
Seniori ( U-59 a nad 60) Piešťany 4.1.2020

Krajský kolkársky zväz Trnava

Rozpis 

Majstrovstiev Trnavského Kraja

Jednotlivcov pre rok 2020

Muži ( U-49)

Kategória

Dorastenci + Dorastenky ( U-18)

Juniory + Juniorky ( U-23)

Žiaci + Žiačky ( U-15)

Dátum

16.2.2020

26.1.2020

1.3.2020

19.1.2020

5.1.2020

Miesto konania 

Rakovice

Modranka

Hlohovec

Zlaté Klasy

Galanta

Ženy + Seniorky ( U-49, U-59 a nad 60 )

Kontakty na jednotlivé kluby a ich organizačných pracovníkov nájdete na stránke 

www.kolky.sk v sekcii Administratíva podľa aktuálnosti. Prihlášky na jednotlivé 

kategórie zasielajte organizačným pracovníkom.



1. Usporiadateľ

2. Dátum

3. Miesto

4. Disciplína

5. Vedúci činitelia Riaditeľ:

Rozhodcovia:

6. Úhrada Náklady rozhodcom hradí usporiadajúci oddiel.

Všetci pretekári štartujú na náklady svojej TJ resp. oddielu.

7. Predpis

8. Štartujúci Pretekári narodení od 1.7.1969 do 30.6.1996.

Zastúpenie jednotlivých oddielov podľa postupového kľuču:

9. Podmienky účasti

10. Štartovné Každý pretekár pri prezentácii zaplatí 5.-€

11. Námietky V zmysle pravidiel a súťažného poriadku.

12.Časový rozpis 9:00 Zahájenie Majstrovstiev kraja a štart prvých hráčov

16:00 Predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov

13. Ocenenie Víťaz získa titul Majstra Trnavského Kraja a pohár.

14. Postup

15. Rôzne

Postup na MSR bude upresnený dodatočne, postupujúci 

budú upovedomení.

KK Zlaté Klasy                                                                - 5

TJ Družba Piešťany                                                       - 3

MKK Slovan Galanta                                                    - 2 

Slavoj Sládkovičovo                                                     - 4

SPOLU:                                      28 pretekárov

Platný registračný preukaz a absolvovanie majstrovstiev 

svojho oddielu.

TJ Rakovice                                                                   - 5

MUŽI
VV KKoZ Trnava v spolupráci s usporiadajúcim oddielom

16.2.2020 (nedeľa)

štvordráhová kolkáreň     TJ Rakovice

120 hz

a, V prípade, že prihlásený hráč sa nemôže zúčastniť Majstrovstiev 

kraja, oddiel túto skutočnosť je povinný oznámiť organizátorom alespoň 

týždeň pred uskutočnením turnaja. Pri nedodržaní tejto povinnosti bude 

oddielu uložená pokuta 10€. 

b, Po uzavretí prihlášok organizujúci oddiel vytvorí časový rozpis štartov 

jednotlivých hráčov.

František Milan

určí usporiadajúci oddiel

Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku kolkárskeho športu a 

smerníc tochto Rozpisu.

Majster Trnavského Kraja 2019                                 -  Daniel Pažitný

ŠK Modranka                                                                 - 4

KKZ Hlohovec                                                                - 4

Záväzné prihlásnie hráča k účasti organizujúcemu oddielu. 

Povinnosť prihlásenia je do 5.1.2020.



1. Usporiadateľ

2. Dátum

3. Miesto

4. Disciplína

5. Vedúci činitelia Riaditeľ:

Rozhodcovia:

6. Úhrada Náklady rozhodcom hradí usporiadací oddiel.

Všetci pretekári štartujú na náklady svojej TJ resp. oddielu.

7. Predpis

8. Štartujúci

9. Podmienky účasti

Záväzné prihlásnie hráča k účasti organizujúcemu oddielu do 5.1.2020.

10. Štartovné Každý pretekár pri prezentácii zaplatí 5.-€

11. Námietky V zmysle pravidiel a súťažného poriadku.

12.Časový rozpis 9:00 Zahájenie Majstrovstiev kraja a štart prvých hráčov

14:00 Predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov

13. Ocenenie Víťaz získa titul Majsterka Trnavského Kraja a pohár.

14. Postup

15. Rôzne

Platný registračný preukaz a absolvovanie majstrovstiev 

svojho oddielu.

Postup na MSR bude upresnený dodatočne, postupujúci 

budú upovedomení.

Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku kolkárskeho športu a 

smerníc tochto Rozpisu.

určí usporiadajúci oddiel

Jozef Královič

120 hz

štvordráhová kolkáreň     ŠK Modranka

26.1.2020 (nedeľa)

VV KKoZ Trnava v spolupráci s usporiadajúcim oddielom

ŽENY+SENIORKY

(Ženy) Pretekárky narodené od 1.7.1969 do 30.6.1996. (Seniorky Ü-50) 

Pretekárky narodené od 1.7.1959 do 30.6.1969. (Seniorky Ü-60) 

Pretekárky narodené 30.6.1959 a staršie.

b, Po uzavretí prihlášok organizujúci oddiel vytvorí časový 

harmonogram štartov jednotlivých hráčov.

a, V prípade, že prihlásený hráč sa nemôže zúčastniť Majstrovstiev 

kraja, oddiel túto skutočnosť je povinný oznámiť organizátorom alespoň 

týždeň pred uskutočnením turnaja. Pri nedodržaní tejto povinnosti bude 

oddielu uložená pokuta 10€. 



1. Usporiadateľ

2. Dátum

3. Miesto

4. Disciplína

5. Vedúci činitelia Riaditeľ:

Rozhodcovia:

6. Úhrada Náklady rozhodcom hradí usporiadajúci oddiel.

Všetci pretekári štartujú na náklady svojej TJ resp. oddielu.

7. Predpis

8. Štartujúci Pretekári narodení/é od 1.7.1996 do 30.6.2001.

9. Podmienky účasti

Záväzné prihlásnie hráča k účasti organizujúcemu oddielu do 5.1.2020.

10. Štartovné Každý pretekár pri prezentácii zaplatí 5.-€

11. Námietky V zmysle pravidiel a súťažného poriadku.

12.Časový rozpis 9:00

13:00 Predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov

13. Ocenenie Víťaz získa titul Majster/ka Trnavského Kraja a pohár.

14. Postup

15. Rôzne

štvordráhová kolkáreň     KK Zlaté Klasy

Zahájenie Majstrovstiev kraja a štart prvých 

hráčok/hráčov

Postup na MSR bude upresnený dodatočne, postupujúci 

budú upovedomení.

a, V prípade, že prihlásený hráč sa nemôže zúčastniť Majstrovstiev 

kraja, oddiel túto skutočnosť je povinný oznámiť organizátorom alespoň 

týždeň pred uskutočnením turnaja. Pri nedodržaní tejto povinnosti bude 

oddielu uložená pokuta 10€. 

120 hz

Štefan Marics

určí usporiadajúci oddiel

Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku kolkárskeho športu a 

smerníc tochto Rozpisu.

Platný registračný preukaz a absolvovanie majstrovstiev 

svojho oddielu.

b, Po uzavretí prihlášok organizujúci oddiel vytvorí časový 

harmonogram štartov jednotlivých hráčov.

JUNIORI+JUNIORKY

VV KKoZ Trnava v spolupráci s usporiadajúcim oddielom

19.1.2020 (nedeľa)



1. Usporiadateľ

2. Dátum

3. Miesto

4. Disciplína

5. Vedúci činitelia Riaditeľ:

Rozhodcovia:

6. Úhrada Náklady rozhodcom hradí usporiadajúci oddiel.

Všetci pretekári štartujú na náklady svojej TJ resp. oddielu.

7. Predpis

8. Štartujúci Pretekári narodení/é od 1.7 2001 do 30.6.2005.

9. Podmienky účasti

Záväzné prihlásnie hráča k účasti organizujúcemu oddielu do 5.1.2020.

10. Štartovné Každý pretekár pri prezentácii zaplatí 5€

11. Námietky V zmysle pravidiel a súťažného poriadku.

12.Časový rozpis 9:00

13:00 Predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov

13. Ocenenie Víťaz získa titul Majster/ka Trnavského Kraja a pohár.

14. Postup

15. Rôzne

Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku kolkárskeho športu a 

smerníc tochto Rozpisu.

Platný registračný preukaz a absolvovanie majstrovstiev 

svojho oddielu.

Zahájenie Majstrovstiev kraja a štart prvých 

hráčok/hráčov

b, Po uzavretí prihlášok organizujúci oddiel vytvorí časový 

harmonogram štartov jednotlivých hráčov.

určí usporiadajúci oddiel

DORASTENCI+DORASTENKY

VV KKoZ Trnava v spolupráci s usporiadajúcim oddielom

Postup na MSR bude upresnený dodatočne, postupujúci 

budú upovedomení.

a, V prípade, že prihlásený hráč sa nemôže zúčastniť Majstrovstiev 

kraja, oddiel túto skutočnosť je povinný oznámiť organizátorom alespoň 

týždeň pred uskutočnením turnaja. Pri nedodržaní tejto povinnosti bude 

oddielu uložená pokuta 10€. 

1.3.2020 (nedeľa)

štvordráhová kolkáreň     KKZ Hlohovec

120 hz

Ing. Alexander Švec



1. Usporiadateľ

2. Dátum

3. Miesto

4. Disciplína

5. Vedúci činitelia Riaditeľ:

Rozhodcovia:

6. Úhrada Náklady rozhodcom hradí usporiadajúci oddiel.

Všetci pretekári štartujú na náklady svojej TJ resp. oddielu.

7. Predpis

8. Štartujúci Pretekári narodení/é od 1.7.2005 do 30.6.2009.

9. Podmienky účasti

Záväzné prihlásnie hráča k účasti organizujúcemu oddielu do 5.1.2020.

10. Štartovné Každý pretekár pri prezentácii zaplatí 3€.

11. Námietky V zmysle pravidiel a súťažného poriadku.

12.Časový rozpis 9:00

13:00 Predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov

13. Ocenenie Víťaz získa titul Majster/ka Trnavského Kraja a pohár.

14. Postup

15. Rôzne a, V prípade, že prihlásený hráč sa nemôže zúčastniť Majstrovstiev 

kraja, oddiel túto skutočnosť je povinný oznámiť organizátorom alespoň 

týždeň pred uskutočnením turnaja. Pri nedodržaní tejto povinnosti bude 

oddielu uložená pokuta 10€. 

Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku kolkárskeho športu a 

smerníc tochto Rozpisu.

určí usporiadajúci oddiel

MVDr. Karol Kaigl 

Postup na MSR bude upresnený dodatočne, postupujúci 

budú upovedomení.

Platný registračný preukaz a absolvovanie majstrovstiev 

svojho oddielu.

ŽIACI+ŽIAČKY

VV KKoZ Trnava v spolupráci s usporiadajúcim oddielom

5.1.2020 (nedeľa)

štvordráhová kolkáreň     MKK Slovan Galanta

60 hz

Zahájenie Majstrovstiev kraja a štart prvých 

hráčok/hráčov

b, Po uzavretí prihlášok organizujúci oddiel vytvorí časový 

harmonogram štartov jednotlivých hráčov.



1. Usporiadateľ

2. Dátum

3. Miesto

4. Disciplína

5. Vedúci činitelia Riaditeľ:

Rozhodcovia:

6. Úhrada Náklady rozhodcom hradí usporiadajúci oddiel.

Všetci pretekári štartujú na náklady svojej TJ resp. oddielu.

7. Predpis

8. Štartujúci

9. Podmienky účasti

Záväzné prihlásnie hráča k účasti organizujúcemu oddielu do 27.12.2019.

10. Štartovné Každý pretekár pri prezentácii zaplatí 5.-€

11. Námietky V zmysle pravidiel a súťažného poriadku.

12.Časový rozpis 9:00

16:00 Predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov

13. Ocenenie Víťaz získa titul Majster/ka Trnavského Kraja a pohár.

14. Postup

15. Rôzne

b, Po uzavretí prihlášok organizujúci oddiel vytvorí časový 

harmonogram štartov jednotlivých hráčov.

a, V prípade, že prihlásený hráč sa nemôže zúčastniť Majstrovstiev 

kraja, oddiel túto skutočnosť je povinný oznámiť organizátorom alespoň 

týždeň pred uskutočnením turnaja. Pri nedodržaní tejto povinnosti bude 

oddielu uložená pokuta 10€. 

Preteká sa podľa pravidiel a súťažného poriadku kolkárskeho športu a 

smerníc tochto Rozpisu.

určí usporiadajúci oddiel

JUDr. Kočan Štefan

120 hz

štvordráhová kolkáreň     MKK Piešťany

4.1.2020 (sobota)

VV KKoZ Trnava v spolupráci s usporiadajúcim oddielom

SENIORI

Platný registračný preukaz a absolvovanie majstrovstiev 

svojho oddielu.

Postup na MSR bude upresnený dodatočne, postupujúci 

budú upovedomení.

 (Seniory Ü-50) Pretekáry narodení od 1.7.1959 do 

30.6.1969. (Seniory Ü-60) Pretekáry narodený 30.6.1959 a 

staršie.
Každý klub má nárok na prihlásenie maximálne 4 hráčov. 

Zahájenie Majstrovstiev kraja a štart prvých 

hráčok/hráčov



Krajský kolkársky zväz Trnava

Majstrovstiev Trnavského Kraja

Jednotlivcov pre rok 2020














