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Smernica SKoZ pre schva ľovanie 
a evidenciu rekordov SR  

Preambula 
Táto smernica vymedzuje pravidlá pre schvaľovanie rekordov Slovenskej republiky 
v kolkárskom športe a spôsob ich evidencie. 

Čl. 1 
Vekové kategórie a disciplíny 

1.1 Rekordy Slovenskej republiky sa uznávajú v disciplínách a vekových kategóriách, ktoré sú 
uvedené v ustanoveniach bodov 1.2 až 1.7. Vo vekovej kategórii žiakov a žiačok sa rekordy 
neuznávajú a nevedú. 

1.2 Rekordy jednotlivcov sa uznávajú v týchto disciplínách a vekových kategóriách:  

� muži a juniori  ............................................................................  120 a 200 hz, 
� ženy a juniorky  ..........................................................................  100 a 120 hz, 
� dorastenci a dorastenky ..............................................................  100 a 120 hz. 
Rekordný výkon jednotlivca musí byť dosiahnutý v súťaži jednotlivcov, dvojíc alebo družstiev. 

1.3 Rekordy jednotlivcov v disciplíne šprint (40 hz) sa uznávajú v týchto vekových 
kategóriách: muži, ženy, juniori, juniorky, dorastenci a dorastenky. 

1.4 Rekordy jednotlivcov v kombinácii sa uznávajú v týchto disciplínách a vekových 
kategóriách: 

� muži a juniori  ...........................................  2×120, 2×200, 3×120 a 3×200 hz, 
� ženy a juniorky  .........................................  2×100, 2×120, 3×100 a 3×120 hz, 
� dorastenci a dorastenky .............................  2×100, 2×120, 3×100 a 3×120 hz. 
Rekordný výkon jednotlivca v kombinácii musí byť dosiahnutý v súťaži, ktorá sa podľa rozpisu 
súťaže v tejto disciplíne koná. 

1.5 Rekordy tandemov v disciplíne 1×60 hz sa uznávajú v týchto vekových kategóriách: 
muži, ženy, juniori, juniorky, dorastenci a dorastenky. Pre zaradenie tandemu do príslušnej 
vekovej kategórie je rozhodujúci vek staršieho z hráčov, ktorí tvorí tandem. 

Samostatne sa evidujú aj rekordy zmiešaných tandemov, kde tandem tvorí hráč a hráčka. 
1.6 Rekordy dvojíc sa uznávajú v týchto disciplínách a vekových kategóriách:  

� muži a juniori  ...................................................................  2×120 a 2×200 hz, 

� ženy a juniorky  .................................................................  2×100 a 2×120 hz, 
� dorastenci a dorastenky ......................................................  2×100 a 2x120 hz. 
Rekordný výkon dvojice musí byť dosiahnutý v súťaži dvojíc. 

1.7 Rekordy družstiev sa uznávajú v týchto disciplínách a vekových kategóriách:  

� muži a juniori  ...................................................................  6×120 a 6×200 hz, 

� ženy a juniorky  .................................................................  6×100 a 6×120 hz, 
� dorastenci a dorastenky .....................................................  3×100 a 4×100 hz. 
Rekordný výkon družstva musí byť dosiahnutý v súťaži družstiev. 

1.8 Pokiaľ Športový poriadok WNBA/FIQ ustanoví nové disciplíny, ktoré nie sú uvedené 
v ustanovení bodov 1.2 až 1.7, môže VV SKoZ rozhodnúť, že i v tejto disciplíne sa 
uznávajú a vedú oficiálne rekordy Slovenskej republiky. Toto svoje rozhodnutie musí 
vhodným spôsobom zverejniť. 
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1.9 Pre určenie vekovej kategórie je rozhodujúca veková kategória najstaršieho hráča družstva 
alebo dvojice a v prípade jednotlivcov veková kategória samotného hráča. 
Ako seniorský rekord bude označený výkon juniora alebo dorastenca, ktorý sa v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Pravidiel SKoZ alebo Športového poriadku WNBA/FIQ zúčastnil 
súťaže seniorov. 

Ako juniorský rekord bude označený výkon dorastenca, ktorý sa v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Pravidiel SKoZ alebo Športového poriadku WNBA/FIQ zúčastnil súťaže 
seniorov alebo juniorov. 

Čl. 2 
Športovo technické podmienky  

2.1 Za rekordný môže byť označený len najvyšší výkon v príslušnej disciplíne a hráčskej 
kategórii, ktorý bol dosiahnutý v niektorej majstrovskej súťaži riadenej krajským 
kolkárskym zväzom, SKoZ alebo sekciou NBC-WNBA/FIQ. 

2.2 Rekordný výkon môže byť dosiahnutý iba v súťaži, ktorú riadil rozhodca s minimálne 
druhou kvalifikačnou triedou. 

2.3 Rekordný výkon môže byť dosiahnutý len na dráhach, ktoré pre tento účel schváli VV 
SKoZ alebo sekcia NBC-WNBA/FIQ (viď ustanovenie bodu 2.6). 

2.4 Kolkárne na území SR musia mať platnú kvalitatívnu triedu R. Spôsob udeľovania tejto 
triedy upravujú Technické predpisy SKoZ. 

2.5 Ak je rekordný výkon dosiahnutý pri medzinárodnej akcii na kolkárni v zahraničí, môže 
VV ČKA rozhodnúť dodatočne o jej zaradení na zoznam kolkární pre uznávanie rekordov 
SR. Pritom vychádza zo správy hlavného vedúceho výpravy. 

2.6 Kolkárske dráhy, ktoré sekcia NBC-WNBA/FIQ schváli pre uznávanie svetových rekordov, 
sú automaticky spôsobilé i pre uznávanie rekordov Slovenskej republiky. 

Čl. 3 
Schva ľovací proces 

3.1 V prípade súťaží riadených krajským kolkárskym zväzom alebo SKoZ má usporiadateľ 
príslušnej súťaže za povinnosť oznámiť písomne do jedného mesiaca výkon, ktorý by mal 
byť označený za rekord SR, sekretariátu SKoZ. Pri súťažiach riadených sekciou NBC-
WNBA/FIQ prechádza táto povinnosť na hlavného vedúceho výpravy na príslušnej súťaži. 

Oznámenie musí obsahovať: 
a) disciplínu a vekovú kategóriu, 
b) miesto a dátum dosiahnutého výkonu, 
c) meno a priezvisko hráča, v prípade dvojice a družstiev, mená a priezviská všetkých 
členov, 

d) zápis o stretnutí alebo správu hlavného rozhodcu o výsledkoch súťaže ním podpísanú, 
e) záznam(-y) hodov hráča(-ov) s dosiahnutým výkonom, 
f) body d) a e) sa nevyžadujú pri súťažiach riadených sekciou NBC-WNBA/FIQ. 

3.2 Sekretariát SKoZ, po schválení dosiahnutého výkonu ako rekordu Slovenskej republiky, 
zašle hráčovi (hráčom), resp. materskému oddielu, osvedčenie o tejto skutočnosti a 
primeraným spôsobom ju zverejní. 
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Čl. 4 
Evidencia rekordov 

4.1 Evidenciu rekordov vedie sekretariát SKoZ. 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

5.1 Ako rekord Slovenskej republiky v kolkárskom športe môžu byť uznané len výkony, ktoré 
boli dosiahnuté od 1. januára 1993. 

5.2 Ustanovujúci rekord pri novozavedených disciplínách sa vyhlasuje až po skončení 
súťažného ročníka, v ktorom sa táto nová disciplína po prvýkrát v praxi použila. Ako 
rekord sa vyhlási najlepší výkon dosiahnutý v celom predchádzajúcom období (s 
obmedzením, uvedeným v ustanovení bodu 5.1), ktorý spĺňa podmienky uvedené v článku 
2 a je zdokladovaný (viď ustanovenie bodu 3.1). 

5.3 Pri disciplínách, pri ktorých sa rekordy neevidovali podľa Smernice pre uznávanie a 
evidenciu rekordov SR (z roku 1998), sa ustanovujúci rekord vyhlási najneskôr k 1. januáru 
2004. Schvaľovací proces u týchto ustanovujúcich rekordov prebehne podľa ustanovenia 
bodu 5.2, pričom ustanovujúci rekord mohol byť dosiahnutý len na kolkárni, ktorá bola 
v dobe vytvorenia rekordného výkonu na zozname kolkární spôsobilých pre uznávanie 
rekordov SR podľa Smernice pre uznávanie a evidenciu rekordov SR z roku 1998. 

5.4 Ruší sa platnosť Smernice pre uznávanie a evidenciu rekordov SR z roku 1998. 
5.5 Táto smernica nadobúda účinnosť od 1. januára 2004. 
 
 
Dňa 20.12.2003, v Bratislave 
 
 
 
 
 
Stanislav Kubánek v.r.       Jozef Kráľovič v.r. 
   Prezident SKoZ           Generálny sekretár SKoZ 
 
 


