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1. Nové kluby 

 

Do SZBe sa vo februári prihlásil nový klub:  

-   Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice (klub bol zaradený do oblasti SR    

    Východ). 

Do SZBe sa v júni prihlásil nový klub: 

-   Športový klub bedminton Poprad (klub bol zaradený do oblasti SR Východ). 

Kontakty na nové kluby sú uvedené na internetovej stránke SZBe: www.bedminton.sk . 

 

 
2. Zrušený klub  

 

     O ukončenie kolektívnej registrácie v SZBe ku dňu 31.12.2015 požiadal klub BK Akademik TU Košice. 

Všetci hráči, ktorí požiadali o predĺženie členstva na rok 2016 prešli do nového klubu FaB ATU Košice.  

 
 

3. Športovo technická komisia na svojom zasadnutí rozhodla o nasledovných zmenách, ktoré sa budú 

týkať budúcej sezóny. 

 

     Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2016 zaviedla Badminton Europe Confederation zmenu vekových kategórií 

mládeže v tom, že prechod hráčov z mladšej vekovej kategórie do staršej nebude v lete, ale k 1. januáru, 

na tieto vekové kategórie prejde aj SZBe a to od 1.1.2017. Dôvodom tejto zmeny je prispôsobenie sa pred-

pisom BWF a teda celému ostatnému svetu. Podľa nových európskych pravidiel má zmena vekových ka-

tegórií hráčov prebehnúť vždy k 1.januáru.                                                                                                                            

     Na základe tejto zmeny bolo potrebné zmeniť celú štruktúru našej súťažnej sezóny – naša súťažná sezó-

na už nebude v období jeseň-jar ale jar-jeseň, teda nová sezóna bude totožná s kalendárnym rokom. Ta-

káto nová kompletná sezóna začne prvý krát od 1.1.2017.                                                                                 

     Aby sme mohli začať s novou kompletnou sezónou od 1.1.2017, bude v období od 1.8.2016 do 

31.12.2016  prebiehať prechodná skrátená sezóna, v ktorej budú vekové kategórie mládeže ešte podľa 

našich starých pravidiel, od 1.1.2017 budú vekové kategórie mládeže podľa nových pravidiel. V praxi to 

znamená, že v skrátenej sezóne  na jeseň 2016 budú patriť do nasledovných kategórií tieto ročníky: 

 

 dospelí: 1997 a starší 

 U19: 1998 - 1999 

 U17: 2000 - 2001 

 U15: 2002 - 2003 

 U13: 2004 - 2005 

 U11: 2006 - 2010 

 

Od 1.1. 2017 budú patriť do nasledovných kategórií tieto ročníky: 

 dospelí: 1998 a starší 

 U19: 1999 - 2000 

 U17: 2001 - 2002 

 U15: 2003 - 2004 

 U13: 2005 - 2006 

 U11: 2007 – 2011 

 

     Aby touto zmenou neboli poškodené niektoré ročníky hráčov mládeže, ŠTK SZBe rozhodla, že v rámci 

skrátenej sezóny na jeseň 2016 sa uskutočnia opäť aj M SR jednotlivcov U11-U19. Okrem toho sa v skrátenej 

sezóne uskutočnia dva turnaje GP A dospelých a jeden turnaj GP A U11-U19. Súťaže mládežníckych 

družstiev sa neuskutočnia. 

     Súťaže družstiev dospelých prebehnú v skrátenom režime ( II. liga 2 kolá, III. a IV. liga 3 kolá). Extraliga sa 

v tomto období neuskutoční, jej nový ročník bude pre-biehať až od sezóny 2017 v systéme jar – jeseň.              

S cieľom pokúsiť sa doplniť počet družstiev v extralige na tradičných 8, rozhodla ŠTK SZBe na prechodnú 

sezónu o vyhlásení „otvorenej kvalifikácie do extraligy 2017“, do ktorej sa budú môcť prihlásiť ľubovoľné 

slovenské družstvá. Podľa počtu prihlásených družstiev sa počas jesene 2016 uskutoční súťaž, v ktorej 

najlepšie umiestnené družstvá postúpia do extraligy 2017. 

http://www.bedminton.sk/


V skrátenej sezóne budú hosťovania do družstiev povoľované maximálne do jej ukončenia. V novej sezóne 

sa bude meniť aj prestupový termín. 

     Od novej sezóny 2017 bolo schválené fixné bodovanie na všetkých turnajových úrovniach. Zároveň 

bolo schválené rozdelenie turnajov GP B na dve podkategórie: turnaje GP B (bodovo lepšie), ktoré sa 

budú môcť v každej oblasti uskutočniť maximálne tri v každej vekovej kategórii a turnaje GP C (bodovo 

slabšie), ktoré si budú môcť kluby usporiadať bez obmedzenia. Turnaje GP A, GP OM, GP BQ a M SR ostanú 

v nezmenenej podobe. 

     Od novej sezóny 2017 schválila ŠTK aj zmenu, že do rebríčkov dospelých sa budú započítavať aj všetky 

výsledky ligových zápasov všetkých líg dospelých. 

 

 

4. Pokuty 

 

     ŠTK SZBe udelila pokutu oddielu PBA Prešov za nenastúpenie hráčky (Mia Tarcalová) na finálový zápas 

štvorhry na Majstrovstvách Slovenska U17 dňa 15.5.2016 v Ilave vo výške 20 €. 

 

    ŠTK SZBe udelila pokutu oddielu Lokomotíva Bánov za nenastúpenie hráčky (Terézia Mrázová) na 

finálový zápas štvorhry na Majstrovstvách Slovenska U15 dňa 1.5.2016 v Prešove vo výške 20 €.  

 

 

5. Zmeny termínov a miesta súťaží GP 

 

Na základe žiadostí klubov povolila ŠTK SZBe zmenu termínov a miesta konania nasledovných turnajov: 

 
kategória pôvodný dátum pôvodný organizátor nový dátum nový organizátor 

  GP B U13 z 6.2.2016 CEVA Trenčín na 8.2.2016 CEVA Trenčín 

  GP B dosp.  z 19.3.2016 Koliba Bratislava na 2.4.2016 Koliba Bratislava 

  GP B U13,15,17 z 8.5.2016  BKR Púchov na 21.5.2016 BKR Púchov 

  GP B U13 z 20.2.2016 BC Prešov na 7.6.2016 BC Prešov 

  GP B U15 z 21.2.2016 BC Prešov na 14.6.2016 BC Prešov 

GP B U11 z 18.3.2016 ŠK Hrachovo na 6.5.2016 ŠK Hrachovo 

  GP B U13,15 z 19.3.2016 ŠK Hrachovo na 7.5.2016 ŠK Hrachovo 

  GP OM U15 z 5.3.2016 PBA Prešov na 5.3.2016 BC Prešov 

  GP B U11  z 12.3.2016 BPR Bratislava na 6.3.2016 BPR Bratislava 

  M SR U13 z 30.4.2016 Loko Košice na 16.4.2016 Loko Košice 

  M SR U15 z16.-17.4.2016 PBA Prešov  30.4.-1.5.2016 PBA Prešov 

  GP B U13,15,17 z 20.3.2016 BKK Sliač na 2.4.2016 BKK Sliač 

  OM ž.dr.-Vých. z 20.3.2016 Družst. Klenovec na 2.4.2016 Družst. Klenovec 

  OM ž.dr.-Záp z 20.3.2016 Spoje Bratislava na 3.4.2016 Spoje Bratislava 

  M-SR ž.družstiev z 2.4.2016 Loko Košice na 21.5.2016 Loko Košice 

GP B U11, U13 z 9.4.2016 BK Sabinov na 23.4.2016 BK Sabinov 

M SR veteránov z 21.5.2016 CEVA Trenčín na 28.5.2016 CEVA Trenčín 

GP B U11,13,15 z 28.5.2016 CEVA Trenčín na 21.5.2016 CEVA Trenčín 

GP B U13,15,17 z 21.5.2016 BKR Púchov na 28.5.2016 BKR Púchov 

Dun.poh. U11,13 z 18.6.2016 BPR Bratislava na 5.6.2016 BPR Bratislava 

 

 
 6. Zrušené turnaje  

 
8.2.2016 – kategória U13 usporiadateľ CEVA Trenčín  

5.6.2016 – kategória U11 usporiadateľ BPR Bratislava 

Tieto turnaje boli zrušené nakoľko sa na nich neprezentoval žiadny registrovaný hráč. 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                   Richard Bálint 

                                                                                                               predseda ŠTK SZBe 

Klenovec, 16.8.2016 


