
Otvorené Majstrovstvá SR Mestských kolkárskych líg 2022 
   
 
 
Usporiadateľ:  ŠK Železiarne Podbrezová  
 
Organizačný výbor:   
 
Peter Nemček ml.    0905 215 376          zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk   
                                                                  peternemcek@centrum.sk 
Slavko Šarmír          0905 746 190          slavko.sarmir@gmail.com 
                                                      
     

Termín: 4.6.- 5.6. 2022 
 
Miesto: 
Kolkáreň  Podbrezová 
 
 
 
Prezentácia: 4.6.2022 8,30 hod ( priebežne ) na kolkárni v Podbrezovej 
 
Potvrdenie účasti:  Telefonicky , resp. e-mailom na adresy členov Organizačného výboru. 
 
                   
 
Uzávierka prihlášok: do 22.5.2022 
 
Štartovné:  70,- € / družstvo, platba v hotovosti v mieste turnaja 
V štartovnom sú zahrnuté nasledovné náklady: 
-prenájom kolkárne, - rozhodcovia, - poháre, diplomy  
-občerstvenie – sobotňajší obed pre 5 členov družstva, nedeľňajšia desiata pre 5 členov osem   
 finálových družstiev  
 
 
Ubytovanie: Záujemci o ubytovanie nahlásia u Petra Nemčeka počet osôb. 
 
 
Rozhodcovia: určí usporiadateľ. 
 
 
Účastníci: Keďže majstrovstvá sa konajú na 6-dráhovej kolkárni v Podbrezovej, optimálny počet 
zúčastnených družstiev do kvalifikácie je 18. Očakávame preto prihlášky družstiev hrajúcich 
Mestské ligy turnajovým, alebo viackolovým systémom ( každý s každým), a maximálne dve 
družstvá z jednej Mestskej ligy. 
 
 
 
Systém turnaja: V sobotu  hrá max.18 družstiev kvalifikáciu systémom 4 x 100 hodov 
združených. Do kvalifikácie nahlási každé družstvo min. 4 a max. 6 hráčov. Každé družstvo môže 
využiť dve striedania. Do nedeľňajšieho finále postupuje 12 najlepších družstiev z kvalifikácie. 
 V nedeľu  hrá 12 najlepších družstiev z kvalifikácie finále na 4 x 100 hodov združených (s 
možnosťou dvoch striedaní ). Do finále nahlási každé družstvo min. 4 a max. 6 hráčov ( môžu to 
byť ďalší hráči z družstva, ktorí sú na súpiske v prihláške ). Finále začnú hrať najprv družstvá na 
7. až 12.. mieste z kvalifikácie a po odohraní všetkých členov družstiev nastúpia družstvá 
umiestnené na 1. až 6. mieste v kvalifikácii. Výsledky z kvalifikácie a finále sa  zrátajú. 
Hodnotenie: O poradí družstiev sa bude rozhodovať podľa platných noriem SKoZ .  



Rozpis turnaja  obdrží  každý účastník do 27.5. 2022. 
 
Štart hráčov: Na MSR MKL nemôžu štartovať hráči, ktorí  dva roky dozadu, t.j. po 4.6.2020 
odohrali čo len jeden súťažný ročník v Interlige, extralige a I. lige SKoZ , alebo inej zahraničnej 
súťaži do II. ligy. 
To znamená, že hrať môžu aj registrovaní hráči hrajúci súťaže SKoZ do II. ligy, alebo do III. 
zahraničnej ligy. 
   
 
Súpisky: Každé družstvo musí s prihláškou zaslať aj súpisku, na ktorej musia byť minimálne 
štyria hráči ( maximálny počet je neobmedzený ). Prípadné zmeny ( doplnky ) na súpiske je nutné 
odovzdať organizátorom najneskôr 1 hodinu pred štartom družstva v kvalifikácii. Pred finále sa 
už zmeny na súpiske robiť nemôžu. 
Na súpiske musí byť uvedené:  - meno a priezvisko, - dátum narodenia, - registrácia v klube (  ak 
je hráč registrovaný ). 
Hráč, ktorý nebude uvedený na súpiske, nebude môcť štartovať. U hráča, ktorý štartoval 
v minulosti v súťažiach SKoZ alebo v zahraničí, musí byť na súpiske uvedený dátum jeho 
posledného štartu a súťaž v ktorej štartoval. 
 
Ceny:. Družstvá na prvých troch miestach obdržia poháre a diplomy. Ocenení budú aj traja 
najlepší jednotlivci, ktorí budú mať najlepšie výsledky z oboch hracích dní. 
 
Výstroj: Každé družstvo musí mať jednotnú športovú výstroj. Hráči musia mať športovú obuv, 
ktorá nezanecháva stopy na podlahe!!! 
 
Predpis: Preteká sa podľa Pravidiel kolkárskeho športu a smerníc rozpisu turnaja. Družstvá 
nastupujú na svoje  dráhy podľa rozlosovania organizátora a nahlásia  hráčov v akom poradí 
budú štartovať. Vo finálovej časti sa začína štartovať od 12. miesta s tým, že poradie 
jednotlivých členov si družstvá určia podľa svojho uváženia. 
 
Časový plán: 
 4.9.20201– sobota 
8,30-18,00 Kvalifikácia (organizátor si vyhradzuje právo nasadiť družstvá do štvoríc podľa doby 
cestovania do Žarnovice) 
  
5.9.2021 – nedeľa 
8,00 – 14,00 Finále 
14,15 Záverečné vyhodnotenie turnaja 
 
 
Rôzne: V sobotu dňa 4.6.2022 cca o 13,00 hod. sa uskutoční porada vedúcich 
družstiev v priestoroch kolkárne. Účasť zástupcov družstiev nutná! 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
Slavko Šarmír 
 
                                                                                                                Trnava 8.5.2022 
 

 


