
Interliga 2020-21 



Predpisy a normy 



Predpisy a normy 

 Medzinárodné 

 

• Internationale Sportordnung der NBC (ISO) 

 

• Durchführungsbestimungen … 

 

• Technische Bestimmungen der WNBA 



Predpisy a normy 

Národné 

• Dohoda o zriadení Interligy 

• Správny a disciplinárny poriadok Interligy 

• Súťažný poriadok Interligy 

• Rozpis Interligy 

• Rozhodnutia STK Interligy 1-5 
     (Preberanie priestupkov pri striedaní, Štart dorastencov,  

      Zostava družstva, Vedenie hráčov pri štarte, Štátne hymny) 

• Registračné a prestupové poriadky  

národných zväzov 



ISO – „Medzinárodný športový poriadok“ 

8.2.1. Zvláštná liga s medzinárodnou účasťou 
  

a) Založenie zvláštnej ligy s družstiev z rôznych členských krajín NBC 
je možné. 

b) Žiadosť zúčastnených sa členských krajín je nutné předložiť NBC. 
Schválenie zvláštnej ligy robí prezídium NBC. 

c) Zúčastnené kluby požiadajú o povolení hry národné zväzy a sú po 
schválení od NBC oprávnené hrať. 

d) Musia sa vytvoriť poriadky a smernice a predložiť ich NBC. Nesmú 
byť v rozporu s medzinárodnými športovými poriadkami a 
smernicemi WNBA a NBC. 

e) Vo zvláštnej lige sa môže zúčastniť iba jedno mužstvo z jedného 
klubu. 

f) Hráči, ktorí hrajú zvláštnu ligu, nemôžu hrať v rovnakom hracom 
týždni v národnej lige (okrem národného pohára). 

g) Kvalifikácia pre medzinárodné klubové súťaže budú upravené 
smernicami zvláštnej ligy. 

 



Dohoda o zriadení Interligy 

 Riadiaci orgán Interligy (ŠTK Interligy) 

• 2 členovia z ČKA, 2 členovia z SKoZ 

• každý člen má 1 hlas 

• rotácia vedenia ŠTK medzi národnými zväzmi 

 Disciplinárny orgán („DK Interligy“) 

• predseda 

• 1 člen z ČKA, 1 člen z SKoZ 

• každý člen má 1 hlas 

• rotácia vedenia DK (v opozícií voči ŠTK) 

Proti rozhodnutiu ŠTK a DK nie je odvolanie. 



Dohoda o zriadení Interligy 

 Športové technické predpisy 

• hrá sa podľa ISO 

• kolkárne musia odpovedať  TP WNBA 

 Účasť v Interlige 

• postup určujú národné zväzy 

• štandardne 6+6, výnimočne aj 7+5 

• záujem klesne pod 5  dohadovacie konanie 

• štartujú hráči starší  15 rokov 

• ďalšie podrobnosti upravuje Rozpis a SPI 



Dohoda o zriadení Interligy 

 Úhrady a poplatky 

• štartovné poplatky vyberajú národné zväzy 

• organizačné a technické náklady hradí 

 usporadujúcí klub 

• rozhodcovia podľa predpisov národného zväzu 

 Účasť v Interlige 

• poradie v tabuľke sa určuje podľa ISO 

• redukované tabuľky  postup do súťaží NBC 

• zostup upravuje rozpis 



Rozpis Interligy 

 2020-21 

• schválili národné zväzy 

• NBC vyslovilo svoj súhlas 

 

 2021-22 a nasledujúci 

• úpravy sú predkladané národným zväzom do 
31.03. 

• návrh vypracuje ŠTK do 20.04. 

• národné zväzy prerokujú a schvália do 10.05. 

• ŠTK schválený návrh zverejní do 15.05. 



Vedenie zápasu rozhodcom 

 Začiatok zápasu 

• Prebratie kolkárne, spoločné a vlastné gule. 

• Zoznamy hráčov a zostavy. 

• Nástup družstiev. 

 Vedení zápasu 

• Zahájenie, prerušenie a ukončenie štartu. 

• Priestupky. 

 Ukončenie zápasu 

• Nástup družstiev. 

 



Vedenie zápasu rozhodcom 

 Začiatok zápasu 

• Prebratie kolkárne, spoločné a vlastné gule. 

• Zoznamy hráčov a zostavy. 

• Nástup družstiev. 

 Vedenie zápasu 

• Zahájenie, prerušenie a ukončenie štartu. 

• Priestupky. 

 Ukončenie zápasu 

• Nástup družstiev. 



Začiatok zápasu 

 Prebratie kolkárne 

• Kolkáreň musí vyhovovať technickým 

predpisom  platný technické osvedčenie 

vydané WNBA-NBC 

 Spoločné a vlastné gule 

• Spoločné gule musia byť riadne pripravené. 

• Vlastné gule musia odpovedať technickým 

predpisom: logo schváleného výrobcu WNBA. 



Logá výrobcov gúľ  



Začiatok zápasu 

 Zoznamy hráčov 

• Právo štartu hráča za družstvo se posudzuje 

podľa národných predpisov. 

• Pri preukazovaní lekárskych prehliadok a 

antidopingových prehlásení sa postupuje 

podľa národných predpisov. 

• Iba hráči uvedení na zozname môžu nastúpiť 

na zápas. 



Začiatok zápasu 

 Zostavy družstiev 

• Na zostave môže byť uvedených až 10 hráčov: 

prvých 6 v poradí ich štartu + 4 náhradníci. 

• Domáce družstvo odovzdá zostavu 45 minút 

pred začiatkom zápasu. 

• Rozhodca ju poskytne hosťujúcemu družstvu, 

ktoré svoju zostavu odovzdá 30 minút pred 

začiatkom zápasu. 

• Domáce družstvo má právo zoznámiť sa so 

zostavou hostí 15 minút pred začiatkom 

zápasu. 

 



Športové technické predpisy 

 Striedanie hráčov 

• ISO 8.3.2.1 

 Zostava hráčov môže obsahovať až 10 mien. 

Iba títo hráči môžu zasiahnuť do hry. 

• ISO 8.3.2.4 

 Výmena hráča pred začiatkom štartu nie je 

striedanie. (V Interlige sa považuje za striedanie) 

Vymenený hráč stráca právo štartu.  

• ISO 8.5.2 

 Striedať možno 2 hráčov. 

 



Začiatok zápasu 

 Nástup družstiev 

• Nástup je 10 minút pred začiatkom zápasu. 

• K zápasu musí nastúpiť min. 6 hráčov zo 

zostavy v jednotnom športovom úbore. 

• Odohrajú sa štátne hymny zúčastnených 

družstiev (každá max. jedenkrát). Najskôr sa 

hrá hymna hostí. 

• Oznámenie výsledku prebierky dráh a 

náležitostí hráčov  „otvorenie“ zápasu. 

• Pozdravy a odchod družstiev. 



Vedenie zápasu rozhodcom 

 Začiatok zápasu 

• Prebratie kolkárne, spoločné a vlastne gule. 

• Zoznamy hráčov a zostavy. 

• Nástup družstiev. 

 Vedenie zápasu 

• Zahájenie, prerušenie a ukončenie štartu. 

• Priestupky. 

 Ukončenie zápasu 

• Nástup družstiev. 

 



Vedenie zápasu 

 Zahájenie štartu 

• Zahájiť cvičné hody na dráhe. 

• Počas „rozcvičenia“ hráčov predstaviť. 

• Pri pokyne ku štartu vždy spustiť časomieru. 

 Prerušenie štartu 

• Pri zamotaní kolkov zastaviť hru hráčov, ktorí 

môžu byť ovplyvnení – vždy dvojdráhu. 

• Hráčovi, ktorému je zastavená hra, musí byť 

súčasne zastavená aj časomiera. 



Vedenie zápasu 

 Ukončenie štartu 

• Hráči si nastúpia na koniec náhadzovej dosky. 

• Rozhodca vyhlási predbežné výsledky. 

• Po ukončení štartu sa priestupky riešia podľa 

SDP. 

 Nástup ďalších hráčov 

• Na štvordráhe plynule nastupujú ďalší hráči 

bez prestávky. 

• Na šesťdráhe je možná prestávka 0-20 minút. 

Rozhodca akceptuje dohodu družstiev. 



Vedenie zápasu 

 Priestupky hráčov 

a) položení gule mimo náhadzovou dosku 

b) prekročenie bielej ohraničujúcej čiary 

c) dotyk ruky alebo kolena podlahy, steny… 

d) opretie o zásobník gulí či o stenu 

e) vedomá hra do nepripraveného ASK 

f) čakanie na určitú guľu 

g) hra s cudzou „vlastnou“ guľou 



Vedenie zápasu 

 Priestupky hráčov 

h) nešportové chovanie 

• hráč nezaháji hru na pokyn rozhodcu 

• hráč nerešpektuje rozhodnutie rozhodcu 

• hráč ruší súpera alebo mu prekáža 

• hráč sa hlasite baví, spieva … 

• hráč diskutuje s divákmi 

• hráč urazí rozhodcu, funkcionára, divákov 



Vedenie zápasu rozhodcom 

 Zahájenie zápasu 

• Prebratie kolkárne, spoločné a vlastné gule. 

• Zoznamy hráčov a zostavy. 

• Nástup družstiev. 

 Vedenie zápasu 

• Zahájenie, prerušenie a ukončenie štartu. 

• Priestupky. 

 Ukončenie zápasu 

• Nástup družstiev. 

 



Ukončenie zápasu 

 Nástup družstiev 

• Nástup sa koná po skončení zápasu. 

• Nástupu sa musí zúčastniť min. 6 hráčov zo 

zostavy v športovom úbore. 

• Rozhodca vyhlási výsledok zápasu a 

najlepších hráčov obidvoch družstiev. 

• Rozhodca ukončí zápas. 



Rôzne 

 Spracovanie výsledkov 

• bodovací systém podľa ISO 

• hlásenie výsledkov v elektronickej podobe 

https://admin.vysledky.kolky.sk/ zabezpečuje 

domáce družstvo 

• všetky pripomienky k zápasu uviesť do zápisu 

vytvoreného v https://admin.vysledky.kolky.sk/  

v záložke Detaily položke Rôzne, ktorá je 

zahrnutá aj v zápise o stretnutí 

• univerzálny program (Interliga) 

https://admin.vysledky.kolky.sk/
https://admin.vysledky.kolky.sk/


Zadávanie výsledkov 



Druhá strana Zápisu o stretnutí 



Rôzne 

 Zverejňovanie výsledkov 

• Spravodajca po každom kole 

• vlastná webová stránka 

http://interliga.kuzelky.cz/  

• priebežné ako aj celkové výsledky sú aj na 

webovej stránke https://vysledky.kolky.sk/ 

 

http://interliga.kuzelky.cz/
https://vysledky.kolky.sk/

