň

bez obmedzenia účasti na 120 Hz
12 najlepších hráčok z prvého dňa na 120 Hz

dorastenci U-18 1. deň
2. deň

32 hráčov na 120 Hz
12 najlepších hráčov z prvého dňa na 120 Hz

juniorky U-23

1. deň
2. deň

bez obmedzenia účasti na 120 Hz
12 najlepších hráčok z prvého dňa na 120 Hz

juniori U-23

1. deň
2. deň

32 hráčov na 120 Hz
12 najlepších hráčov z prvého dňa na 120 Hz

ženy U-49

1. deň
2. deň

32 hráčok na 120 Hz
12 najlepších hráčok z prvého dňa na 120 Hz

muži U-49

1. deň
2. deň

40 hráčov na 120 Hz
16 najlepších hráčov z prvého dňa na 120 Hz

seniorky Ü-50

1. deň

finále 32 hráčok na 120 Hz

seniori Ü-50

1. deň

finále 32 hráčov na 120 Hz

seniorky Ü-60

1. deň

finále 24 hráčok na 120 Hz

seniori Ü-60

1. deň

finále 32 hráčov na 120 Hz

Muži, ženy, juniori, dorastenci, seniori – podľa počtu kvalifikovaných (menný
zoznam kvalifikovaných bude ako príloha aktualizovaný po nahlásení
výsledkov jednotlivých majstrovstiev krajov), ktorí si na majstrovstvách
príslušného krajského kolkárskeho zväzu vybojovali účasť, prípadne
náhradníci (ďalší v poradí, ak sa nezúčastňuje kvalifikovaný hráč).

Žiaci, žiačky – podľa počtu kvalifikovaných (menný zoznam kvalifikovaných
bude ako príloha aktualizovaný po nahlásení výsledkov jednotlivých
majstrovstiev krajov), ktorí si na majstrovstvách príslušného krajského
kolkárskeho zväzu vybojovali účasť, prípadne náhradníci (ďalší v poradí, ak sa
nezúčastňuje kvalifikovaný hráč). Žiaci a žiačky mimo počtu kvalifikovaných,
ktorí sa budú započítavať iba do súťaže družstiev, prípadne dvojíc; kluby
prihlásia hráčov písomne organizačným pracovníkom do 1.3.2019.
Juniorky, dorastenky, seniorky – bez obmedzenia, ale musia sa zúčastniť
majstrovstiev kraja; kluby prihlásia hráčov písomne organizačným
pracovníkom do 15.4.2019.
11. Podmienka účasti: Všetci hráči sa v čase určenom na prezentáciu prezentujú, preukážu sa
platným registračným preukazom SKoZ, majú uhradený členský príspevok v
SKoZ a uhradia jednorázový štartovný poplatok organizátorovi, ktorý slúži
ako poplatok za prenájom kolkárne.
Účasť kvalifikovaných na majstrovstvách krajských kolkárskych zväzov je
potvrdená týmto rozpisom. Výsledky sú zverejnené na stránke SKoZ
http://www.kolky.sk/majstrovstva-kraja/
Rozhodcovia si overia na stránke len štart náhradníka z príslušného krajského
kolkárskeho zväzu.
12. Časový plán :
Žiačky U-14

10.3. 915

1500

prezentácia prvej šestice účastníkov – žiačky + žiaci
zoznam a nasadenie hráčok zverejnený v samostatnej prílohe
majster 2018 – Daniel Mócová (ŠK Železiarne Podbrezová)
štart – žiačky + žiaci, v prvej šestici štartujú účastníci nezaradení
do súťaže jednotlivcov
finále družstvá a jednotlivci + žiaci + žiačky

1830

vyhlásenie výsledkov s nástupom finalistov

930

Žiaci U-14

10.3. 915

1500

prezentácia prvej šestice účastníkov – žiačky + žiaci
zoznam a nasadenie hráčov zverejnený v samostatnej prílohe
majster 2018 – Daniel Mócová (ŠK Železiarne Podbrezová)
štart – žiačky + žiaci, v prvej šestici štartujú účastníci nezaradení
do súťaže jednotlivcov
finále družstvá a jednotlivci + žiaci + žiačky

1830

vyhlásenie výsledkov s nástupom finalistov

930

Dorastenky U-18 27.4. 1100
1115
1200

prezentácia
zoznam hráčok zverejnený v samostatnej prílohe
majsterka 2018 – Alexandra Duračková (TJ Rakovice)
losovanie
štart prvých hráčok kvalifikácie

2030

koniec kvalifikácie

00

28.4. 9
1430

finále
vyhlásenie výsledkov s nástupom finalistiek

Dorastenci U-18

27.4. 1100
1130
1200
2000

Juniorky U-23

28.4. 900
1215

finále
vyhlásenie výsledkov s nástupom finalistov

27.4. 1100

prezentácia
zoznam hráčok zverejnený v samostatnej prílohe
majsterka 2018 – Nikola Mazúchová (TJ Slovan Šaľa)
losovanie
štart prvých hráčok kvalifikácie
koniec kvalifikácie

1115
1200
1930

Juniori U-23

28.4. 1000
1430

finále
vyhlásenie výsledkov s nástupom finalistiek

4.5. 1100
1130
1200
2030

prezentácia
zoznam hráčov zverejnený v samostatnej prílohe
majster 2018 – Marek Štefančík (ŠK Železiarne Podbrezová)
losovanie
štart prvých hráčov kvalifikácie
koniec kvalifikácie

900
1215

finále
vyhlásenie výsledkov s nástupom finalistov

5.5.

Ženy U-49

4.5. 1100

5.5.

Muži U-49

prezentácia
zoznam hráčov zverejnený v samostatnej prílohe
majster 2018 – Richard Kucko (TJ Slavoj Veľký Šariš)
losovanie
štart
koniec kvalifikácie

1115
1200
1830

prezentácia
zoznam hráčok zverejnený v samostatnej prílohe
voľná karta VV SKoZ - Klaudia Pivková (MKK Galanta), Jana
Kravcová (TJ Slavoj Veľký Šariš), Katarína Valigurová (TJ
Tatran Spišská Nová Ves)
majster 2018 – Gabriela Kuchárová (TJ Tatran Spišská Nová
Ves)
losovanie
štart prvých hráčok kvalifikácie
koniec kvalifikácie

900
1215

finále
vyhlásenie výsledkov s nástupom finalistiek

4.5. 0930

5.5.

1000
2030

prezentácia polhodinu pred štartom podľa nasadenia hráčov
zoznam a nasadenie hráčov bude zverejnený v samostatnej
prílohe
voľná karta VV SKoZ – Erik Kuna (ŠK Železiarne Podbrezová)
majster 2018 – Bystrík Vadovič (ŠK Železiarne Podbrezová)
štart prvých hráčov kvalifikácie
koniec kvalifikácie

900
1315

finále
vyhlásenie výsledkov s nástupom finalistov

Seniorky Ü-50

Seniorky Ü-60

Seniori Ü-50

Seniori Ü-60

13. Víťazi :

4.5. 1000
1030
1100

finále prezentácia + losovanie
zoznam hráčok zverejnený v samostatnej prílohe
majsterka 2018 – Eva Bábelová (ŠK Železiarne Podbrezová)
losovanie
štart

1930

vyhlásenie výsledkov

4.5. 1000
1030
1100

finále prezentácia + losovanie
zoznam hráčok zverejnený v samostatnej prílohe
majsterka 2018 – Katarína Vráblová (MKK Piešťany)
losovanie
štart

1930

vyhlásenie výsledkov

4.5. 1000
1030
1100

finále prezentácia
zoznam hráčov zverejnený v samostatnej prílohe
majster 2018 – Dušan Murín (FTC Fiľakovo)
losovanie
štart

1930

vyhlásenie výsledkov

4.5. 1000
1030
1100

finále prezentácia
zoznam hráčov zverejnený v samostatnej prílohe
majster 2018 – Viliam Koleják (ŠKK Trstená)
losovanie
štart

1930

vyhlásenie výsledkov

Víťaz kombinácie získava titul “Majster SR kombinácia“ pohár, diplom a
medailu. Hráči na 2. a 3. mieste získavajú diplom a medailu. Víťaz finále
získava titul “Majster SR na 120 HZ“ pohár, diplom a medailu. Hráči na 2.
a 3. mieste získavajú diplom a medailu. Víťaz finále v kategórii žiakov získava
titul “Majster SR na 60 HZ“ pohár, diplom a medailu. Hráči na 2. a 3. mieste
získavajú diplom a medailu.
Víťaz kombinácie získava právo priameho postupu na MSR 2020.
V kategóriách juniori, juniorky, dorastenky, dorastenci, žiačky a žiaci platí
prechádzajúca veta, len v tom prípade, keď v súťažnom ročníku 2019-2020
bude stále členom tej vekovej kategórie, v ktorej získal právo priameho
postupu. Pre kategóriu seniorky a seniori získava právo priameho postupu na
MSR 2020 víťaz finále.

14. Záverečný ceremoniál – ukončenia M-SR :
a) Pochod – znelka, nástup všetkých finalistov
b) Príhovor riaditeľa M-SR
c) Príhovor delegáta M-SR
d) Vyhlásenie výsledkov M-SR hlavným rozhodcom
e) Dekorovanie víťazov
f) Hymna
g) Pochod – znelka, odchod

15. Počet kvalifikovaných :
Kategória

BaKKoZ

BbKKoZ

NrKKoZ

TnKKoZ

TtKKoZ

VsKKoZ

ŽiKKoZ

Spolu

Žiačky U-14

2

(Mócová
Daniela)

2

4

3

2

4

24

Žiaci U-14

2

6

2

3

4

2

5

24

Dorastenci U-18

4

8

3

4

6

(Kucko
Richard)

7

36

Juniori U-23

3

(Štefančík
Marek)

3

6

6

4

5

32

4

32

6+1

4+1

4+1

5+1+2
Ženy U-49 *

4

Muži U-49

5

(Vadovič
Bystrík,
Kuna Erik)

Seniori Ü-50

5

Seniori Ü-60

6

4

5+1

(Kuchárová
Gabriela,
Kravcová
Jana,
Valigurová
Katarína)

2

4

(Pivková
Klaudia)

3

3

4

6

8

40

(Murín
Dušan)

4

2

5

5

6

32

4

5

6

4

3

(Koleják
Viliam)

9+1+1

4+1

3+1

32

* počty žien budú upravené po odohraní majstrovstiev všetkých krajov.

16. Rôzne :

a) hlavný rozhodca spracuje do dvoch hodín kompletné výsledky
majstrovstiev a zašle ich na sekretariát SKoZ (možnosť aj elektronickou
poštou – výhodné pre ďalšie spracovanie, do hodnotenia uvedie prípadnú
neospravedlnenú absenciu hráčov);
b) organizační pracovníci jednotlivých majstrovstiev ihneď po skončení
majstrovstiev nahlásia výsledky na e-mailové adresy
sekretariat@kolky.sk, jozef.kralovic2@gmail.com, palcek70@gmail.com,
ondrej.kyselica@gmail.com
c) riaditelia jednotlivých majstrovstiev zabezpečia vypísanie diplomov pre
1. – 3. miesto;
d) organizátor musí zabezpečiť slávnostné ukončenie, ktorého sa zúčastnia
všetci finalisti;
e) kategórie senioriek Ü-50 a seniorov Ü-50 sa môžu zúčastniť len hráči
spĺňajúci vek v tomto súťažnom ročníku (narodený od 1.7.1959 do 30. 06.
1969), ak sa títo hráči zúčastnia kategórie senioriek Ü-50 a seniorov Ü-50
už sa nemôžu zúčastniť majstrovstiev SR v kategórii žien U-49 a mužov
U-49;

f) kategórie senioriek Ü-60 a seniorov Ü-60 sa môžu zúčastniť len hráči
spĺňajúci vek v tomto súťažnom ročníku (narodený do 30. 06. 1959), ak sa
títo hráči zúčastnia kategórie senioriek Ü-60 a seniorov Ü-60 už sa nemôžu
zúčastniť majstrovstiev SR v kategórii žien U-49, mužov U-49,
senioriek Ü-50 a seniorov Ü-50;
g) ak sa niektorí z hráčov nemôže zúčastniť na majstrovstvách Slovenska
(zranenie, mimoriadna udalosť a pod.), oznámi túto skutočnosť
pracovníkovi ŠTK príslušného kraja a ten nahlási organizačnému
pracovníkovi príslušných majstrovstiev náhradníka za svoj kraj;
h) hráči, ktorí sú na hosťovaní, resp. majú povolený striedavý štart za iný
oddiel majú právo štartovať na majstrovstvách oddielu, kraja, SR podľa
vlastného uváženia za materský oddiel, hosťujúci oddiel, resp. oddiel
s povoleným striedavým štartom;
i) na kolkárni, na ktorej sa konajú majstrovstvá Slovenska sa počas
majstrovstiev nesmú konať iné podujatia;
j) Výkonný výbor SKoZ udeľuje nasledovným hráčom:
Klaudia PIVKOVÁ (MKK GALANTA)
Katarína VALIGUROVÁ (TJ Tatran SPIŠSKÁ NOVÁ VES)
Jana KRAVCOVÁ (TJ Slavoj VEĽKÝ ŠARIŠ)
Erik KUNA (ŠK Železiarne PODBREZOVÁ)
voľnú kartu na Majstrovstvá Slovenska 2019. Ak sa niekto z Vás nemôže
zúčastniť oznámte to prosím Vás na sekretariát SKoZ alebo priamo
organizačným pracovníkom majstrovstiev, aby mohlo byť uvoľnené
miesto doplnené ďalšiemu kraju podľa predchádzajúcich majstrovstiev.
V prípade, že svoju účasť neospravedlníte na budúcich majstrovstvách
Vám už nebude udelená voľná karta;
k) kritérium pre prideľovanie miest na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov
2019 je nasledovné:
1. majster – ka z majstrovstiev SR 2019,
2. 2 miesta každý krajský kolkársky zväz,
3. zvyšné miesta podľa počtu účastníkov podľa poradia z posledných
majstrovstiev Slovenska 2019,
4. VV môže udeliť aj voľné karty na základe požiadaviek trénerov
reprezentácie a výkonnosti hráčov hrajúcich v zahraniční,
5. v prípade menšej účasti hráčov na majstrovstvách krajov ako je
počet pridelených miest má VV právo prideliť uvedené miesta
inému kraju podľa počtu účastníkov na majstrovstvách krajov,
6. za neospravedlnenú neúčasť na majstrovstvách SR 2019 sa
odoberie miesto krajskému zväzu, z ktorého krajského zväzu sa
hráč nezúčastnil.
Rozpis majstrovstiev SR pre rok 2019 bol schválený VV SKoZ dňa 07.03.2019.

JUDr. Štefan Kočan v.r.
prezident SKoZ

Ing. Marián Mitošinka v.r.
riaditeľ ŠTÚ SKoZ

