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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Riadenie: Slovenský kolkársky zväz (ďalej len SKoZ) vypisuje organizáciu otvorených 

majstrovstiev Slovenska jednotlivcov 2021, pre hráčov Slovenskej republiky 

registrovaných v SKoZ. 

 

2. Organizátor: Organizátorom otvorených majstrovstiev Slovenska jednotlivcov 2021 sú kluby, ktoré sa 

prihlásili na organizáciu otvorených majstrovstiev Slovenska jednotlivcov 2021 a sú 

uvedené v tomto rozpise. 

Organizátor je povinný pri organizácii otvorených majstrovstiev Slovenska jednotlivcov 

2021 dodržiavať platné vydané epidemiologické opatrenia pre daný okres, v ktorom sa 

organizátor nachádza. 

 

3. Termíny: Kvalifikácia na finálový turnaj sa uskutoční na kolkárni organizátora v nasledovných 

termínoch  

  od 11.6.2021 do 9.7.2021 – U-12 - žiačky, žiaci 

 od 11.6.2021 do 9.7.2021 – U-14 - žiačky, žiaci 

 od 11.6.2021 do 10.7.2021 – U-18 - dorastenky, dorastenci 

 od 11.6.2021 do 25.6.2021 – U-23 - juniorky, juniori 

 od 11.6.2021 do 2.7.2021 – U-49 - muži 

 od 15.6.2021 do 2.7.2021 – U-49 - ženy 

 od 9.6.2021 do 30.6.2021  –  Ü-50 – seniorky, seniori a Ü-60 - seniorky, seniori 

 Finálový turnaj sa uskutoční na kolkárni organizátora v nasledovných termínoch 

 10.7.2021 – U-12 - žiačky, žiaci 

 10.7.2021 – U-14 - žiačky, žiaci 

 11.7.2021 – U-18 - dorastenky, dorastenci 

 26.6.2021 – U-23 - juniorky, juniori 

 3.7.2021 – U-49 - muži 

 3.7.2021 – U-49 - ženy 

 3.7.2021  –  Ü-50 - seniori a Ü-60 - seniori 

 4.7.2021  –  Ü-50 - seniorky a Ü-60 - seniorky  

 

4. Kategória:  narodený od narodený do 

žiačky U-12, žiaci U-12  1.7.2008 30.6.2013 

žiačky U-14, žiaci U-14  1.7.2006 30.6.2008 

dorastenky U-18, dorastenci U-18 1.7.2002 30.6.2006 

juniorky U-23, juniori U-23 1.7.1997 30.6.2002 

ženy U-49, muži U-49 1.7.1971 30.6.1997 

seniorky Ü-50, seniori Ü-50 1.7.1961 30.6.1971 

seniorky Ü-60,  seniori Ü-60  30.6.1961 
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5. Organizátori a vedúci činitelia:      

A – žiačky U-12 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 

 6 – dráhová kolkáreň DOM ŠPORTU Podbrezová 

Riaditeľ :   Ing. Július KRIVÁŇ 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  Ladislav FLACHBART  

Organizačný pracovník : Peter NEMČEK  M:  +421 903 553 470 

  M:  +421 905 215 376 

   peter.nemo.nemcek@gmail.com 

   zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk 

Rozhodca finálového turnaja: Jozef PETRÁŠ, Radovan BALCO 

B – žiaci U-12 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 

 6 – dráhová kolkáreň DOM ŠPORTU Podbrezová 

Riaditeľ :   Ing. Július KRIVÁŇ 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  Ladislav FLACHBART  

Organizačný pracovník : Peter NEMČEK  M:  +421 903 553 470 

  M:  +421 905 215 376 

   peter.nemo.nemcek@gmail.com 

   zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk 

Rozhodca finálového turnaja: Jozef PETRÁŠ, Radovan BALCO 

C – žiačky U-14 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 

 6 – dráhová kolkáreň DOM ŠPORTU Podbrezová 

Riaditeľ :   Ing. Július KRIVÁŇ 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  Ladislav FLACHBART  

Organizačný pracovník : Peter NEMČEK  M:  +421 903 553 470 

  M:  +421 905 215 376 

   peter.nemo.nemcek@gmail.com 

   zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk 

Rozhodca finálového turnaja: Jozef PETRÁŠ, Radovan BALCO 

D – žiaci U-14 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 

 6 – dráhová kolkáreň DOM ŠPORTU Podbrezová 

Riaditeľ :   Ing. Július KRIVÁŇ 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  Ladislav FLACHBART  

Organizačný pracovník : Peter NEMČEK  M:  +421 903 553 470 

  M:  +421 905 215 376 

   peter.nemo.nemcek@gmail.com 

   zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk 

Rozhodca finálového turnaja: Jozef PETRÁŠ, Radovan BALCO 

E – Dorastenky U-18 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 

 6 – dráhová kolkáreň DOM ŠPORTU Podbrezová 

Riaditeľ :   Ing. Július KRIVÁŇ 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  Ladislav FLACHBART  

Organizačný pracovník : Peter NEMČEK  M:  +421 903 553 470 

  M:  +421 905 215 376 

   peter.nemo.nemcek@gmail.com 

   zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk 

Rozhodca finálového turnaja: Peter NEMČEK, Marek ŠVANTNER 
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F – Dorastenci U-18 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 

 6 – dráhová kolkáreň DOM ŠPORTU Podbrezová 

Riaditeľ :   Ing. Július KRIVÁŇ 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  Ladislav FLACHBART  

Organizačný pracovník : Peter NEMČEK  M:  +421 903 553 470 

  M:  +421 905 215 376 

   peter.nemo.nemcek@gmail.com 

   zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk 

Rozhodca finálového turnaja: Peter NEMČEK, Marek ŠVANTNER 

G – Juniorky U-23 KO Žarnovica 

 4 – dráhová kolkáreň KO ŽARNOVICA 

Riaditeľ :   Radoslav FÚSKA 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD. 

Organizačný pracovník : Radoslav FÚSKA  M:  +421 905 400 583 

  radofuska@gmail.com 

   ko.zarnovica@gmail.com  

Rozhodca finálového turnaja: Dominika KYSELICOVÁ, Dominik ZAJKO 

H – Juniori U-23 KO Žarnovica 

 4 – dráhová kolkáreň KO ŽARNOVICA 

Riaditeľ :   Radoslav FÚSKA 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD. 

Organizačný pracovník : Radoslav FÚSKA  M:  +421 905 400 583 

  radofuska@gmail.com 

   ko.zarnovica@gmail.com  

Rozhodca finálového turnaja: Dominika KYSELICOVÁ, Adriana THONHAUSEROVÁ 

I – Ženy U-49 KK Pobedim 

 4 – dráhová kolkáreň KK POBEDIM 

Riaditeľ :   Ing. Marián Mitošinka 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  Ing. Marián MITOŠINKA 

Organizačný pracovník : Ing. Marek Mrekaj M:  +421 902 458 897 

  mrekaj.marek2321@gmail.com 

Rozhodca finálového turnaja: Matej MREKAJ, Miroslav PIŠKULA 

J – Muži U-49 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 

 6 – dráhová kolkáreň DOM ŠPORTU Podbrezová 

Riaditeľ :   Ing. Július KRIVÁŇ 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  Ladislav FLACHBART  

Organizačný pracovník : Peter NEMČEK  M:  +421 903 553 470 

  M:  +421 905 215 376 

   peter.nemo.nemcek@gmail.com 

   zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk 

Rozhodca finálového turnaja: Jana POLIAKOVÁ, Ivan MALČEK 

K – Seniorky Ü-50 Kolkársky klub Zlaté Klasy 

 4 – dráhová kolkáreň KK Zlaté Klasy 

Riaditeľ :   Štefan MARICS 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD. 

Organizačný pracovník : Štefan MARICS M:  +421 904 733 031 

   kolkarenklasy@gmail.com 

Rozhodca finálového turnaja: Máté MEZEI, Žolt POLOMA 
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L – Seniori Ü-50 Kolkársky klub Zlaté Klasy 

 4 – dráhová kolkáreň KK Zlaté Klasy 

Riaditeľ :   Štefan MARICS 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD. 

Organizačný pracovník : Štefan MARICS M:  +421 904 733 031 

   kolkarenklasy@gmail.com 

Rozhodca finálového turnaja: Máté MEZEI, Žolt POLOMA 

M – Seniorky Ü-60 Kolkársky klub Zlaté Klasy 

 4 – dráhová kolkáreň KK Zlaté Klasy 

Riaditeľ :   Štefan MARICS 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD. 

Organizačný pracovník : Štefan MARICS M:  +421 904 733 031 

   kolkarenklasy@gmail.com 

Rozhodca finálového turnaja: Máté MEZEI, Žolt POLOMA 

N – Seniori Ü-60 Kolkársky klub Zlaté Klasy 

 4 – dráhová kolkáreň KK Zlaté Klasy 

Riaditeľ :   Štefan MARICS 

Delegát SKoZ na finálovom turnaji:  doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD. 

Organizačný pracovník : Štefan MARICS M:  +421 904 733 031 

   kolkarenklasy@gmail.com 

Rozhodca finálového turnaja: Máté MEZEI, Žolt POLOMA 

 

6. Úhrada: Hráč, hráčka (klub) pri prezentácii hradí organizátorovi za každý svoj štart v 

kvalifikácii jednorazový štartovný poplatok, ktorý slúži ako poplatok za prenájom 

kolkárne : 

a) žiačky, žiaci     3,- € s DPH 

b) seniorky, seniori, ženy, muži, juniorky, 

juniori, dorastenky a dorastenci   5,- € s DPH 

Náklady spojené so štartom pretekárov hradia vysielajúce kluby. Pre kategóriu žiačok, 

žiakov, dorasteniek a dorastencov sú vysielajúce kluby povinné zabezpečiť sprievodcu (je 

potrebné zabezpečiť aj ubytovanie sprievodcu). 

SKoZ hradí prenájom kolkárne počas finálového turnaja (4 dráhy – 20,- € s DPH/hod.,            

6 dráh – 30,- € s DPH/hod.) a náklady rozhodcov a delegátov SKoZ finálového turnaja (toto 

vyplatia organizátori a predložia faktúry na preplatenie sekretariátu SKoZ). 

Náklady spojené s prenájmom a užívaním kolkárne počas kvalifikácie majstrovstiev SR 

znáša organizátor podujatia.  

7. Ubytovanie: Organizátor pomocou organizačných pracovníkov jednotlivých majstrovstiev poskytne 

informácie o možnostiach ubytovania hráčov ako aj sprievodcov, prípadne zaistí 

ubytovanie najneskôr 14 dní pred termínom majstrovstiev. Ubytovanie uhradia pretekári 

podľa možnosti ubytovacieho zariadenia v hotovosti/bezhotovostne pri ubytovaní. 

 

Technické ustanovenia: 

8. Predpis: Hrá sa podľa pravidiel kolkárskeho športu a smerníc tohto rozpisu.  

Žiačky a žiaci U-12 a U-14 hrajú s guľami priemeru 140 mm, 150 mm, podľa 

vlastného uváženia, s tým že túto skutočnosť nahlásia pri prezentácii rozhodcovi. 
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Hráč (hráčka) si môžu na Majstrovstvá Slovenska priniesť svoje vlastné gule (minimálne 

2ks na zásobník), ktoré musia spĺňať požiadavky technických predpisov. Nahlásenie hry 

s vlastnými guľami musí hráč zrealizovať pri prezentácii rozhodcovi. Ak budú donesené 

gule rovnakej farby s tými, ktoré sú na kolkárni musia byť nejakým spôsobom odlíšené 

(značka fixkou a pod.). Tieto gule nesmie používať iný hráč. Za prípadné poškodenie gulí 

nezodpovedá organizátor/majiteľ kolkárne.  

9. Systém: Všetky kategórie sa hrajú systémom kvalifikácia a finále. 

V jednom hracom dni kvalifikácie môže hráč (hráčka) odohrať maximálne dva štarty 

(2x60HZ pre kategóriu U-12, resp. 2x120HZ pre ostatné kategórie). 

Vo finále sa hrá o dva tituly: o titul Majster SR kombinácia a o titul Majster SR na 120 

HZ, resp. pre žiakov U-12 Majster SR na 60 HZ. Celkové poradie kombinácie je určené 

súčtom výsledkov hráča z finále a najlepšieho výsledku z kvalifikácie. Poradie pre Majster 

SR na 120 HZ je určené výsledkami finálového štartu. V kategórii žiakov U-12 Majster 

SR na 60 HZ je poradie určené výsledkami finálového štartu. 

Finále sa hrá tak, že hráč (hráčka) s najlepším výkonom z kvalifikácie nastupuje 

v poslednej finálovej runde na dráhe č. 1, druhý na dráhe č. 2 atď. Začínajú hráči, ktorí sa 

kvalifikovali do finále ako poslední. 

10. Disciplíny: žiačky U-12 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 60 Hz 

 finále 12 najlepších z kvalifikácie na 60 Hz 

žiaci U-12 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 60 Hz 

 finále 12 najlepších z kvalifikácie na 60 Hz 

žiačky U-14 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 120 Hz 

 finále 12 najlepších z kvalifikácie na 120 Hz 

žiaci U-14 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 120 Hz 

 finále 12 najlepších z kvalifikácie na 120 Hz 

dorastenky U-18 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 120 Hz 

 finále 12 najlepších z kvalifikácie na 120 Hz 

dorastenci U-18 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 120 Hz 

 finále 12 najlepších z kvalifikácie na 120 Hz 

juniorky U-23 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 120 Hz 

 finále 12 najlepších z kvalifikácie na 120 Hz 

juniori U-23 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 120 Hz 

 finále 12 najlepších z kvalifikácie na 120 Hz 

ženy U-49 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 120 Hz 

 finále 12 najlepších z kvalifikácie na 120 Hz 

muži U-49 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 120 Hz 

 finále 24 najlepších z kvalifikácie na 120 Hz 

seniorky Ü-50 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 120 Hz 

 finále 12 najlepších z kvalifikácie na 120 Hz 
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seniori Ü-50 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 120 Hz 

 finále 12 najlepších z kvalifikácie na 120 Hz 

seniorky Ü-60 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 120 Hz 

 finále 12 najlepších z kvalifikácie na 120 Hz 

seniori Ü-60 kvalifikácia bez obmedzenia účasti a počtu štartov na 120 Hz 

 finále 12 najlepších z kvalifikácie na 120 Hz 

11. Účastníci: Na otvorených majstrovstvách Slovenska sa môžu zúčastniť všetci registrovaný členovia 

SKoZ, ktorý sa preukážu platným registračným preukazom SKoZ (za platný registračný 

preukaz sa považuje aj preukaz, ktorého platnosť trvala do 30.6.2021) a majú uhradený 

členský  príspevok v SKoZ. Za platný registračný preukaz možno považovať aj iný obecne 

platný preukaz (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas alebo iný doklad, 

ktorý obsahuje jeho meno a priezvisko, dátum narodenia a fotografiu). Podmienkou 

povolenia štartu je, aby sa hráč nachádzal v zozname hráčov v on-line výsledkovom servise 

SKoZ. Hráči sa nahlásia organizátorovi s termínom kvalifikácie. Nahlasovanie sa bude 

realizovať formou online prihlasovacieho formulára. Do prihlasovacieho formulára je 

nutné uviesť meno a priezvisko prihláseného hráča (nie klub), vekovú kategóriu 

a kontakt na hráča.  

V prípade, že budú v prihlasovacom formulári obsadené všetky termíny, môže sa nový 

účastník (neabsolvoval ešte žiadny štart v kvalifikácii) prihlásiť priamo cez organizačného 

pracovníka organizátora (e-mailom alebo telefonicky) s konkrétnym termínom svojho 

štartu (aj náhradným termínom). Organizátor je povinný takto prihláseného účastníka 

uprednostniť pred účastníkom, ktorý už odohral aspoň jeden kvalifikačný štart. 

Hráči vo vekovej kategórii Ü-50 majú možnosť výberu kategórie U-49 alebo Ü-50. Hráči 

vo vekovej kategórii Ü-60 majú možnosť výberu kategórie U-49, Ü-50 alebo Ü-60. Takýto 

hráči sa môžu zúčastniť otvorených MSR 2021 iba v jednej kategórii. V prípade štartu 

vo viacerých kategóriách bude im štart a dosiahnutý výsledok v ďalších kategóriách 

anulovaný (anulovaný štart a dosiahnutý bude v tej kategórii, v ktorej štart sa uskutočnil v 

neskoršom dátume odohrania štartu v kvalifikácii)  

12. Podmienka účasti: Všetci hráči pred štartom kvalifikácie uhradia štartovný poplatok organizátorovi, ktorý 

slúži ako poplatok za prenájom kolkárne. 

13. Časový plán:  

U-12 Kvalifikácia –  hráč (hráčka) sa prezentuje organizátorovi minimálne 30 minút pred svojím 

štartom v kvalifikácii podľa nahláseného času kvalifikácie 

 Finále 10.7.  

  1000 prezentácia finalistov podľa výsledkov kvalifikácie 

  1030 štart – žiačky U-12,  

  1100 štart – žiaci U-12,  

  1330 štart – žiačky U-12,  

  1400 štart – žiačky U-12,  

  1700 vyhlásenie výsledkov s nástupom finalistov 

U-14 Kvalifikácia –  hráč (hráčka) sa prezentuje organizátorovi minimálne 30 minút pred svojím 

štartom v kvalifikácii podľa nahláseného času kvalifikácie 

 Finále 10.7.  

  1000 prezentácia finalistov podľa výsledkov kvalifikácie 
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  1130 štart – žiačky U-14, 

  1230 štart – žiaci U-14, 

  1430 štart – žiačky U-14, 

  1530 štart – žiaci U-14, 

  1700 vyhlásenie výsledkov s nástupom všetkých účastníkov finále 

U-18 Kvalifikácia –  hráč (hráčka) sa prezentuje organizátorovi minimálne 30 minút pred svojím 

štartom v kvalifikácii podľa nahláseného času kvalifikácie  

 Finále 11.7. 

  1000 prezentácia finalistov podľa výsledkov kvalifikácie 

  1030 štart – dorastenky U-18, 

  1130 štart – dorastenci U-18,  

  1230 štart – dorastenky U-18, 

  1330 štart – dorastenci U-18,  

  1500 vyhlásenie výsledkov s nástupom všetkých účastníkov finále 

 

U-23 Kvalifikácia –  hráč (hráčka) sa prezentuje organizátorovi minimálne 30 minút pred svojím 

štartom v kvalifikácii podľa nahláseného času kvalifikácie  

 Finále 26.6. 

    930 prezentácia finalistov podľa výsledkov kvalifikácie 

  1000 štart – juniorky U-23, 

  1100 štart – juniori U-23,  

  1200 štart – juniorky U-23, 

  1300 štart – juniori U-23,  

  1400 štart – juniorky U-23, 

  1500 štart – juniori U-23,  

  1630 vyhlásenie výsledkov s nástupom všetkých účastníkov finále 

 

Ženy U-49 Kvalifikácia –  hráčka sa prezentuje organizátorovi minimálne 30 minút pred svojím 

štartom v kvalifikácii podľa nahláseného času kvalifikácie  

 Finále 3.7. 

  1100 prezentácia finalistiek podľa výsledkov kvalifikácie 

  1130 štart – ženy, 

  1230 štart – ženy,  

  1330 štart – ženy, 

  1500 vyhlásenie výsledkov s nástupom finalistiek 

 

Muži U-49  Kvalifikácia –  hráč sa prezentuje organizátorovi minimálne 30 minút pred svojím štartom 

v kvalifikácii podľa nahláseného času kvalifikácie  

 Finále 3.7. 

  1000 prezentácia finalistov podľa výsledkov kvalifikácie 

  1030 štart – muži, 

  1130 štart – muži,  

  1230 štart – muži, 

  1330 štart – muži,  

  1500 vyhlásenie výsledkov s nástupom finalistov 
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Seniorky Ü-50 a Ü-60 Kvalifikácia – hráčka sa prezentuje organizátorovi minimálne 30 pred svojím štartom 

v kvalifikácii podľa nahláseného času kvalifikácie  

 Finále 4.7. 

  1000 prezentácia finalistiek podľa výsledkov kvalifikácie 

  1030 štart – seniorky Ü-60, 

  1130 štart – seniorky Ü-50,  

  1230 štart – seniorky Ü-60, 

  1330 štart – seniorky Ü-50,  

  1430 štart – seniorky Ü-60, 

  1530 štart – seniorky Ü-50,  

  1700 vyhlásenie výsledkov s nástupom finalistiek 

 

Seniori Ü-50 a Ü-60 Kvalifikácia –  hráč sa prezentuje organizátorovi minimálne 30 minút pred svojím štartom 

v kvalifikácii podľa nahláseného času kvalifikácie  

 Finále 3.7. 

  1000 prezentácia finalistov podľa výsledkov kvalifikácie 

  1030 štart – seniori Ü-60, 

  1130 štart – seniori Ü-50,  

  1230 štart – seniori Ü-60, 

  1330 štart – seniori Ü-50,  

  1430 štart – seniori Ü-60, 

  1530 štart – seniori Ü-50,  

  1700 vyhlásenie výsledkov s nástupom finalistov 

 

14. Víťazi: Víťaz kombinácie získava titul “Majster SR kombinácia“ pohár, diplom a medailu. Hráči 

na 2. a 3. mieste získavajú diplom a medailu. Víťaz finále získava titul “Majster SR na 120 

HZ“ pohár, diplom a medailu. Hráči na 2. a 3. mieste získavajú diplom a medailu. Víťaz 

finále v kategórii žiakov získava titul “Majster SR na 60 HZ“ pohár, diplom a medailu. 

Hráči na 2. a 3. mieste získavajú diplom a medailu. 

Víťaz kombinácie získava právo priameho postupu na MSR 2022. V kategóriách juniori, 

juniorky, dorastenky, dorastenci, žiačky a žiaci platí prechádzajúca veta, len v tom prípade, 

keď v súťažnom ročníku 2021-2022 bude stále členom tej vekovej kategórie, v ktorej získal 

právo priameho postupu. Pre kategóriu seniorky a seniori získava právo priameho postupu 

na MSR 2022 víťaz finále. 

15. Záverečný ceremoniál – ukončenia M-SR: 

a) Pochod – znelka, nástup všetkých finalistov 

b) Príhovor riaditeľa M-SR 

c) Príhovor delegáta M-SR 

d) Vyhlásenie výsledkov M-SR hlavným rozhodcom 

e) Dekorovanie víťazov 

f) Hymna 

g) Pochod – znelka, odchod 
 

16. Rôzne: a) hlavný rozhodca spracuje do dvoch hodín kompletné výsledky majstrovstiev a zašle 

ich na sekretariát SKoZ (možnosť aj elektronickou poštou – výhodné pre ďalšie 

spracovanie, do hodnotenia uvedie prípadnú neospravedlnenú absenciu hráčov); 

b) organizátor (organizační pracovníci) jednotlivých majstrovstiev počas otvorených 

majstrovstiev Slovenska zadávajú výsledky kvalifikácie a finále do výsledkového 
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servisu https://admin.vysledky.kolky.sk/ cez svoje (klubové prípadne hráčske) 

prístupové kontá.  

c) riaditelia jednotlivých majstrovstiev zabezpečia vypísanie diplomov pre 1.–3. miesto; 

d) organizátor musí zabezpečiť slávnostné ukončenie, ktorého sa zúčastnia všetci 

finalisti; 

e) kategórie senioriek Ü-50 a seniorov Ü-50 sa môžu zúčastniť len hráči spĺňajúci vek 

v tomto súťažnom ročníku (narodený od 1.7.1961 do 30. 06. 1971), ak sa títo hráči 

zúčastnia kategórie senioriek Ü-50 a seniorov Ü-50 už sa nemôžu zúčastniť 

majstrovstiev SR v kategórii žien U-49 a mužov U-49;  

f) kategórie senioriek Ü-60 a seniorov Ü-60 sa môžu zúčastniť len hráči spĺňajúci vek 

v tomto súťažnom ročníku (narodený do 30. 06. 1961), ak sa títo hráči zúčastnia 

kategórie senioriek Ü-60 a seniorov Ü-60 už sa nemôžu zúčastniť majstrovstiev SR 

v kategórii žien U-49, mužov U-49,  senioriek Ü-50 a seniorov Ü-50;  

g) ak sa niektorí z hráčov nemôže zúčastniť na finálovom turnaji otvorených 

majstrovstvách Slovenska (zranenie, mimoriadna udalosť a pod.), oznámi túto 

skutočnosť organizačnému pracovníkovi príslušnej kategórie; 

i) na kolkárni, na ktorej sa konajú majstrovstvá Slovenska sa počas majstrovstiev nesmú 

konať iné podujatia; 

k) v prípade, že ak sa majstrovstvá Slovenska jednotlivcov nebudú konať ako otvorené je 

kritérium pre prideľovanie miest na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov 2022 

nasledovné:  

1. majster – ka z majstrovstiev SR 2021, 

2. 2 miesta každý krajský kolkársky zväz, 

3. zvyšné miesta sa podľa počtu účastníkov priradia podľa poradia z posledných 

majstrovstiev Slovenska 2021, 

4. VV môže udeliť aj voľné karty na základe požiadaviek trénerov reprezentácie 

a výkonnosti hráčov hrajúcich v zahraniční, 

5. v prípade menšej účasti hráčov na majstrovstvách krajov ako je počet 

pridelených miest má VV právo prideliť uvedené miesta inému kraju podľa 

počtu účastníkov na majstrovstvách krajov, 

6. za neospravedlnenú neúčasť na finálovom turnaji na majstrovstvách SR 2021 

sa odoberie miesto krajskému zväzu, z ktorého krajského zväzu sa hráč 

nezúčastnil. 

 

 

Rozpis majstrovstiev SR pre rok 2021 bol schválený VV SKoZ dňa   02.06.2021. 

 

 

 

 

 JUDr. Štefan Kočan v.r. Ing. Marián Mitošinka v.r. 

 prezident SKoZ riaditeľ ŠTÚ SKoZ 

 

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

