SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ

Rozpis
Slovenského
pohára
2018

Ženy

Piešťany, 06.03.2018

Všeobecné ustanovenia
1. Riadenie

Riadi Športovo-technický útvar Slovenského kolkárskeho zväzu (ďalej len SKoZ).

2. Usporiadateľ

Usporiadateľom každého turnaja je kolkársky oddiel, alebo klub (ďalej len oddiel)
uvedený v rozpise.

3. Účastníci

Účastníci sú uvedení v prílohe „družstvá z extraligy žien 1 - 4. miesto, prípadne
ďalšie v poradí, ak sa niektoré družstvo zriekne svojej účasti.

4. Termíny a
rozlosovanie

a) Termíny sobota, prípadne nedeľa 11.3., 18.3., 7.4. a 15.4.
b) Začiatok Slovenského pohára je o 10:00

5. Úhrada

Organizačné a technické náklady vrátane nákladov na rozhodcu hradí usporiadajúci
oddiel. Náklady družstiev hradí vysielajúci oddiel.

6. Poplatky

Za Slovenský pohár žien sa štartovný poplatok nevyberá.

Technické ustanovenia
7. Predpis

Hrá sa podľa platných Športovo-technických predpisov kolkárskeho športu, podľa tohto
rozpisu a podľa jeho prípadných zmien a doplnkov.

8. Systém

Štvorčlenné družstvá súťažia turnajovým systémom. Hrá sa v disciplíne 120 HZ na
určených po sebe idúcich štyroch dráhach.
Boduje sa 30 HZ, najlepší výkon získava 3 body, resp. zostupne podľa výkonu – 2 – 1 –
0 setových bodov. V prípade rovnosti dráh sa body určené za poradie sčítajú a delia
počtom hráčok (hráčky môžu získať za jednu dráhu nasledovné body (3; 2,5; 2; 1,5; 1;
0,5; 0).
Družstvo získava 24 – 16 – 8 – 0 setových bodov, (v prípade dosiahnutého rovnakého
celkového počtu zvalených kolov o zisku setových bodov 24 – 16 – 8 – 0 za výkon
družstva rozhoduje vyšší výkon v dorážke, resp. nižší počet záhodov, resp. viac
zhodených 9, 8, 7 atď.).
Spoločné ustanovenia:
1) Pre SP sa určuje predpísaný povrch dráh segment.
2)

Hrať sa môže len na kolkárni s platným technickým osvedčením.

3)

Hosťujúce družstvá si môžu na vonkajšie stretnutia priniesť svoje vlastné gule
(minimálne 2 ks a maximálne 3 ks na zásobník), ktoré musia spĺňať požiadavky
technických predpisov. Ak sú donesené gule rovnakej farby s tými, ktoré sú na
kolkárni, musia byť nejakým spôsobom odlíšené (značka fixkou a pod.). Za
prípadné poškodenie gulí nezodpovedá majiteľ kolkárne. Domáci hráč nesmie
používať gule hráčov hosťujúceho družstva. Nedodržanie tejto podmienky
domácim hráčom bude klasifikované ako priestupok v zmysle Pravidiel
kolkárskeho športu bod 3.5.5 a 3.5.6.

4)

V prípade, že si na stretnutie prinesie hráč (domáceho alebo hosťujúceho
družstva) vlastné gule, musí túto skutočnosť pred svojim štartom oznámiť
rozhodcovi stretnutia. Hráči, ktorí si priniesli vlastné gule, sú povinní
v prípade, že sa im gule nevrátili pokračovať v hre s guľami, ktoré sú
dostupné. Ak je teda v zásobníku dostatok gulí na hru oboch hráčov, tak sa
čas nezastavuje.

9. Bodové
hodnotenie

Turnaje sa bodujú nasledovne – víťaz každého turnaja 4 body, druhý 3 body, tretí 2
body, štvrtý 1 bod.
V prípade rovnosti bodov, spočítané za všetky turnaje, rozhoduje celkové skóre
družstva získané vo všetkých turnajoch (setové body). Pri rovnosti skóre, rozhoduje
vyšší priemer družstva z turnajov. Pri rovnosti priemeru družstiev, rozhoduje najvyšší
priemer družstva v dorážke. Pri rovnosti priemeru družstva v dorážke najnižší priemer
družstva v záhodoch.

10. Štartujú

V SP môžu štartovať hráčky, ktoré majú platný registračný preukaz klubu.

11. Povinnosti

Družstvo na prvom turnaji predloží 20 minút pred začiatkom turnaja súpisku, ktorá
obsahuje maximálne 15 hráčok (v turnajoch môže za družstvo nastúpiť len hráčka, ktorá
je uvedená na súpiske daného družstva, tzn. súpiska je po odovzdaní pred prvým
turnajom nemenná).

12. Vedúci súťaží

a) SP ženy
Dagmar KYSELICOVÁ
Hurbanova 6
038 52 SUČANY

13. Povinnosti
usporiadajúceho
oddielu

0915 868 053
hlásenie výsledkov: mail:kyselicova.dagmar@gmail.com

a) Usporiadajúci oddiel je povinný nahlásiť výsledok turnaja vedúcemu súťaže a zaslať
vyplnený formulár zápisu o turnaji vedúcemu súťaže a tiež aj účastníkom na emailovú adresu organizačného pracovníka oddielu, najneskôr do 8 hodín po
skončení stretnutia. Výsledky jednotlivých stretnutí sa hlásia formou e-mailu vo
formáte MS Excel vedúcemu súťaže na predpísanom tlačive.
b) ŠTÚ SKoZ, alebo vedúci súťaže môže zmeniť spôsob nahlasovania a zverejňovania
výsledkov, ŠTÚ SKoZ a vedúci súťaže budú oddiely o prípadných zmenách
informovať v oznamoch na webe SKoZ www.kolky.sk.

14. Rozhodca

Je zodpovedný za presné riadenie turnaja podľa platných Športovo-technických
predpisov, tohto rozpisu a jeho prípadných doplnkov. Rozhodca je delegovaný k
stretnutiam predsedom komisie rozhodcov SKoZ na základe návrhu svojho oddielu.

15. Predloženie
zostavy

a) Vedúci družstva odovzdá v obálke rozhodcovi najneskôr 15 minút pred stanoveným
začiatkom turnaja úplnú zostavu družstva vrátane trénera, jeho zástupcu a vedúceho
družstva.
b) Rozhodca je povinný zostavy utajiť do začiatku každého turnaja.

16. Námietky

Podľa ustanovení článku 2.6 Námietky a sťažnosti Súťažného poriadku kolkárskeho
športu. ŠTÚ SKoZ sa námietkou bude zaoberať až po splnení podmienok
uvedeného bodu.

17. Vybavenie
kolkárne

a) Kolkáreň je vybavená v súlade s ustanovením článku 7 Vybavenie kolkárne Pravidiel
kolkárskeho športu.
b) Signalizácia prešľapov, pokiaľ je k dispozícii, musí byť prevádzkyschopná – v
prípade poruchy sa signalizácia vypne len na tej dráhe, kde nie je funkčná.
c) ASK a s ním spojená automatika, okrem časomiery a totalizátora, musí byť
prevádzkyschopná.
d) V prípade vybavenia ASK tlačiarňami s páskami musia byť tlačiarne pustené,
v prípade ak tlačiarne nespustia je povinnosťou domáceho družstva vypisovať „Zápis
hodov na 120 hodov združených“ podľa formulárov SKoZ. Táto podmienka sa
nevzťahuje na ASK s centrálnou ONLINE tlačou.
e) Pri stretnutí musí byť prítomný pracovník technického dozoru.

18. Umiestnenie

a) Víťazné družstvo Slovenského pohára získa titul „Víťaz Slovenského pohára
ženy 2018“, diplom, pohár. Družstvá umiestnené na 2. a 3. mieste získajú diplom,
pohár. Družstvo umiestnené na 4. mieste získa diplom. Víťazné družstvo získava
zároveň do svojho držania putovný pohár.
b) Putovný pohár nosí na každý turnaj družstvo, ktoré ho v poslednom roku získalo. Ak
sa toto družstvo nezúčastní turnaja, zabezpečí, aby tento pohár prevzalo najbližšie
družstvo a Putovný pohár bol na každom turnaji.
O spôsobe odovzdania pohárov a diplomov rozhodne VV SKoZ pred ukončením
súťažného ročníka.

19. Postup

a) Zo SP žien sa nepostupuje. Družstvá umiestené na popredných miestach získavajú
právo účasti v pohári NBC, ak sa však tieto družstvá prihlásia na Svetový pohár
alebo Európsky pohár, majú prednostné právo zúčastniť sa na SP, resp. EP.
b) Tieto družstvá majú povinnosť na celoštátnom aktíve ŠTÚ SKoZ informovať, či a
akej príslušnej medzinárodnej súťaže sa zúčastnia.

20. Rôzne

a) Prezident SKoZ, viceprezident SKoZ a riaditeľ ŠTÚ SKoZ, ktorí sú prítomní na
niektorom stretnutí, sú automaticky oprávnení vykonávať pri tejto príležitosti funkciu
delegáta zväzu v zmysle ustanovenia článku 4 Delegát zväzu Pravidiel kolkárskeho
športu, pokiaľ však nie sú v inej funkcii (napr. ako rozhodca, tréner či hráč).
b) Družstvo, ktoré sa bez závažného dôvodu nedostaví k turnaju bude potrestané
vyhlásením kontumačného výsledku (bude automaticky zaradené na posledné
miesto turnaja) a bude voči nemu začaté disciplinárne konanie.
c) Vo všetkých oblastiach, ktoré nie sú upravené týmto rozpisom alebo jeho prípadnými
doplnkami, sa postupuje podľa platných Športovo-technických predpisov.

V Piešťanoch, dňa 06.03.2018.
Doc. JUDr. Štefan KOČAN PhD v.r.
prezident SKoZ

Ing. Marián MITOŠINKA v.r.
riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Nasadenie hráčov z družstiev na dráhy kolkárne:
D1
D2
D3
D4

ŠK Železiarne Podbrezová
TJ Lokomotíva Vrútky
TJ Slavoj Veľký Šariš
TJ Rakovice

10:00
11:00
12:00
13:00

Hráč 1/D1
Hráč 2/D4
Hráč 3/D3
Hráč 4/D2

Hráč 1/D2
Hráč 2/D1
Hráč 3/D4
Hráč 4/D3

Hráč 1/D3
Hráč 2/D2
Hráč 3/D1
Hráč 4/D4

Hráč 1/D4
Hráč 2/D3
Hráč 3/D2
Hráč 4/D1

Družstvá z extraligy žien
D1

ŠK Železiarne Podbrezová

D2

TJ Lokomotíva Vrútky

D3

TJ Slavoj Veľký Šariš

D4

TJ Rakovice

Rozpis turnajov SP 2018
SP 1
SP 2
SP 3
SP 4

11.3.2018 nedeľa
18.3.2018 nedeľa
7.4.2018 sobota
15.4.2018 nedeľa

Kolkáreň – TJ Rakovice
Kolkáreň – TJ Slavoj Veľký Šariš
Kolkáreň – TJ Lokomotíva Vrútky
Kolkáreň – ŠK Železiarne Podbrezová

10:00
10:00
10:00
10:00

