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pohára  

mužov 2020 



Všeobecné ustanovenia 

1. Riadenie Riadi Športovo-technický úsek Slovenského kolkárskeho zväzu (ďalej len ŠTÚ 

SKoZ). 

2. Usporiadateľ Usporiadateľom každého vzájomného stretnutia je kolkársky oddiel alebo klub 

(ďalej len klub) uvedený v rozlosovaní a v rozlosovaní podľa pavúka.  

Prvé stretnutie sa začína na kolkárni klubu, ktoré je v rozlosovaní podľa pavúka 

uvedené ako prvé. Odveta je na kolkárni klubu druhého v poradí. Po dohode 

klubov je možné vymeniť poradie stretnutí. 

Prihlásené kluby budú rozdelené do dvoch skupín podľa územno-správneho 

členenia, a to na skupinu Východ (kraje Banskobystrický, Košický, Prešovský 

a Žilinský) a skupinu Západ (Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský). 

V prípade malého záujmu klubov (prihlásených družstiev) do skupiny Východ 

alebo Západ sa kluby (družstvá) nebudú deliť do skupín a bude jeden 

celoslovenský pavúk.  

3. Účastníci Každý klub môže prihlásiť jedno a viac družstiev a účastníci budú uvedení 

v prílohe „družstvá prihlásené do Slovenského pohára“ (ďalej len SP). 

Posledný termín na prihlásenie družstva je do 31.10.2019 aj s uhradením 

poplatku za prvé kolo. 

V prvom kole nemôžu proti sebe hrať dve družstvá z jedného klubu a účastníci 

finálového turnaja 2019. 

4. Termíny a 

rozlosovanie 

a) Termíny sú uvedené v termínovom kalendári SP a vyžrebovanie je uvedené v 

„Rozlosovanie SP“ tohto rozpisu. 

b) Hracím dňom je prednostne: sobota alebo iný deň v týždni, ktorý si 

družstvo nahlásilo ako hrací deň v prihláške, prípadne sa môže zmeniť podľa 

dohody so súperom. 

c) Začiatky stretnutí budú uvedené v prílohe „Rozlosovanie SP“ tohto rozpisu. 

d) Finálový turnaj sa uskutoční v sobotu a nedeľu na neutrálnej kolkárni. 

5. Úhrada Organizačné a technické náklady vrátane nákladov na rozhodcu hradí 

usporiadajúci oddiel. Náklady družstiev hradí vysielajúci oddiel.  

6. Poplatky Štartovný poplatok je vo výške 10,-€ za každé prihlásené družstvo (hradí sa pri 

prihlásení družstva). 

V prípade postupu družstva do ďalšieho kola je štartovný poplatok vo výške   

10,-€ za každé družstvo (hradí sa pri postupe družstva do ďalšieho kola, pred 

prvým stretnutím ďalšieho kola). V prípade neuhradenia štartového poplatku 

pred odohraním prvého zápasu ďalšieho kola bude výsledok stretnutia 

kontumovaný v prospech družstva, ktoré štartový poplatok uhradilo. Ak 

neuhradia štartový poplatok obe družstvá, tieto družstvá sú automaticky 

nepostupujúce do ďalšieho kola SP. 

Kluby za družstvá postupujúce do finálového turnaja štartový poplatok nehradia. 

 



Technické ustanovenia 

7. Predpis Hrá sa podľa platných Športovo-technických predpisov kolkárskeho športu, 

podľa tohto rozpisu a podľa jeho prípadných jeho zmien a doplnkov. 

8. Systém a) Štvorčlenné družstvá v SP 2020 súťažia K.O. systémom formou vzájomných 

zápasov podľa rozlosovania a pavúka. Hrá sa v disciplíne 120 HZ na 

určených štyroch po sebe idúcich dráhach kolkárne.  

Výsledok každého stretnutia je vyjadrený ako pomer – skóre – počtu bodov 

domáceho a hosťujúceho družstva 6:0; 5,5:0,5; 5:1; 4,5:1,5; 4:2; 3,5:2,5; 3:3; 

2,5:3,5; 2:4; 1,5:4,5; 1:5; 0,5:5,5 alebo 0:6. Víťaz stretnutia si pripisuje dva 

body, v prípade remízy získava každé družstvo jeden bod. 

 

Celkový výsledok stretnutí sa vyhlasuje nasledovne : 

1) počet bodov za víťazstvá zo stretnutí 4:0, 3:1, 2:2, 1:3 a 0:4, - 

postupujúcim je družstvo, ktoré získalo  4 body a 3 body, 

2) v prípade rovnosti bodov (2:2) rozhoduje o postupujúcom pomer súčtu 

skóre – súčtu setových bodov 12:0; 11,5:0,5; 11:1; 10,5:1,5; 10:2; 9,5:2,5; 

9:3; 8,5:3,5; 8:4; 7,5:4,5; 7:5; 6,5:5,5 

3) v prípade, počtu bodov zo stretnutia 2:2 a skóre 6:6, rozhoduje o víťazovi 

vyšší počet získaných setových bodov v súčte všetkých hráčov a oboch 

stretnutí, ak je tento rovnaký v pomere 16:16 rozhoduje o víťaznom 

družstve hra SUDEN VICTORY, ktorú hrajú hráči ktorí skončili svoju 

disciplínu ako poslední (posledná štvorica druhého stretnutia) a to na tri 

hody do plných (séria rozhodovacích hodov). Víťazom sa stáva to 

družstvo, ktorého hráči zvalia v rozhodovacích hodoch viac kolkov. Ak je 

tento počet rovnaký pokračuje ďalej SUDEN VICTORY až do 

rozhodnutia, pričom pred každou sériou rozhodovacích hodov si hráči 

vymenia dráhy. 

b) Do ďalších kôl môžu postúpiť podľa pavúka aj najlepšie porazené družstvá 

z predchádzajúceho kola. Poradie takýchto družstiev je stanovené počtom 

bodov zo stretnutí, skóre zo stretnutí, setovými bodmi zo stretnutí, SV, 

priemerom kolkov zo stretnutí, 1:3, 0:4 a skóre 6:6 (SV ak by bolo a prípadne 

skóre setový bodov); 5,5:6,5; 5:7; 4,5:7,5; 4:8; 3,5:8,5; 3:9; 2,5:9,5; 2:10; 

1,5:10,5; 1:11; 0,5:11,5; 0:12, ak by bolo 

Celková tabuľka porazených družstiev sa určuje nasledovne: 

1) vyšší počet bodov zo stretnutí, v prípade rovnosti (2 body) rozhoduje 

skóre 

a. ak je skóre 6:6 rozhoduje väčší počet získaných setových bodov; v 

prípade rovnosti 16:16 rozhoduje väčší počet kolkov zvalených v SV; 

v prípade rovnosti počtu zvalených kolkov v SV rozhoduje priemer 

z hodnotených stretnutí; 

b. skóre môže mať aj nasledovné možnosti  5,5:6,5; 5:7; 4,5:7,5; 4:8; 

3,5:8,5; v prípade rovnosti rozhoduje väčší počet získaných setových 

bodov; v prípade rovnosti rozhoduje priemer z hodnotených stretnutí; 

2) v prípade 1 bodu rozhoduje o prípadnom postupujúcom skóre (5,5:6,5; 

5:7; 4,5:7,5; 4:8; 3,5:8,5; 3:9;); v prípade rovnosti rozhoduje väčší počet 

získaných setových bodov; v prípade rozhoduje priemer z hodnotených 

stretnutí 



3) v prípade 0 bodov rozhoduje o prípadnom postupujúcom skóre (5,5:6,5; 

5:7; 4,5:7,5; 4:8; 3,5:8,5; 3:9; 2,5:9,5; 2:10; 1,5:10,5; 1:11; 0,5:11,5; 

0:12); v prípade rovnosti rozhoduje väčší počet získaných setových 

bodov; v prípade rozhoduje priemer z hodnotených stretnutí 

c) Finálový turnaj sa hrá na neutrálnej kolkárni systémom každý s každým 

formou vzájomných zápasov podľa rozlosovania. Hrá sa v disciplíne 120 Hz 

na určených po sebe idúcich štyroch dráhach kolkárne.  

V prípade rovnosti počtu bodov dvoch alebo viacerých družstiev v konečnej 

tabuľke rozhoduje o lepšom umiestnení vyšší počet získaných bodov zo 

vzájomných zápasov. V prípade rovnosti rozhoduje rozdiel celkového skóre 

družstva zo vzájomných stretnutí podľa bodu 6.8.3 Súťažného poriadku, pri 

jeho rovnosti, rozhoduje o lepšom umiestnení celkové skóre zo všetkých 

stretnutí, v prípade rovnosti skóre zo setových bodov zo všetkých stretnutí 

a pri ich rovnosti vyšší priemer zvalených kolkov z finálového turnaja.  

d) Spoločné ustanovenia: 

1) Hrať sa môže len na kolkárni s platným technickým osvedčením 

(štvordráhová, šesťdráhová alebo osemdráhová). 

2) Hosťujúce družstvá si môžu na vonkajšie stretnutia priniesť svoje 

vlastné gule (minimálne 2 ks na zásobník a maximálne 3 ks), 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. 

3) 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 

V SP sa hodnotenie stretnutí robí podľa ustanovení Súťažného poriadku čl. 6.8.3 

Hodnotenie vzájomných stretnutí družstiev bodovacím spôsobom a prípadné 

odlišnosti upravené týmto Rozpisom. 

10. Štartujú V SP môžu štartovať hráči, ktorí v súťažnom roku, t.j. v období od 1.7.2019 do 

30.6.2020, dosiahnu vek 15 a viac rokov. 

11. Povinnosti a) Za družstvo klubu môžu nastúpiť iba hráči s platným registračným 

preukazom klubu. 

b) Pre kluby, ktoré prihlásili dve alebo viac družstiev platí povinnosť zaslať pevné 

súpisky týchto družstiev do 31.10.2019. Hráči zo súpisiek družstiev, ktoré už 

vypadli zo SP nemôžu štartovať za iné družstvá klubu, ktoré v SP zotrvali. 

c) Hráči musia mať uhradený ročný členský príspevok. 

 

 



12. Vedúci súťaží Ondrej KYSELICA  0908 924 488 

   mail: ondrej.kyselica@gmail.com 

                        

13. Povinnosti 

usporiadajúceh

o oddielu 

a) Usporiadajúci klub je povinný vyplniť alebo importovať zápis o stretnutí vo 

svojom účte na stránke https://admin.vysledky.kolky.sk/  najneskôr do 30 

minút po skončení stretnutia. V prípade pripomienok k stretnutiu tieto uviesť 

do karty rôzne bod rôzne a potom uložiť detaily (prípadne je možné 

pripomienky uviesť na zadnú stranu vytlačeného zápisu zo stránky). Pre 

kontrolu slúži po ukončení stretnutia vytlačený zápis z uvedenej stránky 

https://admin.vysledky.kolky.sk/ , ktorý zástupca domáceho klubu predloží 

ku kontrole a podpisu vedúcim družstiev a rozhodcovi. Zápisy na formulári 

Excel sa už vedúcemu súťaže neposielajú. V prípade nesplnenia tejto 

podmienky hrozí oddielu družstva pokuta 10,- €, pri opakovanom 

porušovaní sa pokuta vždy zdvojnásobuje. Ak oddiel pokutu neuhradí do 

dátumu stanoveného vedúcim súťaže alebo riaditeľom ŠTÚ, bude družstvo 

potrestané zastavením športovej činnosti podľa čl. 29 ods. (3) 

Disciplinárneho poriadku..  

a) Vedúci súťaže zverejňuje Spravodajcu príslušnej ligovej súťaže a v ňom 

uvádza výsledky, oznamy ako aj zmeny v rozlosovaní. ŠTÚ alebo vedúci 

môže zmeniť spôsob zverejňovania výsledkov, ŠTÚ a vedúci súťaží budú 

oddiely informovať v oznamoch na webovom sídle www.kolky.sk 

a v spravodajcoch. 

b) Usporiadajúci klub poskytne rozhodcovi náhradu preukázaných cestovných 

výdavkov, náhradu preukázaných výdavkov za ubytovanie v prípade, že 

rozhodca nemá primerané dopravné spojenie k stretnutiu a stravné podľa 

zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov. 

V prípade použitia vlastného motorového vozidla sa poskytne úhrada vo 

výške odpovedajúcej cene cestovného hromadným dopravným prostriedkom 

diaľkovej prepravy (autobus, vlak). 

c) Usporiadajúci klub poskytne rozhodcovi odmenu za výkon pri riadení  

7,-€/zápas 

d) SKoZ hradí náklady na prenájom kolkárne v rámci Finálového turnaja vo 

200,- € za celý Finálový turnaj a náklady na rozhodcov Finálového turnaja 

(odmena rozhodcovi za výkon pri riadení je 7,-€/zápas – toto vyplatí 

usporiadajúci oddiel Finálového turnaja a predloží faktúry na preplatenie 

sekretariátu SKoZ). 

14. Rozhodca Je zodpovedný za presné riadenie stretnutí a turnaja podľa platných Športovo-

technických predpisov, tohto rozpisu a jeho prípadných doplnkov. Rozhodca je 

delegovaný k stretnutiam predsedom komisie rozhodcov SKoZ. 

15. Predloženie 

zostavy 

a) V SP predloží najneskôr 20 minút pred začiatkom stretnutia úplnú zostavu 

družstva vrátane trénera, jeho zástupcu a vedúceho družstva ako prvé 

domáce družstvo. Hosťujúce družstvo podľa úplnej zostavy domáceho 

družstva predloží svoju úplnú zostavu vrátane trénera, jeho zástupcu a 

vedúceho družstva najneskôr 15 minút pred začiatkom stretnutia. 

mailto:ondrej.kyselica@gmail.
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b) Vo finálových turnajoch predkladajú obe družstvá 20 minút pred začiatkom 

stretnutia úplnú zostavu družstva vrátane trénera, jeho zástupcu a vedúceho 

družstva spoločne  

c) Člen SKoZ (hráč), ktorý nepredloží rozhodcovi platný registračný 

preukaz (originál) a je vo výsledkovom servise, môže predložiť jeho 

fotografiu (v telefóne, tablete či PC) alebo môže predložiť iný doklad, na 

ktorom je jeho meno, priezvisko a fotografia. Rozhodca takéhoto člena 

(hráča) pripustí na štart v zápase. Uvedenú skutočnosť zapíše domáci 

zástupca v on-line výsledkom servise v záložke Detaily v bode Rôzne. 

Potom tieto detaily treba uložiť kliknutím na modré tlačidlo  „Uložiť“. 

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. 

Finálový turnaj sa môže hrať len na kolkárni s platným technickým osvedčením 

vydaným WNBA (NBC), čiže o organizáciu finálového turnaja sa môže uchádzať 

klub, ktorého kolkáreň má platné technické osvedčenie WNBA (NBC). 

18. Umiestnenie Víťazné družstvo Slovenského pohára získa titul „Víťaz Slovenského pohára 
muži 2020“, diplom, pohár a 8 medailí (1x družstvo + 1x tréner + 6x hráči). 
Družstvá umiestnené na 2. a 3. mieste získajú diplom, pohár a 8 medailí           
(1x družstvo + 1x tréner + 6x hráči). Víťazné družstvo získava zároveň do 
svojho držania putovný pohár. 

19. Postup a) Zo SP muži 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 do 30. júna 2019 informovať, či a akej 

príslušnej medzinárodnej súťaže sa zúčastnia. 

20. Rôzne a) Prezident SKoZ, viceprezident SKoZ a riaditeľ ŠTÚ SKoZ a predseda 

rozhodcovskej komisie 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 stretnutiu resp. 

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 11. 10. 2019. 

 JUDr. Štefan KOČAN v.r. Ing. Marián MITOŠINKA v.r. 

 prezident SKoZ riaditeľ ŠTÚ SKoZ 

 


