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Všeobecné ustanovenia 

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

len SKoZ). 

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

len klub) uvedený v rozlosovaní na prvom mieste.  

3. Účastníci Účastníci sú uvedení v prílohe „Účastníci ligových súťaží“. 

Názvy súťaží: EL – extraliga, v spojení s M – družstva mužov, Ž – družstva žien, 

KL – kolkárska liga, 
DL – dorastenecká liga. 

4. Termíny a 

rozlosovanie 

a) Termíny a vyžrebovanie sú uvedené v prílohách „Rozlosovanie súťažného 

ročníka“ tohto rozpisu. 

b) Hracím dňom je prednostne: 

* v kategórii   mužov a žien sobota, ak v rozlosovaní nie je uvedené inak,  

v ELM, prípadne ELŽ sa za hrací deň u klubov, ktoré reprezentujú v CHAMPIONS 

LEAGUE (ďalej len CHL) považuje nedeľa v danom týždni so začiatkom stretnutia 

o 10:00 hod. (pokiaľ sa na danej kolkárni koná stretnutie Interligy alebo DL tak o 

13:30 hod.), ak sa družstvá nedohodnú na inom termíne v danom týždni. Takisto je 

možné stretnutie predohrať a to v prípade, že stretnutie CHL sa hrá na kolkárni 

súpera. ŠTÚ po zverejnení vylosovania CHL nariadi termíny stretnutí, ak sa kluby 

nedohodnú. V prípade nedodržania tohto ustanovenia z akéhokoľvek iného dôvodu 

(napr. choroba, neuvoľnenie z práce a pod.) bude výsledok stretnutia kontumovaný. 

* v kategórii dorastu nedeľa, ak v rozlosovaní nie je uvedené inak. 

c) Začiatky stretnutí sú uvedené v prílohe „Rozlosovanie súťažného ročníka“ tohto 

rozpisu. Prednosť pred súťažami organizovanými SKoZ má Interliga (ďalej len 

IL)  a CHL.  

5. Úhrada V jesennej aj v jarnej časti ligových súťaží hradí organizačné a technické náklady 

vrátane nákladov na rozhodcu usporiadajúci klub. Náklady pre hosťujúce družstvo hradí 

vysielajúci klub. 

6. Poplatky a) Kluby hradia za každé svoje prihlásené družstvo štartovný poplatok : 

1) 60,- € v ELM 

2) 50,- € v 1.KL a 2.KL   

3) 40,- € v ELŽ.  

b) Za dorastenecké družstvá sa štartovný poplatok nevyberá. 

c) Ak klub Interligy a ELM  neprihlási od súťažného ročníka 2021-22 dorastenecké 

družstvo do DL (môže byť aj zmiešané), nebude družstvo do Interligy a ELM 

v súťažnom ročníku 2021-22 zaradené. 
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Technické ustanovenia 
7. Predpis Hrá sa podľa platných Športovo-technických predpisov kolkárskeho športu, a podľa 

tohto rozpisu a prípadných jeho zmien a doplnkov. 

8. Systém a) Šesťčlenné družstvá v ELM súťažia systémom každý s každým dvojkolovo, formou 

vzájomných zápasov podľa rozlosovania. Hrá sa v disciplíne 120 Hz na určených po 

sebe idúcich štyroch, resp. šiestich dráhach kolkárne.  V prípade šesťdráhy sa po 

úvodnej šestici hráčov uskutoční prestávka v trvaní 0-20 minút, počas ktorej sa 

pripraví na štart záverečná šestica hráčov. Táto veta neplatí ak je kolkáreň vybavená 

automatickým zapisovacím zariadením a družstvá sa dohodnú na hre bez prestávky. 

Túto dohodu sú povinní nahlásiť delegovanému rozhodcovi pred začiatkom 

stretnutia.  

V prípade rovnosti počtu získaných bodov v priebežnej tabuľke rozhoduje o lepšom 

umiestnení vyšší rozdiel celkového skóre družstva v odohraných stretnutia podľa 

bodu 6.8.3 Súťažného poriadku. Ak je ten rovnaký, rozhoduje o lepšom umiestnení 

vyšší priemer z priemerov dráh.  

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 a pri jeho 

rovnosti vyšší priemer z priemeru dráh. 

b) Štvorčlenné družstvá v ELŽ súťažia systémom každý s každým štvorkolovo formou 

vzájomných zápasov podľa rozlosovania. Hrá sa v disciplíne 120 Hz na určených 

štyroch po sebe idúcich dráhach kolkárne. Po úvodnej štvorici hráčok sa uskutoční 

prestávka v trvaní 0-20 minút, počas ktorej sa pripraví na štart záverečná štvorica  

hráčok. Táto veta neplatí ak je kolkáreň vybavená automatickým zapisovacím 

zariadením a družstvá sa dohodnú na hre bez prestávky. Túto dohodu sú povinní 

nahlásiť delegovanému rozhodcovi pred začiatkom stretnutia. 

Celkový výsledok stretnutia je vyjadrený ako pomer – skóre – celkového 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.  

V prípade rovnosti počtu získaných bodov v priebežnej tabuľke rozhoduje o lepšom 

umiestnení vyšší rozdiel celkového skóre družstva v odohraných stretnutia podľa 

bodu 6.8.3 Súťažného poriadku. Ak je ten rovnaký, rozhoduje o lepšom umiestnení 

vyšší priemer z priemerov dráh.  

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 a pri jeho 

rovnosti vyšší priemer z priemeru dráh.  

c) Šesťčlenné družstvá (aj zmiešané) v 1.KL Východ súťažia systémom každý s 

každým dvojkolovo formou vzájomných zápasov podľa rozlosovania. Hrá sa 

v disciplíne 120 Hz na určených po sebe idúcich štyroch, resp. šiestich dráhach 

kolkárne.  V prípade šesťdráhy sa po úvodnej šestici hráčov uskutoční prestávka 
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v trvaní 0-20 minút, počas ktorej sa pripraví na štart záverečná šestica hráčov. Táto 

veta neplatí ak je kolkáreň vybavená automatickým zapisovacím zariadením 

a družstvá sa dohodnú na hre bez prestávky. Túto dohodu sú povinní nahlásiť 

delegovanému rozhodcovi pred začiatkom stretnutia. 

V prípade rovnosti počtu získaných bodov v priebežnej tabuľke rozhoduje o lepšom 

umiestnení vyšší rozdiel celkového skóre družstva v odohraných stretnutia podľa 

bodu 6.8.3 Súťažného poriadku. Ak je ten rovnaký, rozhoduje o lepšom umiestnení 

vyšší priemer z priemerov dráh.  

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 a pri jeho 

rovnosti vyšší priemer z priemeru dráh.  

Po skončení základnej časti sa bude konať nadstavba formou Play off 1-8 podľa 

rozlosovania. Konečné poradie družstiev 1.KL Východ bude stanovené po skončení 

nadstavby. 

d) Šesťčlenné družstvá (aj zmiešané) v 1.KL Západ súťažia systémom každý s každým 

dvojkolovo formou vzájomných zápasov podľa rozlosovania. Hrá sa v disciplíne 

120 Hz na určených po sebe idúcich štyroch, resp. šiestich dráhach kolkárne. V 

prípade šesťdráhy sa po úvodnej šestici hráčov uskutoční prestávka v trvaní 0-20 

minút, počas ktorej sa pripraví na štart záverečná šestica hráčov. Táto veta neplatí 

ak je kolkáreň vybavená automatickým zapisovacím zariadením a družstvá sa 

dohodnú na hre bez prestávky. Túto dohodu sú povinní nahlásiť delegovanému 

rozhodcovi pred začiatkom stretnutia. 

V prípade rovnosti počtu získaných bodov dvoch alebo viacerých družstiev 

v konečnej tabuľke rozhoduje o lepšom umiestnení vyšší počet získaných bodov zo 

vzájomných zápasov. V prípade rovnosti počtu bodov v priebežnej tabuľke 

rozhoduje o lepšom umiestnení vyšší rozdiel celkového skóre družstva v 

odohraných stretnutia podľa bodu 6.8.3 Súťažného poriadku. Ak je ten rovnaký, 

rozhoduje o lepšom umiestnení vyšší priemer z priemerov dráh.  

e) Šesťčlenné družstvá (aj zmiešané) v 2.KL Západ súťažia systémom každý s každým 

dvojkolovo formou vzájomných zápasov podľa rozlosovania. Hrá sa v disciplíne 

120 Hz na určených po sebe idúcich štyroch, resp. šiestich dráhach kolkárne. V 

prípade šesťdráhy sa po úvodnej šestici hráčov uskutoční prestávka v trvaní 0-20 

minút, počas ktorej sa pripraví na štart záverečná šestica hráčov. Táto veta neplatí 

ak je kolkáreň vybavená automatickým zapisovacím zariadením a oddiely sa 

dohodnú na hre bez prestávky. Túto dohodu sú povinní nahlásiť delegovanému 

rozhodcovi pred začiatkom stretnutia. 

V prípade rovnosti počtu získaných 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 a pri 

jeho rovnosti vyšší priemer z priemeru dráh.  
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f) Štvorčlenné (aj zmiešané) dorastenecké družstvá v DL súťažia systémom každý s 

každým dvojkolovo formou vzájomných zápasov podľa rozlosovania. Hrá sa v 

disciplíne 120 Hz na všetkých dráhach kolkárne, v prípade šesť dráhovej kolkárne 

na štyroch po sebe idúcich dráhach. Najslabší výkon pri štvorčlennom družstve sa 

nepočíta do celkového výkonu družstva. Po skončení stretnutia sa uskutoční 

disciplína šprint – 2 hráči z družstva, ktorá rozhodne o pridelení dvoch bodov pre 

družstvo do skóre. Hráči štartujú na dvoch po sebe idúcich dráhach, tak že na ľavú 

nastupuje domáci hráč a na pravú hosťujúci. V disciplíne šprint sa hodnotí vždy 

séria hodov (20 Hz) proti sebe hrajúcich hráčov. Hráč, ktorý zvalil v sérii hodov 

väčší počet kolkov dostane jeden setový bod. Pri rovnosti počtu zvalených kolkov 

sa hrá Suden Victory (na jeden hod do plných), ktorého víťaz dostane jeden setový 

bod. Pri rovnosti setových bodov sa hrá Suden Victory (na tri hody do plných). Pri 

rovnosti počtu zvalených kolkov v Suden Victory si hráči dráhy vymenia 

a pokračujú až do rozhodnutia (toto ustanovenie neplatí pre udelenie setového bodu 

– platí za stavu 1:1 na sety). V Suden Victory začína vždy hráč, ktorý je na ľavej 

dráhe.  

V prípade rovnosti počtu bodov v priebežnej tabuľke rozhoduje o lepšom 

umiestnení vyšší rozdiel celkového skóre družstva v odohraných stretnutia. Ak je 

ten rovnaký, rozhoduje o lepšom umiestnení vyšší priemer z priemerov dráh.  

V prípade rovnosti počtu získaných 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, pri jeho rovnosti, rozhoduje o lepšom umiestnení 

celkové skóre zo všetkých stretnutí a pri jeho rovnosti vyšší priemer z priemeru 

dráh.  

Po odohraní základnej časti budú hrať družstvá umiestnené na 1., 2. a 3. mieste 

z Východnej a zo Západnej skupiny štyri finálové turnaje o majstra. Vo finálových 

turnajoch sa počítajú výkony všetkých štyroch hráčov. Prví turnaj sa uskutoční 

u druhého z Východnej skupiny, druhý turnaj u druhého zo Západnej skupiny, tretí 

turnaj u  víťaza z Východnej skupiny, štvrtý turnaj u víťaza zo Západnej skupiny. 

Podľa umiestnenia v základnej skupine družstvá na 1.mieste v skupine Západ aj 

Východ získavajú do finálového turnaja 3 body družstvá umiestnené na 2.mieste 

v skupine Západ aj Východ 2 body a družstvá umiestnené na 3.mieste v skupine 

Západ aj Východ 1 bod ktoré sa im započítavajú do zisku bodov vo finálovom 

turnaji. 

Na turnajoch sa boduje nasledovne : víťaz turnaja 7 bodov, druhý 5 bodov, tretí 4 

body, štvrtý 3 body, piaty 2 body a posledný 1 bod. Pri rovnosti bodov po odohraní 

nadstavbových turnajov bude rozhodovať o umiestnení priemer z priemeru dráh 

v nadstavbových turnajoch. Pri rovnosti priemeru rozhodne o poradí lepšie 

umiestnenie v základnej časti. V prípade, že aj táto podmienka je rovnaká rozhodne 

o umiestnení priemer dosiahnutej dorážky v nadstavbových turnajoch, prípadne 

menší počet chybných hodov.  

g) Spoločné ustanovenia: 

1) Pre ELM sa určuje predpísaný povrch dráh segment s certifikáciou 

WNBA. Kluby, ktoré nemajú vlastnú kolkáreň s predpísaným povrchom 

si musia prenajať inú kolkáreň s predpísaným povrchom dráh, ktorý je 

segment s certifikáciou WNBA.  
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2) ELŽ sa môže hrať len na kolkárni s platným technickým 

osvedčením vydaným WNBA (NBC). 

3) Ostatné súťaže sa môžu hrať len na kolkárni s platným technickým 

osvedčením, pre danú súťaž. Kolkárne, ktorým skončila platnosť 

technického osvedčenia k 30.6.2021 sa táto predlžuje do 30.6.2022 bez 

požiadavky vykonať novú kolaudáciu. 

4) V DL sa môžu  používať  gule s priemerom 150 mm pre hráčov, ktorí dovŕšia 

vek 15 rokov do 30.6.2022 a aj gule s priemerom 140 mm pre hráčov, ktorí 

dovŕšia vek 13 rokov do 30.6.2022 (odchylne ako v ISO (NBC)). Družstvá, 

ktoré majú hráčov v tejto kategórii a chcú hrať s menšími guľami sú povinné 

nosiť vlastné gule menších rozmerov aj na vonkajšie stretnutia.  

5) Hosťujúce družstvá si môžu na vonkajšie stretnutia priniesť svoje vlastné 

gule (minimálne 2 ks a maximálne 3 ks na zásobník), ktoré musia spĺňať 

požiadavky technických predpisov a nahlási túto skutočnosť pred 

začiatkom stretnutia rozhodcovi. V prípade, keď si družstvo prinesie vlastné 

gule a nenahlási túto skutočnosť rozhodcovi stretnutia pred začiatkom 

stretnutia, považuje sa to za priestupok a hráčom bude udelená žltá karta 

a rozhodca im nepovolí hru s týmito guľami. 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. 

6) 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. V prípade, keď si hráč prinesie vlastné gule a nenahlási túto 

skutočnosť rozhodcovi stretnutia, považuje sa to za priestupok a hráčovi bude 

udelená žltá karta a rozhodca mu nepovolí hru s týmito guľami. 

7) Povinnosť jednotného dresu v zmysle čl. 2.1.2 Pravidiel kolkárskeho športu 

s ostatným členmi družstva neplatí pre ženy a dorastencov štartujúcich v KL.  

9. Bodové 

hodnotenie 

a) V EL, KL sa hodnotenie stretnutí robí podľa ustanovení Súťažného poriadku čl. 6.8 

Hodnotenie vzájomných stretnutí družstiev bodovacím spôsobom. V 1.KLV sa 

v nadstavbe Play off hodnotenie stretnutí robí podľa ustanovení Súťažného poriadku 

čl. 6.9 Hodnotenie vzájomných stretnutí družstiev bodovacím spôsobom pri 

medzištátnych, medzinárodných a iných podujatiach hraných k.o. systémom. 

b) V DL sa hodnotenie stretnutí robí podľa ustanovení čl.6.10 Hodnotenie vzájomných 

stretnutí družstiev podľa celkového výkonu Súťažného poriadku. Po skončení 

stretnutia sa uskutoční disciplína šprint – 2 hráči z družstva, ktorá rozhodne 

o pridelení dvoch bodov pre družstvo do skóre. To znamená, že družstvo môže do 

tabuľky skóre získať 4, 3, 2, 1 alebo 0. Pri nadstavbových turnajoch DL sa hodnotí 

podľa 6.11.1 a 6.11.2 Súťažného poriadku bez disciplíny šprint. 
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10. Štartujú a) V ELM môžu štartovať hráči, ktorí v súťažnom ročníku, t.j. do 30.6.2022, dosiahnu 

vek 15 a viac rokov. 

b) V ELŽ môžu štartovať hráčky, ktoré v súťažnom ročníku, t.j. do 30.6.2022, 

dosiahnu vek 15 a viac rokov. 

c) V KL môžu štartovať hráči (hráčky), ktorí (-é) v súťažnom ročníku, t.j. do 

30.6.2022, dosiahnu vek 15 a viac rokov. V KL môžu nastúpiť aj ženy hrajúce ELŽ 

formou striedavého štartu (aj za iný oddiel) za splnenia podmienky čl. 11 písm. k).  

d) V DL môžu štartovať hráčky a hráči, ktoré v súťažnom ročníku, t.j. do 30.6.2022, 

dosiahnu vek 8 až 18 rokov, hráči a hráčky, ktorých vek je nižší ako 13 rokov môžu 

štartovať len na základe lekárskeho potvrdenia. Hráč a hráčka, ktorého vek je nižší 

ako 10 rokov môžu odohrať maximálne 60 HZ – ak bude striedaný hráčom alebo 

hráčkou do 10 rokov nepovažuje sa to za striedanie podľa čl. 6.5.3 Súťažného 

poriadku kolkárskeho športu. 

e) Hráči štartujú s platným registračným  preukazom, prípadne s iným obecne platným 

preukazom (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas alebo iný 

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

Podmienkou povolenia štartu v dlhodobých súťažiach je, aby sa hráč nachádzal 

v zozname hráčov v on-line Výsledkovom servise SKoZ. 

11. Povinnosti a) Klub je povinný zaslať ŠTÚ SKoZ na e-mail : jozef.kralovic2@gmail.com                      

a mitokolky@gmail.com najneskôr do 20. augusta 2021 zoznam hráčov svojho 

klubu, ktorí prichádzajú do úvahy pre štart v slovenských súťažiach. Pre 

kluby, ktoré majú dve družstvá v rovnakej súťaži platí povinnosť zaslať aj pevné 

súpisky týchto družstiev. Pokiaľ tak klub pre jarnú časť neurobí do 10.01.2022, 

vstupuje do platnosti ustanovenie čl. 2.4.4 Pravidiel kolkárskeho športu.  

b) Hráči, ktorí nebudú na zozname hráčov sa nebudú dať načítať z databázy pre on-line 

zadávanie výsledkov. To platí aj pre rozhodcov. Uvedení hráči a rozhodcovia musia 

mať uhradený ročný členský príspevok v súlade s Registračným a prestupovým 

poriadkom SKoZ (ďalej len RPP). Taktiež aj hráči a hráčky hrajúci v zahraničných 

súťažiach, ktorí sa chcú zúčastniť majstrovstiev kraja resp. Slovenska musia mať 

uhradený ročný členský príspevok v súlade s RPP.  

c) Nového registrovaného člena (hráča, rozhodcu) možno zaradiť do databázy pre on-

line zadávanie výsledkov len po uhradení ročného členského príspevku v súlade 

s RPP. Zároveň sa nový člen (hráč) doplní do Zoznamu hráčov. 

d) Klub, ktorý má družstvo mužov v Interlige a ELM, musí mať v súťažnom ročníku 

2021-22 prihlásené min. 1 družstvo do DL (aj zmiešané) a toto družstvo musí riadne 

odohrať celý súťažný ročník 2021-22. 

e) V prípade nesplnenia podmienok písm. d) bude príslušné družstvo mužov 

považované za prednostne zostupujúce z Interligy a ELM bez ohľadu na jeho 

umiestnenie. 

f) Hráč môže štartovať v jednom týždni iba jeden krát. Toto ustanovenie neplatí pre 

dorastencov/ky a ženy v prípade, ak majú povolený striedavý štart. V prípade 

predohrávaných a dohrávaných stretnutí sa považuje za týždeň ten týždeň, na 

ktorý bolo stretnutie nalosované podľa rozlosovania súťažného ročníka.  

mailto:jozef.kralovic2@gmail.com
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g) V 1.KL Východ v NADSTAVBE nemôžu na stretnutia nastúpiť hráči z voľných 

súpisiek, ktorý štartovali vo vyšších ligách (IL, EL) a odohrali v týchto (oboch) 

ligách 8 a viac stretnutí. 

h) Kluby, ktoré majú v jednej súťaži EL, KL dve a viac družstiev musia štartovať na 

pevné súpisky. Pre tieto družstvá (KK Priatelia Bratislava a KK Priatelia 

Limbach, MKK Stará Turá B a MKK Stará Turá C) platí, že hráči z týchto 

súpisiek nemôžu striedavo štartovať za jedno alebo druhé družstvo. Toto 

obmedzenie sa netýka kategórie dorast, ak štartuje za družstvo dospelých, ale môžu 

štartovať za iné družstvo svojho oddielu, za predpokladu splnenia ustanovenia čl. 11 

písm. f) rozpisu. 

i) Kluby, ktoré majú v súťaži DL dve družstvá musia štartovať na pevné súpisky. Pre 

tieto družstvá (MKK Slovan Galanta A a B, ŠK Železiarne Podbrezová A a B) 

platí, že hráči z týchto súpisiek nemôžu striedavo štartovať za jedno alebo druhé 

družstvo. Vo finálových turnajoch, v ktorých sa zúčastní len jedno družstvo klubu 

zaniká povinnosť pevných súpisiek.  

j) Dorastenci/ky a ženy môžu využívať ustanovenia č. 1.8 a 1.9 Pravidiel 

kolkárskeho športu, ktoré pojednávajú o striedavom štarte. Dorastenec/ka môže 

v jednom týždni nastúpiť za družstvo seniorov a tiež aj za dorastenecké družstvo. 

V prípade žien môže v jednom týždni nastúpiť za družstvo žien a aj zmiešané 

družstvo.   

k) Ženy z ELŽ môžu nastúpiť len za materský resp. hosťujúci oddiel (v zmysle 

registračného a prestupového poriadku SKoZ). Striedavý štart môžu ženy využiť len 

v KL (zmiešané družstvo) za svoj, ale aj za iný oddiel. V jednom týždni môže žena 

odohrať dve stretnutia – jedno stretnutie za ELŽ a jedno stretnutie za zmiešané 

družstvo v KL. Oddiel musí pred začiatkom súťaže t.j. do 20. augusta 2021  

požiadať ŠTÚ SKoZ o povolenie striedavého štartu pre tieto hráčky. 

l) Kluby PKŠ Košice a KK Šemša zrealizovali fúziu s názvom družstva PKŠ Košice 

KK Šemša. Hráči týchto klubov budú štartovať na pôvodné registračné preukazy, 

s platnosťou voľnej súpisky. 

m) Kluby KO Žarnovica a KK Kremnica zrealizovali fúziu s názvom družstva KO 

Žarnovica KK Kremnica. Hráči týchto klubov budú štartovať na pôvodné 

registračné preukazy. 

n) Hráči, ktorí sú uvedení v zozname hráčov Interligy a zároveň sú uvedení v zozname 

hráčov družstva pre súťaže riadené SKoZ, môžu nastúpiť za ktorékoľvek družstvo 

svojho klubu s podmienkou, že hráč môže štartovať v jednom týždni iba jeden krát 

(voľná súpiska). Ak má Interligové družstvo klubu voľno z dôvodu dvojzápasu 

svojho družstva, môže klub pre štart v súťažiach SKoZ do jedného družstva klubu 

použiť len dvoch hráčov z Interligy zo všetkých hráčov, ktorí absolvovali štart v 

rámci dvojzápasov.                                   

o) Družstvá po skončení súťaže urobia vyhodnotenie organizácie a priebehu súťaže 

a zašlú ich najneskôr do 14 dní po skončení súťaže riaditeľovi ŠTÚ SKoZ e-mailom 

na adresu mitokolky@gmail.com . 
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12. Vedúci súťaží a) ELM, 1. KL – Východ, 1.  DL – Východ    

Miroslav PERECÁR  -M: 0907 383 685  

      mail: spravodajelm@kolky.sk 

   spravodaj1lv@kolky.sk 

b) EL Ž 
Simona KOHÚTOVÁ   

     -M: 0915 865 683 

       mail: spravodajelz@kolky.sk 

 

c) 1. KL – Západ, 2. KL – Západ, 1.DL – Západ 

Richard TÓTH ml.  -M: 0910 943 518 

      mail: spravodaj1lz@kolky.sk 

   spravodaj1dlz@kolky.sk 

13. Povinnosti 

usporiadajúceho 

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 klubu 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.   

b) V prípade, že sú v Zápise o stretnutí uvedené akékoľvek pripomienky alebo 

námietky zo strany vedúcich družstiev, resp. rozhodcu je usporiadajúci klub 

povinný po skončení stretnutia odoslať najneskôr prvý pracovný deň originál 

zápisu o stretnutí riaditeľovi ŠTÚ na adresu Ing. Marián Mitošinka, 916 23  

Pobedim 438 a na e-mail mitokolky@gmail.com. Pri nesplnení tejto podmienky 

bude klubu uložená pokuta 30,- €. 
Klub je archivovať povinný originály Zápisov o stretnutí (a na požiadanie predložiť) 

do konca súťažného ročníka 2021-22 (t.j. do konania Aktívu ŠTÚ, ak nebude určené 

inak).  

Klub je povinný archivovať originály záznamov hodov hráčov stretnutia a na 

požiadanie predložiť do konca súťažného ročníka 2021-22 (t.j. do konania 

Aktívu ŠTÚ). 

c) ŠTÚ zverejňuje Spravodajcu všetkých ligových súťaží a v ňom uvádza výsledky, 

oznamy ako aj prípadné zmeny v rozlosovaní. ŠTÚ môže zmeniť spôsob 

zverejňovania výsledkov a  kluby bude informovať v oznamoch na webovom 

sídle www.kolky.sk a v spravodajcovi. 

d) 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. 

mailto:spravodajelm@kolky.sk
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V prípade použitia vlastného motorového vozidla sa poskytne úhrada vo výške 

odpovedajúcej cene cestovného hromadným dopravným prostriedkom diaľkovej 

prepravy (autobus, vlak). 

e) Usporiadajúci klub poskytne rozhodcovi odmenu za výkon pri riadení takto: 

  EL, KL , DL     20,-€/ zápas  

 Druhy súťaže do 4 hodín 4 ÷ 7 hodín nad 7 hodín 

 Majstrovstvá jednotlivcov, turnaje SKoZ  20,-€ 30,- € 40,- € 

 Druhy súťaže do 4 hodín 4 ÷ 7 hodín nad 7 hodín 

 Súťaže riadené krajmi a okresmi  15,-€ 25,- € 35,- € 

 Odmeny pomocným rozhodcom  15,-€ 25,- € 35,- € 

Poznámka: Rozhodca má nárok na odmenu, ak riadil stretnutie v predpísanom úbore. 

14. Rozhodca Je zodpovedný za presné riadenie stretnutia alebo turnaja podľa platných Športovo-

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

delegovaný k stretnutiam predsedom komisie rozhodcov SKoZ na základe  návrhu  

svojho klubu. 

15. Predloženie 

zostavy 

a) V EL, KL 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. 

b) Vedúci družstiev v DL predložia rozhodcovi úplnú zostavu družstva rozhodcovi 

podľa ustanovenia Pravidiel kolkárskeho športu 6.4.1 písm. c) Povinnosti a práva 

vedúcich družstiev, trénerov a hráčov. 

16. Námietky Podľa ustanovení článku  2.6 Námietky a sťažnosti Súťažného poriadku kolkárskeho 

športu. ŠTÚ sa námietkou bude zaoberať až po splnení podmienok uvedeného 

bodu. 

17. Štart náhradníka  Podľa ustanovení článku 2.5 Štart náhradníka v klube Pravidiel kolkárskeho športu. Ak 

náhradník z nižšej súťaže nastúpi za družstvo vo vyššej súťaži, ktoré hráva na  

pevné súpisky, bude na túto súpisku dopísaný už po 1.štarte. Ak náhradník z vyššej 

súťaže nastúpi za družstvo v nižšej súťaži, ktoré hráva na pevné  súpisky, bude na túto 

súpisku dopísaný už po 1.štarte. 

18. Zmeny na 

súpiske 

Podľa ustanovení článku 2.4 Náležitosti družstiev - súpisky Pravidiel kolkárskeho 

športu. 

19. 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 
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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. 

20. Ohlásenie 

stretnutia 

Stretnutia sa môžu len predohrávať. Odložiť stretnutie sa môže len so súhlasom 
riaditeľa ŠTÚ, prípadne vedúcim  súťaže (ak nie je možné spojiť sa s riaditeľom ŠTÚ) 
a to len v prípade závažných okolností (napr. vyhlásením mimoriadnej situácie 

SHMÚ, štátnym hygienikom a pod.). V oboch prípadoch je potrebné po telefonickom 
dohovore aj písomné oznámenie (e-mail sa považuje za písomné oznámenie). 

Ohlásenie stretnutia sa vykoná vždy, aj v prípade predohrania oproti termínu 

stanoveného rozlosovaním podľa ustanovení Pravidiel kolkárskeho športu čl. 6.2.2, 

písm. d) a písm. e). 

21. Umiestnenie a) Víťazné družstvo  ELM získa titul „Víťaz extraligy 2021-22“, diplom, pohár a 10 
medailí (1x družstvo+1x tréner+8x družstvo). Družstvá umiestnené na 2. a 3. mieste 
získajú diplom, pohár a 10 medailí (1x družstvo+1x tréner+8x družstvo). Víťazné 
družstvo získava zároveň do svojho držania putovný pohár, ktorý však musí vrátiť 
najneskôr do 31. marca 2022 na sekretariát SKoZ. 

b) Víťazné družstvo ELŽ získa titul „Majster Slovenskej republiky 2021-22“, 
diplom, pohár a 8 medailí (1x družstvo+1x tréner+6x družstvo). Družstvá 
umiestnené na 2. a 3. mieste získajú diplom, pohár a 8 medailí (1x družstvo+1x 
tréner+6x družstvo). Víťazné družstvo získava  zároveň do svojho držania putovný 
pohár, ktorý však musí vrátiť najneskôr do 31. januára 2022 na sekretariát SKoZ. 

c) Víťazné družstvo DL získa titul „Majster Slovenskej republiky 2021-22“, diplom, 

pohár a 8 medailí (1x družstvo+1x tréner+6družstvo). Družstvá umiestnené na 2. a 

3. mieste získajú diplom, pohár a 8 medailí (1x družstvo+1x tréner+6družstvo).  

d) Družstvá, umiestené na l. až 3. mieste v KL, získajú poháre a diplomy. 

O spôsobe odovzdania diplomov a medailí rozhodne VV SKoZ pred ukončením 

súťažného ročníka. 

22. Odmeny za 

umiestnenie 

Dorasteneckým družstvám za umiestnenie v DL sa po turnajoch poskytuje odmena 
takto: 

 za 1. miesto  ...............................   200 € 

 za 2. miesto  ...............................   140 € 

 za 3. miesto  ...............................   90 € 

Vyplatenie odmien bude realizovať sekretariát SKoZ po skončení súťažného ročníka 
oddielom na základe vystavenia faktúry klubom. Odmeny môžu byť použité len na 
činnosť dorasteneckých družstiev.  

23. Zostup a) Z ELM zostupuje družstvo, ktoré sa umiestnilo na 11.mieste.  

b) Z 1.KL Západ zostupujú družstvá umiestnené v konečnej tabuľke na 11..mieste, 
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resp. aj družstvo na 10.mieste, ak do tejto ligy vypadne družstvo z ELM. 

c) Z 1.KL Východ nezostupuje žiadne družstvo. 

d) Z 2.KL Západ sa primárne nezostupuje. Ak bude do súťažného ročníka 2022-23 

prihlásených viac ako 16 družstiev rozdelí sa 2.KL Západ na dve skupiny A a B 

max. po 12 účastníkoch. V prípade, že sa prihlási viac ako 24 účastníkov pre 2.KL 

Západ budú zostupujúce tie družstvá, ktoré sú umiestnené v konečnej tabuľke 

družstiev na 24., 23., 22. resp. 21.mieste 

e) Družstvo, ktoré sa neprihlási do ďalšieho súťažného ročníka, bude v súlade 

s ustanovením bodu 3.1.3 Súťažného poriadku považované za prednostne 

zostupujúce bez ohľadu na svoje umiestnenie. 

24. Postup a) Z EL žien sa nepostupuje. Družstvá umiestené na popredných miestach získavajú 

právo účasti vo SP, EP a pohári NBC takto: 

 účasť vo Svetovom pohári: v roku 2022 štartuje družstvo žien, ktoré sa 

umiestnili na 1. resp., 2.mieste v ukončenom súťažnom ročníku ELŽ 2021-22. 

 účasť v Európskom pohári: v roku 2022 štartuje družstvo žien, ktoré sa 

umiestnili na 2. resp., 3.mieste v ukončenom súťažnom ročníku ELŽ 2021-22. 

 účasť v Pohári NBC: v roku 2022 štartujú družstvá ktoré sa umiestnili na 3., 4., 

5., resp., 6.mieste v ukončenom súťažnom ročníku ELŽ 2021-22.  

Tieto družstvá majú povinnosť na celoštátnom aktíve ŠTÚ SKoZ (jún 2022) pokiaľ 

nebude určené inak informovať, či sa príslušnej medzinárodnej súťaže zúčastnia. 

b) Z ELM postupuje družstvo na 1.mieste do IL. V prípade nezáujmu alebo 

nemožnosti (podmienka účasti v IL jedno družstvo z jedného klubu) tohto družstva 

postupuje ďalší v poradí max. po 3.miesto v ELM). Ak družstvá z ELM neprejavia 

záujem o postup od IL, tak družstvo umiestnené na šiestom mieste v IL nebude 

vypadávajúcim družstvom. 

c) Víťazné družstvá z 1.KL Východ a 1.KL Západ postupujú priamo do ELM (v 

prípade nezáujmu jedného z víťazov, môže priamo postúpiť ešte družstvo do 

tretieho miesta danej KL). 

d) Z 2.KL – Západ získava družstvo umiestnené na 1. a 2. mieste (resp. ďalšie v poradí 

– len po 5. miesto) právo priameho postupu 1.KL – Západ. V prípade nezáujmu 

o postup oprávnených družstiev sa redukuje počet zostupujúcich z 1.KL – Západ od 

najvyššie postaveného družstva na vypadávajúcich miestach. 

e) Do 1.KL – Východ získa právo postupu vždy víťazné družstvo (resp. ďalšie 

v poradí – rozhodne príslušný krajský kolkársky zväz) z jednotlivých krajských 

súťaží. Ak bude viac družstiev ako 14 budú družstvá, ktoré postupujú 

z jednotlivých krajských súťaží hrať baráž o postupové miesta na neutrálnej 

kolkárni. 

f) Do 2.KL – Západ získa právo postupu vždy víťazné družstvo (resp. ďalšie v poradí 

– rozhodne príslušný krajský kolkársky zväz) z jednotlivých krajských súťaží. Ak 

bude prihlásených viac ako 16 družstiev bude od súťažného ročníka 2021-2022 

2.KL Západ rozdelená na dve skupiny II.KL A a II.KL B max. po 12 účastníkoch. 
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g) Obecne platí, že postup družstva do vyššej súťaže musí byť v súlade s ustanovením 

bodu 3.1.3 Súťažného poriadku kolkárskeho športu. 

h) Pokiaľ sa v nadradenej súťaži uvoľní viac miest, môže byť počet postupujúcich 

väčší než je hore uvedené. 

25. Zaradenie do 

súťaží 

a) Obecne platí, že počet družstiev jedného oddielu v rovnakej súťaži nie je 

obmedzený. 

b) O rozdelení družstiev do jednotlivých skupín v príslušnej ligovej súťaži rozhoduje 

s konečnou platnosťou ŠTÚ SKoZ. 

26. Rôzne a) Prezident SKoZ, viceprezident SKoZ a riaditeľ ŠTÚ SKoZ a predseda KR 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, bude potrestané 

vyhlásením kontumačného výsledku a bude voči nemu začaté disciplinárne konanie. 

c) Pri vyhlásení tretieho kontumačného výsledku, bude družstvo vylúčené zo súťaže a 

bude voči nemu začaté disciplinárne konanie. 

d) V prípade, že družstvo odmietne nastúpiť, resp. nenastúpi na stretnutie kvôli obave 

z nakazenia pandemického ochorenia, pričom epidemiologická situácia nastúpenie 

k stretnutiu povoľuje, bude potrestané vyhlásením kontumačného výsledku a 

nebude voči nemu začaté disciplinárne konanie. 

e) Družstvo, ktoré odloží termín stretnutia bez súhlasu v zmysle čl.20 tohto rozpisu, 

bude potrestané pokutou vo výške  70,- € a vyhlásením kontumačného výsledku. 

f) Všetky odložené stretnutia sa musia odohrať najneskôr v termíne predposledného 

ligového kola. Zápasy posledných dvoch kôl nemožno odložiť na neskorší termín, 

ale predohrať ich možno. Predohranie je povinné ohlásiť vedúcemu súťaže 

a riaditeľovi ŠTÚ SKoZ. 

g) Ak domáce družstvo odovzdá svoju zostavu rozhodcovi po stanovenom časovom limite 

uvedie túto skutočnosť rozhodca do zápisu o stretnutí. Opakované porušovanie tohto 

ustanovenia bude považované za nesplnenie si povinnosti podľa tohto rozpisu 

a družstvá, resp. kluby budú potrestané v zmysle čl. 26 písm. i/ tohto rozpisu. 

h) Klub v Interlige a ELM, ktorý má prihlásené dorastenecké družstvo do DL a toto 

družstvo neodohrá celú súťaž, bude potrestané pokutou vo výške 200,-€ 

a prednostným zostupom družstva mužov tohto klubu z Interligy a ELM. 

i) Kluby, ktoré nesplnia povinnosť uloženú týmto rozpisom, či inak sa previnia proti 

Športovo-technickým predpisom kolkárskeho športu, budú potrestané pokutou 

minimálne vo výške 10,- €. Pri opakovanom porušení sa pokuta zdvojnásobuje. 

Kluby, ktoré si nesplnia svoju povinnosť podľa Rozpisu čl. 11/a) budú potrestané 

pokutou minimálne vo výške 20,- €. Nezaplatením pokuty v určenom termíne 

vystavuje klub svoje družstvo zastaveniu činnosti. 
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j) O udeľovaní pokút rozhodne vedúci príslušnej súťaže alebo predseda DK SKoZ. 

Rozhodnutie o uložení pokuty, termín a spôsob jej uhradenia zverejní vedúci v 

Spravodajcovi príslušnej súťaže. 

k) Príloha rozpisu Rozlosovanie súťažného ročníka je zároveň delegáciou rozhodcov. 

l) Vo všetkých oblastiach, ktoré nie sú upravené týmto rozpisom alebo jeho 

prípadnými doplnkami, sa postupuje podľa platných Športovo-technických 

predpisov. 

m) Vedúci súťaže vydáva Spravodajcu súťaží, ktoré riadi. Tento Spravodajca slúži 

k oficiálnemu styku vedúceho súťaže s družstvami, ktoré sú v jeho pôsobnosti. 

Spravodajca je zverejňovaný na stránke SKoZ. V prípade nezrovnalostí s pravidlami 

a rozpisom tieto konzultovať s riaditeľom ŠTÚ SKoZ. Prípadný výklad vydá VV 

SKoZ. 

n) Spravodajca musí byť prístupný na kolkárni.  

o) Ak družstvo vystúpi zo súťaže výsledky jeho zápasov sa anulujú.  

p) Výška sumy zmluvného a nezmluvné hráča pre výpočet odstupného je stanovená 

nasledovne. Suma zmluvného hráča 400,- € nezmluvného hráča 300,-€. 

q) Súťaž ELŽ v súťažnom ročníku 2021-22 sa musí hrať len na kolkárni 

s osvedčením WNBA. Kolaudáciu (prebierku) kolkárne môže vykonať osoba 

s osvedčením od WNBA a s hracím materiálom schváleným WNBA. Kluby, 

ktoré nemajú vlastnú kolkáreň s osvedčením WNBA si musia prenajať, len 

kolkáreň s osvedčením WNBA. 

r) V prípade zaniknutia Interligy po súťažnom ročníku 2021-2022 budú slovenské 

družstvá zaradené do ELM. V prvom ročníku po skončení IL bude ELM a 1.KL so 

14 účastníkmi. Víťazné družstvá z 1.KL budú hrať s družstvami na 6. a 7.mieste 

z ELM baráž na neutrálnej kolkárni o dve miesta v ELM. Družstvá na 8. až 

10.mieste ELM sa prerozdelia do I.KL podľa územnosprávneho členenia (Východ – 

ZA, BB, KE, PO; Západ – BA, NR, TT, TN). Družstvo na 13.mieste 1.KL Západ 

bude zostupujúce do 2.KL Západ. Víťazné družstvo 2.KL Západ, prípadne ďalšie 

v poradí budú postupujúce do baráže z vypadávajúcimi družstvami z 1.KL Západ. 

Možné modely zostupov a postupov z jednotlivých súťaží budú spracované a  

zverejnené. V prípade, že bude v 2.KL Západ väčší počet účastníkov ako 16, budú 

vytvorené dve skupiny : 2.KL A a 2.KL B max. po 16 účastníkov. 

27. Vyššia moc a) Pokiaľ do priebehu súťažného ročníka zasiahne vyššia moc, na ktorú nemá SKoZ 

vplyv (napr. rozhodnutie vlády či iného štátneho orgánu, prírodná katastrofa a pod.), 

a v súťaži nemožno pokračovať, resp. súťažný ročník nemožno dokončiť do 30.6., 

je VV SKoZ oprávnený rozhodnúť o predčasnom ukončení súťažného ročníka.  

b) V prípade, že v okamžiku predčasného ukončenia súťažného ročníka je odohraných 

viac ako 80% kôl (pri 6 účastníkoch - 16 kôl, pri 10 účastníkoch - 15 kôl, pri 12 

účastníkoch - 18 kôl, pri 14 účastníkoch – 21 kôl), tak zostáva poradie po 

poslednom odohranom kole. VV SKoZ vyhlási toto poradie ako konečné. Súčasne 

udelí titul, poháre, medaile a diplomy víťazom podľa čl. 21 tohto Rozpisu. Ak 

družstvá nemajú odohrané rovnaké množstvo stretnutí rozhodoval by bodový 

priemer (počet získaných bodov/počet odohraných stretnutí) a rovnakým spôsobom 
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sa počíta skóre.  

c) V prípade, že v okamžiku predčasného ukončenia súťažného ročníka je odohraných 

menej než 80% kôl (pri 10 účastníkoch - 15 kôl, pri 12 účastníkoch - 18 kôl, pri 14 

účastníkoch – 21 kôl), tak VV SKoZ vyhlási ukončenie súťaže bez poradia.  

d) V prípade predčasného ukončenia počas nadstavbových turnajov a turnaje sa 

nedokončia zostáva poradie podľa základnej časti.  

e) V prípade predčasného ukončenia počas DL počas nadstavbových turnajov 

sa nevyhlasuje majster a neudeľujú sa medaily ani diplomy.  

f) Pokiaľ do priebehu súťažného ročníka v Interligy zasiahne vyššia moc, na ktorú 

nemá ŠTK Interligy vplyv (napr. rozhodnutie vlády či iného štátneho orgánu, 

prírodná katastrofa a pod.) a v súťaži nemožno pokračovať, resp. súťažný ročník 

nemožno dokončiť a ŠTK Interligy rozhodne o nedokončení VV SKoZ je 

oprávnený v priebehu súťažného ročníka rozhodnúť o zmene modelu súťažného 

ročníka, tak aby bolo možné vyhlásiť majstra SR. 

 

 

 

V Piešťanoch, dňa 15. 07. 2021. 

 

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

  prezident SKoZ riaditeľ ŠTÚ SKoZ 
 


