
Správy ŠTK SZBe s Rozpisom súťaží pre sezónu 2015/2016 
 

 

I. Zloženie ŠTK SZBe a rozdelenie úloh 

 

     Predseda: Richard Bálint,  členovia: Juraj Piovarči, Vladimír Turlík, Marek Horník a Rastislav 

Roďom. 

     Riadenie jednotlivých súťaţí: 

         Extraliga dospelých: Richard Bálint 

         II. liga dospelých SR Západ: Rastislav Roďom 

         III. liga dospelých SR Západ: Juraj Piovarči 

         IV. liga dospelých SR Západ: Marek Horník 

         II. liga dospelých SR Východ: Vladimír Turlík 

         III. liga dospelých SR Východ: Vladimír Turlík 

  KM, OM a M-SR ţiackych a dorast. druţstiev SR (Východ, Západ): Richard Bálint 

 

II. Vekové kategórie v sezóne 2015/2016 

 

   U11 - najmladší ţiaci : narodení v rokoch 2005 aţ 2009 

   U13 - mladší ţiaci      : narodení v rokoch 2003 aţ 2004 

   U15 - starší ţiaci       : narodení v roku 2001 a 2002 

   U17 - mladší dorastenci : narodení v roku 1999 a 2000 

   U19 - starší dorastenci : narodení v roku 1997 a 1998 

   dospelí          : narodení v roku 1996 a starší 

   veteráni a veteránky  35 - 40 rokov 

40 - 45 rokov 

45 - 50 rokov 

50 - 55 rokov 

55 - 60 rokov 

60 - 65 rokov 

65 - 70 rokov 

nad 70 rokov 

v jednotlivých veteránskych kategóriách má právo štartu iba hráč, 

ktorý dovŕšil  predpísaný vek do 31.12. predošlého roku, t.j. na M 

SR 2016 môţu štartovať muţi a ţeny narodení v roku 1980 a skôr  

Štart vo vyšších vekových kategóriách je moţný podľa pravidiel uvedených v Súťaţnom po-

riadku. 

 

III. Platné dokumenty pre riadenie súťaží 

 

Všetky súťaţe riadené ŠTK SZBe sa hrajú podľa ŠTDB platných od 6.6.2015, rozpisov súťaţí 

a ďalších ustanovení ŠTK SZBe. 

 

IV. Možnosť použitia košíkov v sezóne 2015/2016 

 

Na túto sezónu stanovila ŠTK pre všetky oficiálne slovenské súťaţe nasledovné poradie koší-

kov: 

pierkové:  I. košíky YONEX AS 50,  II. pierkové košíky YONEX,  III. ostatné košíky schvá-

lené  BWF,  IV. ostatné pierkové košíky 

 

plastikové: 1 YONEX MAVIS 350, 2YonexMavis, 3 VICTOR, 4 ostatné 
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Všetky košíky musia zodpovedať pravidlám bedmintonu. V tejto sezóne je povolené v kategó-

riách U15 aţ dospelí hrať všetky súťaţe M SR, GP A a Extraligy jedine s košíkmi YONEX 

AS0. V kategórii U11 a U13 sa M SR musia hrať s košíkmi YONEX AS50 a GP A jedine 

s pierkovými košíkmi YONEX. Na všetkých ostatných súťaţiach má vţdy prednosť kvalitnejší 

košík podľa tohto poradia. Pre II.ligu SR Západ, II.ligu SR Východ a III.ligu Západ sú predpí-

sané pierkové košíky. 

 

Moţnosť pouţitia košíkov na súťaţiach SZBe v sezóne 2015/2016 podľa typu súťaţe a veko-

vých kategórií: 

 

 Veková kategória 

Typ súťaţe dospelí U19 - U17 U15 U13 U11 

M SR jednotlivcov a druţstiev a 

Extraliga 

1 1 1 1 1 

GP A vrátane OM jednotlivcov 1 1 1 1, 2 1, 2, 4 

II.liga SR Západ, II.liga SR Vý-

chod, III.liga Západ, OM druţstiev 

 

1, 2, 3 

 

1, 2, 3 

 

1, 2, 3 

  

KM druţstiev  1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5   

GP B,  

III.liga SR Východ, IV.liga 

1, 2, 3, 4,  

5 

1, 2, 3, 4,  

5 

1, 2, 3, 4,  

5 

1, 2, 3, 4, 

5 

1, 2, 3,4,  

5 
 

       1 = pierkový YONEX AS50, 2 = pierkový YONEX, 3 = pierkový, 4 = YONEX MAVIS 350/300,  

       5 = plastik - korková hlava 

 

Na Extraligu a M SR vo všetkých kategóriách dodáva usporiadateľ, resp. SZBe pierkové ko-

šíky značky YONEX AS50 v schválenom mnoţstve. Pokiaľ usporiadateľ nedodáva košíky, 

alebo sa stanovené mnoţstvo košíkov na zápas minulo, sú hráči povinní na zápas striedavo 

dodávať schválené košíky. Ak sa nedohodnú, kto dáva prvý košík, rozhodne o tom rozhodca 

ţrebom. Ak niektorý hráč nemôţe poskytnúť regulárny košík, prehráva kontumačne. Ak nie-

ktorý z hráčov dáva košíky vyššieho poradia a chce s nimi odohrať celý zápas, môţe, ale bez 

nároku na vyrovnanie od protihráča. 

 

V. Rozdelenie klubov do oblastí 

 

Oblasť SR Západ – kraje Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky (69+8 klubov): 

Spoje Bratislava, Športový klub bedmintonu Koliba Bratislava, HK Filozof Bratislava, BK 

Slovakofarma Hlohovec, Slávia Trnava, BK M-Šport Trenčín, BK MI Trenčín, CEVA Trenčín, 

ŠK BENNI Nitra, AŠK Blesk Hlohovec, BO ŠŠS pri ZŠ a MŠ Kočovce, BK Šurany, BK ŠŠK 

Gymnázium Partizánske, BK Spojená škola Partizánske, BK ZŠ s MŠ J.M.Hurbana Beckov, 

BK ŠK 98 Pruské, BK ZŠ Nové Mesto nad Váhom, BK Gymnázium MRŠ Nové Zámky, BK 

Gymnázium Prievidza, BK ZŠ Biskupická Bratislava, BK ZŠ Viničné, BK ZŠ Nová Dedinka, 

BK ZŠ Pionierska Gbely, BK SPŠ Trnava, BO TJ Sokol Ilava, BK ZSŠP Pruské, BK Gymná-

zium Myjava, BK ZŠ s MŠ Trenčianska Turná, BK ZŠ Motešice, BK SŠG Trenčianske Tepli-

ce, BK ZŠ Imeľ, BK ZŠ M.R.Štefánika Levice, BK SPoŠ Levice, BK SPrŠ Levice, BK Kaštieľ 

Mojmírovce, BK ZŠ Komenského Tvrdošovce, BK ZŠ Šamorín, BK pri A.L.I.Q. Bratislava, 

BK OA Račianska Bratislava, BK ZŠ s MŠ Veľké Lovce, BK ZŠ Bezručova Trenčín, BK ZŠ 

s VJM Svätý Peter, HANZA Galanta, BK Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, BK ZŠ 

s MŠ Záriečie, BK Cirkevné gymnázium s VJM Levice, BK ZŠ Vajanského Skalica, Lokomo-

tíva Bánov, BK Gymnázium MRŠ Šamorín, BK ZŠ Dunajská Luţná, BK ZŠ Štúrova Myjava, 

BK SOŠ Jesenského Nové Zámky, BK HAĽW Piešťany, A team Nové Zámky, AŠK Fénix 

Bratislava, Športový klub polície Bratislava, BK PA-ZOA Bratislava, BK ZŠ Tríbečská Topoľ-

čany, MBK PE Malinovo, OŠK Dolný Ohaj, Športový klub baču Jana Bratislava, Bedmintono-

http://www.bacajano.borec.cz/
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vý oddiel Veľká Mača, Bedmintonový klub RACQUETS Púchov, RSL Bratislava, BPR Brati-

slava, Športový klub HSC Piešťany, Sport club POHODA Trnava, Dúbravský bedmintonový 

klub Bratislava, ŠK BAR-BAR Skalica a osem klubov, ktoré poţiadali o zmenu príslušnosti 

k oblasti a to: BK SOŠT Zvolen, Kyklop Bedminton Club Martin, TJ Slávia TU Zvolen, BK 

RODON Klenovec, Lokomotíva Banská Bystrica, EFFORT Club Zvolen, AC UNIZA Ţilina 

a BK Kúpele Sliač.  

 

Oblasť SR Východ – kraje Ţilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický (151-8 klubov): 

Druţstevník Klenovec, BKZL Zákamenné, Lokomotíva Košice, BK ATU Košice, ŠK Amicus 

Prešov, BC Prešov, BK ZŠ Spišské Podhradie, BKT Trebišov, BK SAŠŠ pri ZŠ Nad medzou 1 

Spišská Nová Ves, ŠK Hrachovo, Košické bedmintonové centrum Košice, BK Victory Trebi-

šov, BK ŠŠK Široké, BO ŠŠK TWIST Prešov, BK ZŠ Ľubotice, BK ZŠ Fintice, BK ZŠ s MŠ 

Šarišské Michaľany, BK ZŠ Radvanská Banská Bystrica, BK ZŠ Lomné, BO ŠŠK ŠVÁBIK 

Prešov, BK ZŠ Krosnianska 2 Košice, BK ZŠ s MŠ Klin, BK OA Banská Bystrica, BK ZŠ 

Hriňová, BK OA Ruţomberok, BK ZŠ a CVČ Spišský Hrhov, BK ZŠ Slovinky, BK ZŠ Postu-

pimská Košice, BK SOUS Martin, BK CVČ Bytča, BK ZŠ Bytča, BK TJ Tatran Hybe, BK ZŠ 

Kvačany, BK ZŠ s MŠ Liptovský Hrádok, BK ZSŠOS Martin, BK ZŠ s MŠ Krušetnica, BK 

CZŠ Sihelné, TJ Niţná, BK ČIMO pri ZŠ a MŠ Čimhová, BO TJ Sokol Liesek, BK ZŠ Ter-

chová, BK SZŠ Banská Bystrica, BK Sitno Banská Štiavnica, BK ZŠ s MŠ Pionierska Brezno, 

BK ZŠ Vajanského Lučenec, BK DM Zvolen, BK ZSŠ HsaO Ţiar nad Hronom, BO WLP Bar-

dejov, BK ZŠ Haţlín, BK ZŠ Kruţlov, BK ZŠ Lendak, BK Gymnázium Medzilaborce, BK 

SOU drevárske Prešov, BK SPŠE Prešov, BdK SIGORD, BK ZŠ Kapušany, BK ZŠ Budova-

teľská Snina, BK Gymnázium Snina, BK CZŠ Belá nad Cirochou, BK ŠŠK Centrál Svidník, 

BK ZŠ Holčíkovce, BK ZŠ Horova Michalovce, BK ZŠ Školská Michalovce, BK ZŠ s MŠ Pa-

lín, BK ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou, BK CVČ Roţňava, BK SŠ Spišská Nová Ves, BK ZŠ 

Smiţany, BK OA Spišská Nová Ves, BK Gymnázium Spišská Nová Ves, BK ZŠ Komenského 

Spišské Vlachy, BK ZŠ Komenského Trebišov, BK ZŠ Slovenské Nové Mesto, BK ZŠ Kos-

sutha Kráľovský Chlmec, BK ZŠ Parchovany, BK ZŠ Cejkov, BK ZŠ Turany, BK Gymnázium 

VPT Martin, BK ZŠ P.Jilemnického Zvolen, BK ZŠ Abovská Košice, BK ZŠ Prostejovská 

Prešov, BK GMH Trstená, BK ESŠ Liptovský Mikuláš, BK ZŠ Zemplínska Teplica, ŠBK Bu-

kovce, BK SOU ţelezničné Košice, BK ZŠ J.Fullu Košice, BK ŠŠK JUGO Košice, BK ZŠ 

Krosnianska 4 Košice, BK ZŠ Belehradská Košice, BK ZŠ Nábreţie Rimavy Hnúšťa, BK 

Gymnázium B.S.Timravy Lučenec, BK ZŠ Dončova Ruţomberok, BK ZŠ Fábryho Košice, BK 

ZŠ Starozagorská Košice, BK ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou, BK ZŠ s MŠ Oravská Lesná, 

BK ZŠ s MŠ Vyšný Kelčov, BK ZŠ Korňa, BK ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce, BK SPŠ Mar-

tin, BK Gymnázium Ruţomberok, BK ZŠ s MŠ Horelica Čadca, BK ZŠ s MŠ Sedlice, BK ZSŠ 

drevárska Krásno nad Kysucou, BK ŠR pri SPŠE Michalovce, BK ZŠ Masarykova Košice, 

SOU Energetické Ţilina, BK Gymnázium J.M.Hurbana Čadca, BK ZŠ Zákopčie, BK ZŠ Roz-

hanovce, BK Katolícka stredná pedagogická škola Košice, PBA Prešov, BK Gymnázium Ale-

jová Košice, BK ZŠ s MŠ F.J.Fugu Vinné, BK Sama Cambela Slovenská Ľupča, BK ZŠ Bob-

rovec, BK ZŠ Kudlovská Humenné, BK ZŠ Sečovce, BK ZŠ Námestovo, BK Stredná odborná 

škola Košice, BK ZŠ Ţeliarska Košice, BK Gymnázium sv.EditySteinovej Košice, BK CVČ 

Spišský hrad Spišské Podhradie, BK ZŠ Československej armády Prešov, BK Lubeník, BK ZŠ 

ul.17.novembra Sabinov, BEDMINTON FOR ALL Poprad, Slávia UPJŠ Košice, BK ZŠ 

O.Koţucha Spišská Nová Ves, BK Svidník, BK GMH Hnúšťa, BC Liptovský Mikuláš, Klub 

gemerských bedmintonistov Roţňava, Kubínske bedmintonové šelmy, ŠK VEVA Huncovce, 

 Klub priateľov športu Košice, Sokol Liptovský Hrádok, BO ZŠ Školská Poltár, Športový tím 

bedmintonistov Prešov, BK Sabinov, MŠK Slavoj Spišská Belá a BK Rimavská Sobota. 
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VI. Štartovné na súťažiach v sezóne 2015/2016 

 

M SR a GP A dospelí – maximálne 4 € za disciplínu (hráči ktorí na GP A postúpili z kvalifi-

kácie uţ neplatia znovu) 

M SR, GP A ( U15, U17, U19 ) – maximálne 3 € za disciplínu 

M SR, GP A (U11, U13 ) – maximálne 7 € za všetky disciplíny 

GP BQ – maximálne 2,50 € za disciplínu 

Štartovné pre zahraničných hráčov na GP A môţe stanoviť usporiadateľ ľubovoľne 

M SR veteránov – maximálne 10 € 

GP B – ľubovoľné štartovné 

M SR, OM a KM ţiackych a dorasteneckých druţstiev – maximálne 12 € za kaţdé stretnutie 

druţstva 

II., III. a IV.liga zmiešaných druţstiev dospelých v oboch oblastiach – maximálne 15 € za 

kaţdé stretnutie druţstva 
 

VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2015/2016 

 

   1. Kategórie a riadenie súťaží 

 

Vekové kategórie sú  U11, U13, U15, U17, U19 a dospelí. Súťaţe seriálu GP sa musia konať 

v období od 1.8.2015 do 30.6.2016. Súťaţe riadi ŠTK SZBe podľa ŠTDB platných od 

6.6.2015 a tohto rozpisu. 

 

   2. Rozdelenie turnajov podľa typu 

 

A - vyhlásené turnaje GP celoslovenského významu (3 za sezónu) a oblastné majstrovstvá 

B - prihlásené turnaje GP oblastného významu (otvorené) 

    - prihlásené majstrovstvá menších území neţ oblastí (môţu byť uzatvorené pre hráčov z da-

ného  územia) 

BQ - kvalifikačné turnaje v oblastiach (3 za sezónu s postupom na GP ”A” – iba v kategó- 

         riách U13, U15 a U17) 

C - majstrovstvá SR 

 

   3. Právo účasti na turnajoch GP 

 

      Majstrovstvá: 

A - na oblastných majstrovstvách môţu štartovať len hráči registrovaní v kluboch v príslušnej 

oblasti 

B -  na uzavretých majstrovstvách menších území môţu štartovať len hráči registrovaní v klu-

boch v príslušnom území 

       C -  na majstrovstvách SR je účasť obmedzená rozpisom súťaţe 

      Ostatné turnaje: 

A dospelí - právo prihlásiť sa majú všetci registrovaní hráči zo SR s právom štartu v kategórii 

dospelých, pričom o zaradení hráča/dvojice do kvalifikácie alebo priamo do hlavnej 

súťaţe sa rozhoduje na základe aktuálneho rebríčka podľa článku 7 

A U13, U15 a U17 - vo dvojhre môţe štartovať maximálne 24 + 24 hráčov zo SR, 12 postu-

puje priamo na základe posledného platného rebríčka, pričom výber sa robí rovna-

kým spôsobom ako pri postupe na M SR, ale z rebríčkov štvorhier a mixov postu-

pujú len prví dvaja hráči; ďalších 6+6 hráčov a hráčok postupuje z príslušných ob-

lastných kvalifikačných turnajov. Právo postupu z týchto turnajov má 6 najlepších 

hráčov a hráčok podľa výsledkov dvojhry. V prípade, ţe sa niektorý 

z kvalifikovaných hráčov nezúčastní turnaja, môţe štartovať namiesto neho (s rov-
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nakými právami ako kvalifikovaný hráč) iný hráč, pričom rozhoduje poradie 

v rebríčku dvojhry. Ak sa kvalifikovaný hráč zúčastní turnaja, ale nehrá dvojhru, 

ďalší hráč sa nedopĺňa. V párových disciplínach môţu štartovať aj hráči, ktorí ne-

majú právo účasti, ak ho ich partner má. 

A U11 a U19 - na týchto turnajoch GP nie je povolené ţiadne obmedzenie účasti na základe 

výkonnosti a územnej príslušnosti (moţné je jedine vekové obmedzenie) 

BQ U13 aţ U17 - môţu štartovať len hráči a hráčky, ktorí nemajú priamy postup na turnaj 

"A" a ktorí sú registrovaní v kluboch príslušnej oblasti 

B ostatné - na týchto turnajoch GP je povolené obmedzenie účasti na základe výkonnosti a 

územnej príslušnosti len so súhlasom ŠTK 

 

   4. Štart zahraničných hráčov na turnajoch GP 

 

Hráči, ktorí majú občianstvo cudzieho štátu, ale sú registrovaní v SZBe, štartujú na všetkých 

súťaţiach GP (vrátane M SR, OM a BQ) rovnako ako slovenskí občania, pričom sa na základe 

dosiahnutých výsledkov zaraďujú aj do slovenských rebríčkov a pri výpočte koeficientov tur-

najov sa počítajú ako slovenskí hráči. Hráči, ktorí majú občianstvo cudzieho štátu a nie sú re-

gistrovaní v SZBe, môţu štartovať len na turnajoch typu A (s výnimkou OM) a B (s výnimkou 

BQ a uzavretých okresných a miestnych majstrovstiev), nemôţu štartovať na M SR. Ich vý-

sledky sa nezapočítavajú do slovenských rebríčkov a pri výpočte koeficientov turnajov sa po-

čítajú ako zahraniční hráči. 

 

   5. Povinnosti usporiadateľov turnajov GP 

 

      -  pri všetkých typoch turnajov zaslať propozície včas (najmenej dva týţdne pred podujatím) 

v elektronickej forme predsedovi ŠTK, vrchnému rozhodcovi a na sekretariát SZBe (mailo-

vá adresa stk@bedminton.sk), ktorý ich zverejní na internetovej stránke SZBe 

      -  v propozíciách musí byť uvedené, ţe na turnaji môţu štartovať len registrovaní hráči 

      -  umoţniť všetkým včas prihláseným hráčom s právom účasti štartovať na turnaji, s výnimkou      

          GP A dospelých pri prekročení maximálneho moţného počtu hráčov v hlavnej súťaţi a kva- 

          lifikácii 

      -  pri turnajoch typu A a C pouţívať vo všetkých vekových kategóriách s výnimkou veteránov 

automatizované losovanie turnajov pomocou oficiálneho software BWF a BE tzv. „Tourna-

mentPlanner“ 

      -  pri turnajoch typu A a C uhradiť vrchnému rozhodcovi náklady na cestovné, ubytovanie a 

stravné podľa platných predpisov a navyše odmenu vo výške 47 € za celodennú akciu (nad 6 

hodín) a 23,50 € za poldennú akciu (do 6 hodín) 

      -  po skončení turnaja M SR alebo celoslovenského GP A najneskôr v nedeľu do 14.00 hodiny 

nahlásiť telefonicky alebo mailovo výsledky semifinálových a finálových zápasov na adre-

su: stk@bedminton.sk 

      -  po skončení turnaja do 48 hodín zaslať kompletné výsledky turnaja v elektronickej forme 

predsedovi ŠTK SZBe a na sekretariát SZBe (mailová adresa stk@bedminton.sk), ktorý ich 

zverejní na internetovej stránke SZBe ako neoficiálne. Výsledky musia obsahovať: 

- výsledkovú listinu v exceli podľa prepísaného vzoru , v ktorá má v hlavičke dátum a 

miesto konania, typ a vekovú kategóriu turnaja, meno vrchného rozhodcu a disciplínu 

a v riadkoch poradie v jednotlivých hráčov v tejto disciplíne, ich meno a priezvisko, re-

gistračné číslo a klub/oddiel. Vzor výsledkovej listiny je v záloţke Dokumenty na inter-

netovej stránke zväzu 

- všetky výsledky turnaja vo worde alebo exceli vo forme pavúkov, tabuliek alebo textu 

podľa toho akým spôsobom sa turnaj hral 

      -  v prípade, ţe usporiadateľ do týţdňa nedodá kompletné výsledky, je predseda ŠTK oprávne-

ný udeliť mu pokutu do výšky 20 €, ktorá bude odvedená na konto zväzu 

mailto:stk@bedminton.sk
mailto:stk@bedminton.sk
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      -  v prípade, ţe usporiadateľ neodôvodnene zruší alebo neuskutoční turnaj GP, ŠTK je opráv-

nená udeliť mu pokutu do výšky 50 €, ktorá bude odvedená na konto zväzu 

      -  turnaje typu A a C musia byť v hale s minimálnou výškou 6 m, ktorá má aspoň 4 regulárne 

ihriská,  ktoré spĺňajú podmienky článku 20 Súťaţného poriadku (stojany pre hlavných roz-

hodcov, číselníky, čiary, podlaha, osvetlenie, teplota) 

      -  za nedodrţanie podmienok na turnajoch typu A a C sa stanovujú pokuty:  20 € za číselníky 

a 20 € za teplotu v telocvični. 

      -  usporiadateľ turnaja GP je povinný pri organizácii podujatia rešpektovať a dodrţiavať všet-

ky zmluvy (napr. o reklame) uzavreté SZBe s inými subjektmi a to aj v prípade, ţe zmluva 

bola uzavretá neskôr, ako bolo podujatie pridelené usporiadateľovi, najneskôr však 3 mesia-

ce pred začiatkom podujatia. V prípade, ţe SZBe uzavrel zmluvu, ktorá má taký vplyv na 

organizovanie súťaţe, ţe organizátor nie je schopný alebo ochotný ju akceptovať, môţe sa 

organizácie podujatia vzdať. Musí tak však urobiť čo najskôr, najneskôr do 2 týţdňov po 

obdrţaní informácie o podmienkach zmluvy. 

      -  na  GP A v ţiackych vekových kategóriách U11 – U15 je usporiadateľ povinný zabezpečiť 

vo všetkých disciplínach diplomy a medaile alebo športové trofeje pre všetkých semifinalis-

tov  

      - na M SR a GP A dospelých sa odporúča, aby organizátor pred turnajom vypracoval 

a zverejnil časový rozpis jednotlivých kôl po disciplínach 

      -  na turnajoch BQ U13, U15, U17 je usporiadateľ povinný vyhlásiť súťaţ vo všetkých discip-

línach / DCH, DD, ŠCH,ŠD, MIX/ 

 

      Na majstrovstvách SR je usporiadateľ navyše povinný zabezpečiť 

      -  hlavných rozhodcov na všetky ihriská počas celej súťaţe (odporúča sa, aby rozhodcovia boli 

vyškolení a mali preukazy, ale nie je to zatiaľ povinné) 

      -  minimálne 2 čiarových rozhodcov na kaţdé semifinálové a finálové stretnutie 

      -  slávnostné zahájenie a vyhlásenie víťazov 

      -  vyvesenie hracích plánov (pavúkov) po vylosovaní 

      -  v prípade priaznivej finančnej situácie je VV SZBe oprávnený rozhodnúť o tom, ţe KR no    

         minuje na M SR dospelých hlavných rozhodcov a uhradí im cestovné a odmeny. V takom  

         prípade je usporiadateľ povinný uhradiť nominovaným hlavným rozhodcom stravu  

         a ubytovanie. Počet hlavných rozhodcov musí byť minimálne dvakrát väčší ako počet kur- 

         tov, na ktorých sa bude hrať. 

      -  na M SR dospelých stanoviť termín záväzných prihlášok hráčov na podujatie tak, aby zoz-

nam bol uzavretý najneskôr v utorok v týţdni konania turnaja. Ďalej je usporiadateľ povinný 

zverejniť zoznam prihlásených hráčov vrátane náhradníkov najneskôr v stredu, aby prihlá-

sení náhradníci vedeli, či budú môcť štartovať. 

      Doporučené (zatiaľ nepovinné opatrenia) 

      -  výzdoba haly 

      -  slovenská zástava a hymna pri zahájení 

      -  stupne víťazov pri odovzdávaní medailí a diplomov 

      -  bulletin k M SR 

      -  predaj občerstvenia 

      -  ceny 

 

   6. Hrací systém na turnajoch GP s výnimkou GP A dospelých 

 

     -  na turnajoch typu C (M SR) v kategóriách U17, U19 a dospelí sa hrá systémom na jednu 

         poráţku 

      - na turnajoch typu C (M SR) v kategóriách U13 a U15 sa hrá systémom na jednu poráţku s 

        prípadnými zápasmi o poradie (podľa rozhodnutia usporiadateľa - ak sa budú hrať, musia byť 

        v propozíciách) 
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      - na turnajoch typu A sa hrá systémom na jednu poráţku s prípadnými zápasmi o poradie (v 

prípade časových a priestorových moţností sa odporúča ich hrať - ak sa budú hrať, musia 

byť v propozíciách) 

      -  v kategórii U11 sa na turnajoch GP A (včítane OM) a M SR musia odohrať zápasy o poradie 

v dvojhrách tak, aby kaţdý účastník mal moţnosť odohrať aspoň dve dvojhry 

      -  na celoslovenských turnajoch GP A (neplatí pre OM) sa pri stretnutiach o poradie musia 

dodrţiavať nasledovné pravidlá: 

- stretnutia hlavnej súťaţe majú prednosť pred zápasmi o poradie (pokiaľ je moţné vyhlá-

siť zápas hlavnej súťaţe, je ho treba vyhlásiť prednostne pred zápasom o poradie) 

- pri vyhlasovaní zápasov o poradie je treba začať zápasmi hráčov, ktorí vypadli v 1.kole 

- ak súťaţ trvá dlhšie ako do 16.00, je moţné zápasy o poradie nasadzovať len do ukonče-

nia hlavnej súťaţe 

      -  na turnajoch typu B sa môţe zvoliť aj: 

        - systém na dve poráţky 

        - skupinový systém 

        - švajčiarsky systém  

        - iný ľubovoľný systém, ak ho vopred schváli ŠTK 

 

   7. Hrací systém na turnajoch GP A dospelých (včítane OM dospelých) 

 

      -  v hlavnej súťaţi môţu štartovať maximálne nasledovné počty účastníkov (vrátane prípad-

ných zahraničných): DM 32, DŢ 24 a MIX 24, ŠM 16 a ŠŢ 12 

      -  hráči postupujú do kaţdej disciplíny nezávisle od ostatných disciplín. Priamu účasť na turna-

ji (bez kvalifikácie) má minimálne nasledovný počet hráčov resp. dvojíc v jednotlivých dis-

ciplínach: DM 24, DŢ 16, MIX 16, ŠM 12 a ŠŢ 8. 

      -  poradie, v ktorom hráči získavajú priamy postup do jednotlivých disciplín hlavnej súťaţe: 

- prihlásení naši a zahraniční hráči umiestnení v svetovom rebríčku do 300.miesta 

v dvojhre a dvojice umiestnené do 150.miesta v štvorhre 

- prihlásení slovenskí hráči a dvojice najvyššie umiestnení v aktuálnom slovenskom 

rebríčku príslušnej disciplíny. V prípade štvorhier rozhoduje súčet umiestnení hrá-

čov (rovnako ako pri nasadzovaní) 

- ostatní prihlásení zahraniční hráči 

      -  presný počet priamo postupujúcich hráčov a dvojíc v jednotlivých disciplínach závisí od 

počtu prihlásených hráčov v príslušnej disciplíne podľa priloţených tabuliek 

      -  v prípade, ţe v niektorej disciplíne majú viacerí hráči alebo dvojice podľa aktuálneho rebríč-

kového postavenia rovnaký nárok na postup do hlavnej súťaţe, rozhodne sa o priamo postu-

pujúcom ţrebom z moţných kandidátov na verejnom losovaní kvalifikácie na jej začiatku 

      - v kvalifikácii sú hráči/dvojice rozdelení na skupiny, z kaţdej skupiny postupuje jeden 

hráč/dvojica. Maximálny počet hráčov/dvojíc v skupine môţe byť 8. 

      -  zápasy v kvalifikačných skupinách aj v hlavnej súťaţi prebiehajú spôsobom na jednu poráţ-

ku 

      -  presný počet kvalifikačných skupín a celkový počet hráčov v nich závisí od počtu prihláse-

ných hráčov v príslušnej disciplíne podľa priloţených tabuliek  

      -  pri losovaní kvalifikácie je treba dodrţať zásadu, aby vo všetkých kvalifikačných skupinách 

bol rovnaký počet hráčov alebo aby sa ich rozdiel líšil maximálne o 1 

      -  pri losovaní kvalifikácie sa z hráčov hrajúcich kvalifikáciu nasadia najlepší hráči podľa ak-

tuálneho rebríčka príslušnej disciplíny po jednom hráčovi do kaţdej kvalifikačnej skupiny. 

Pri losovaní kvalifikácie je treba dodrţať zásadu, aby sa v prvom kole nestretli hráči 

z jedného klubu, pokiaľ je to moţné. 

      -  zápasy kvalifikácie sa hrajú v piatok pred začiatkom hlavnej súťaţe. Organizátor je povinný 

stanoviť termín záväzných prihlášok hráčov na podujatie tak, aby zoznam bol uzavretý naj-

neskôr týţdeň pred začatím kvalifikácie – v predchádzajúci piatok. Ďalej je usporiadateľ po-
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vinný zverejniť najneskôr 5 dní pred začatím kvalifikácie (v predchádzajúcu nedeľu) zoz-

nam priamo postupujúcich hráčov a hráčov zaradených do kvalifikácie pre jednotlivé discip-

líny, aby hráči vedeli, kedy budú hrať. Súčasne je usporiadateľ povinný zverejniť čas začatia 

kvalifikácie. 

      -  keď sa po vylosovaní kvalifikácie ale pred jej začiatkom odhlási z hlavnej súťaţe nejaký 

hráč/dvojica, postupuje namiesto neho do hlavnej súťaţe náhradník, ktorý sa určí z hráčov 

kvalifikácie podľa rebríčkového postavenia v príslušnej disciplíne 

      -  keď sa po začiatku kvalifikácie z hlavnej súťaţe odhlási nejaký hráč/dvojica uţ ho ţiaden 

hráč/dvojica nenahradzuje  

      -  v prípade odstúpenia hráčov z turnaja pred losovaním kvalifikácie a rozpadu dvojíc v páro-

vých disciplínach nie je povolené zaradiť do štartovnej listiny novú dvojicu vytvorenú zo 

zostávajúcich prihlásených hráčov  

      -  do výsledkovej listiny turnaja sa zaraďujú aj účastníci kvalifikácie, ktorí na základe svojho 

celkového poradia získajú body do rebríčkov 

      -  ak sa hráč/hráčka odhlási z turnaja skôr ako 24 hodín pred začiatkom kvalifikácie, neplatí 

štartovné 

      -  ak sa hráč/hráčka odhlási z turnaja menej ako 24 hodín pred začiatkom kvalifikácie alebo 

počas turnaja, platí organizátorovi štartovné v plnej výške za disciplínu, v ktorej mal štarto-

vať. Ak sa odhlási dvojica, platia štartovné obaja hráči, bez ohľadu na to, či odhlásenie za-

príčinil jeden hráč alebo obaja 

 
 

Rozdelenie hráčov do hlavnej súťaţe a kvalifikácie na GP A dospelých pre dvojhru muţov / max 32 hráčov/ 

počet prihlásených 

hráčov 

2-32 33 34 35 36 37 38 39 40 41-88 

v hlavnej súťaţi 2-32 31 30 29 28 27 26 25 24 24 

v kvalifikácii 0 2 4 6 8 10 12 14 16 17-64 

počet kvalifikačných 

skupín 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 

 

 

Rozdelenie do hlavnej súťaţe a kvalifikácie na GP A dospelých pre dvojhru ţien a mix / 24 hráčok- párov/ 

počet prihlásených 

hráčok/párov 

2-24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-80 

v hlavnej súťaţi 2-24 23 22 21 20 19 18 17 16 16 

v kvalifikácii 0 2 4 6 8 10 12 14 16 17-64 

počet kvalifikačných 

skupín 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 

 

 

Rozdelenie párov do hlavnej súťaţe a kvalifikácie na GP A dospelých pre štvorhru muţov / 16 párov/ 

počet prihlásených 

dvojíc 

2-16 17 18 19 20 21-44 

v hlavnej súťaţi 2-16 15 14 13 12 12 

v kvalifikácii 0 2 4 6 8 9-32 

počet kvalifikačných 

skupín 

0 1 2 3 4 4 

 

 

Rozdelenie párov do hlavnej súťaţe a kvalifikácie na GP A dospelých pre štvorhru ţien / 12 párov/ 

počet prihlásených 

dvojíc 

2-12 13 14 15 16 17-40 

v hlavnej súťaţi 2-12 11 10 9 8 8 

v kvalifikácii 0 2 4 6 8 9-32 

počet kvalifikačných 

skupín 

0 1 2 3 4 4 
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   8. Dĺžka trvania turnajov GP 

 

Štandardné dĺţky trvania turnajov GP sú nasledovné: 

- GP A dospelých tri dni, v piatok kvalifikácia, v sobotu a nedeľu hlavná súťaţ, pričom    

  v nedeľu sa musia hrať minimálne semifinále dvojhier a všetky finálové disciplíny 

- GP A ostatných vekových kategórií jeden deň 

- M SR dospelých tri dni, posledný deň sa musia hrať minimálne semifinále dvojhier a všetky      

  finálové disciplíny 

- M SR U15, U17 a U19 dva dni, na druhý deň sa musia hrať minimálne semifinále dvojhier    

  a všetky finálové disciplíny 

- M SR U11 a U13 jeden deň 

V prípade, ţe usporiadateľ chce uskutočniť niektorý z uvedených turnajov v inom časovom 

rozsahu, musí vopred písomne poţiadať o povolenie ŠTK SZBe, pričom na ţiadosti musia 

byť uvedené dôvody poţadovanej zmeny. Turnaje GP B môţe usporiadateľ organizovať v ľu-

bovoľnom časovom rozsahu, musí to však byť uvedené v propozíciách turnaja. 

 

   9. Vrchný rozhodca turnaja 

 

- pre turnaje typu A a M SR schvaľuje všetkých vrchných rozhodcov pred začiatkom sezóny 

Komisia rozhodcov SZBe 

- v priebehu sezóny Komisia rozhodcov zodpovedá za činnosť vrchných rozhodcov a určuje 

náhradníkov v prípade výpadku nominovaného rozhodcu. V odôvodnených prípadoch je 

oprávnená zmeniť nomináciu vrchného rozhodcu. V takom prípade je KR povinná zaslať pí-

somné odôvodnenie zmeny na adresu ŠTK a meneného rozhodcu. 

- na turnajoch typu B určuje vrchného rozhodcu usporiadateľ 

- vrchný rozhodca turnaja musí byť uvedený v propozíciách 

 

 10. Dĺžka zápasu 

 

Počet setov  

Na M SR a GP A (okrem OM) všetkých vekových kategórií s výnimkou U11 sa hrajú všetky 

stretnutia hlavnej súťaţe na dva víťazné sety.  

Na turnajoch GP typu A (včítane OM) a na M SR vo vekovej kategórii U11 sa na hrajú párové 

disciplíny po semifinále na jeden set, semifinále a finále párových disciplín a všetky zápasy hlav-

nej súťaţe dvojhier sa hrajú na dva víťazné sety.  

Na turnajoch OM dospelých sa hrajú všetky stretnutia hlavnej súťaţe na dva víťazné sety.  

Na turnajoch OM vo vekových kategóriách U13 - U19 sa v hlavnej súťaţi hrá nasledovný počet 

setov: 

 - ak je vo dvojhre alebo mixe menej ako 33 hráčov resp. dvojíc a vo štvorhre menej ako 17 dvo-

jíc, hrajú sa všetky zápasy hlavnej súťaţe na dva víťazné sety 

- ak je vo dvojhre alebo mixe viac ako 32 hráčov resp. dvojíc, hrajú sa prvé kolá hlavnej súťaţe na 

jeden víťazný set – na dva sety sa hrajú aţ zápasy najlepších 16 hráčov resp. dvojíc v pavúku 

- ak je vo štvorhre chlapcov alebo dievčat viac ako 16 dvojíc, hrajú sa prvé kolá hlavnej súťa-

ţe na jeden víťazný set - na dva víťazné sety sa hrajú aţ zápasy najlepších 8 dvojíc v pavúku. 

Na turnajoch GP BQ U13 aţ U17 sa hrá na dva víťazné sety v dvojhrách v hlavnej súťaţi 

a tieţ prvý zápas porazených štvrťfinalistov. Ak je vo dvojhre viac ako 32 hráčov, prvé kolá 

sa odohrajú na jeden víťazný set, od zápasov v osemfinále na dva víťazné sety (toto pravidlo 

sa vzťahuje aj na OM v kategóriách U13 aţ U17). Stretnutia hlavnej súťaţe v párových dis-

ciplínach je moţné podľa rozhodnutia usporiadateľa hrať aj na jeden set, musí to však byť 

v propozíciách. V stretnutiach o poradie vo všetkých vekových kategóriách je moţné hrať 
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podľa rozhodnutia usporiadateľa aj na 1 set s výnimkou prvého zápasu porazených štvrťfina-

listov v dvojhre na turnajoch BQ, ktorý sa hrá na dva víťazné sety. 

Na turnajoch GP B je moţné podľa rozhodnutia usporiadateľa hrať zápasy hlavnej súťaţe aj 

na iný počet setov, musí to však byť v propozíciách. 

 

 11. Podmienky účasti na turnaji 

 

Prihláška/prezentácia podľa propozícií, platný elektronický preukaz, úbor podľa ŠTDB. Na 

turnaje GP A a M SR v kategóriách U11-U19 sú hráči povinní sa elektronicky prihlásiť najne-

skôr do 16.00 dva dni pred začiatkom turnaja vrátane párových disciplín a náhradníkov. Hrá-

či, ktorí nie sú do uvedeného termínu prihlásení, nemôţu štartovať. Pred začiatkom losovania 

sú povolené úpravy dvojíc v párových disciplínach. Neregistrovaní hráči nemôţu štartovať na 

ţiadnych turnajoch GP. Za kontrolu oprávnenia hráča štartovať na turnaji zodpovedá vrchný 

rozhodca. V prípade zistenia nedostatkov v úbore môţe vrchný rozhodca potrestať hráča vy-

lúčením zo súťaţe. 

 

 12. Nasadzovanie na turnajoch GP 
 

- od 29.8.2015 do 11.10.2015 podľa slovenských redukovaných rebríčkov 2014/2015 

  k 1.9.2015 v dorasteneckých a ţiackych kategóriách a podľa konečného slovenského rebríč- 

  ka 2014/2015 k 30.6.2015 v kategórii dospelých 

- od 12.10.2015 do 31.12.2015 podľa priebeţných rebríčkov k 12.10.2015 

- od 1.1.2016 do 7.2.2016 podľa priebeţných rebríčkov k 1.1.2016 

- od 8.2.2016 do 20.3.2016 podľa priebeţných rebríčkov k 8.2.2016 

- od 21.3.2016 podľa priebeţných rebríčkov k 21.3.2016 

 

Doplnky súťaţného poriadku schválené ŠTK: 

 

a) Nasadzovanie v párových disciplínach  

   Nasadení hráči v párových disciplínach sa určia tak, ţe sa spočíta poradie oboch hráčov v 

príslušnom rebríčku (čím niţší súčet, tým vyššie nasadenie). V prípade, ţe niektorý hráč nie 

je v rebríčku, započíta sa mu poradie o jedno vyššie ako je počet hráčov v rebríčku. V prípa-

de, ţe sa hráč delí o poradie v rebríčku s inými, započíta sa mu priemerné poradie z týchto 

miest. Pri rovnakom súčte poradí dvoch dvojíc je vyššie nasadzovaná tá, v ktorej je hráč 

umiestnený najvyššie v rebríčku. Ak sú dvojice aj podľa tohto kritéria rovnaké, rozhodne 

o poradí nasadenia ţreb. 

 

b) Nasadzovanie hráčov (dvojíc) z toho istého klubu 

Ak sú medzi nasadenými viacerí hráči z toho istého klubu, treba: 

- dvoch najlepších hráčov z toho istého klubu (podľa platného rebríčka) nasadiť do opač-

ných polovíc hracieho plánu 

- tretieho (prípadne štvrtého) hráča tohto klubu treba nalosovať do voľnej štvrtiny (štvrtín) 

hracieho plánu  

Táto zásada sa týka len nasadzovaných hráčov, nie všetkých losovaných hráčov. 

 

c) Nasadzovanie zahraničných hráčov 

Vrchný rozhodca po ukončení prezentácie zostaví na základe známych okolností (rebríčky, 

výsledky) pracovný rebríček prítomných zahraničných hráčov (nečlenov SZBe). Potom pod-

ľa tohto pracovného rebríčka umiestni: 

- prvého hráča (dvojicu) na prvé miesto dolnej polovice hracieho plánu a druhého hráča 

(dvojicu) na posledné miesto hornej polovice hracieho plánu 
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- pri umiestňovaní 3. a 4.hráča (dvojice) sa losuje, kto bude priradený na posledné miesto 

1.štvrtiny a prvé miesto 4.štvrtiny hracieho plánu 

- pri umiestňovaní 5.-8.hráča (dvojice) sa losuje poradie, v ktorom budú hráči (dvojice) za-

pisovaní do doposiaľ neobsadených posledných miest osminiek v hornej a do prvých miest 

osminiek v dolnej polovici hracieho plánu 

- v prípade, ţe počet hráčov nie je mocninou dvoch, treba niektoré zápasy predradiť. Tieto 

zápasy umiestňujeme do hracieho plánu tak (pokiaľ je to moţné), aby v týchto predradených 

zápasoch nehrali nasadení hráči ani slovenskí ani zahraniční. Ak to nie je moţné, umiestne-

nie predradených zápasov určíme tak, aby v nich nehrali najvyššie nasadení hráči. Ak je 

moţné, aby v predradených zápasoch nehrali nasadení hráči slovenskí ani zahraniční, umies-

tnenie predradených zápasov určíme navyše tak, aby víťazi predradených zápasov išli v ďal-

šom kole na čo najniţšie nasadených hráčov. Ak sa turnaja zúčastňujú zahraniční hráči z 

rôznych štátov, treba dodrţať zásadu, aby dvaja najlepší hráči (dvojice) z toho istého štátu 

boli v rozdielnych poloviciach hracieho plánu. 

Ak v štvorhrách nastúpi zahraničný hráč spolu so slovenským, nepovaţuje sa dvojica za za-

hraničnú. Ak nie je moţné určiť poradie zahraničných hráčov na niektorých miestach pra-

covného rebríčka, určí sa toto poradie ţrebom. Vrchný rozhodca je povinný umiestniť čo 

najviac zahraničných hráčov (ak je to moţné, tak všetkých), maximálne však polovicu 

z počtu nasadzovaných slovenských hráčov. 

 

13. Losovanie súťaží pred termínom ich zahájenia 

 

Súťaţe GP sa štandardne losujú v deň ich zahájenia. V prípade, ţe usporiadateľ chce losovať 

niektorý z turnajov GP A alebo M SR skôr ako v deň zahájenia turnaja, musí vopred písomne 

poţiadať o povolenie ŠTK SZBe, pričom na ţiadosti musia byť uvedené dôvody uvedenej 

ţiadosti. Turnaje GP B môţe usporiadateľ losovať pred dňom zahájenia turnaja bez povolenia 

ŠTK, musí to však byť uvedené v propozíciách turnaja. 

V prípade, ţe súťaţ bola vylosovaná skôr ako v deň zahájenia turnaja, môţe sa stať, ţe niekto-

rí hráči sa do začiatku turnaja z rôznych príčin odhlásia. V takom prípade 

 

- v dvojhre: 

-  ak sa jedná o turnaj a disciplínu s obmedzenou účasťou (M SR alebo GP A U13, 

U15, U17 a dospelých) môţe vrchný rozhodca pred začiatkom disciplíny nahradiť 

hráča, ktorý sa odhlásil, iným hráčom (nenominovaným) podľa schválených po-

stupových kritérií pre náhradníkov. Ak je viac hráčov, ktorí sa odhlásili, vrchný 

rozhodca musí náhradníkov pred začiatkom disciplíny dolosovať na uvoľnené 

miesta. Dopĺňanie náhradníkov na uvoľnené miesta sa musí vykonávať len raz – 

pred zahájením disciplíny, nie v ľubovoľnom časovom období od vylosovania do 

zahájenia disciplíny. 

- ak sa jedná o turnaj a disciplínu, v ktorej nebola obmedzená účasť, nie je moţné 

dopĺňať ţiadnych hráčov do vylosovaného hracieho plánu 

- v štvorhrách treba postupovať podľa článku 101 Súťaţného poriadku.  

Po zahájení disciplíny uţ nie je moţné do jej vyţrebovania dopĺňať ďalších hráčov na voľné, 

alebo uvoľnené miesta (článok 100 Súťaţného poriadku). 

 

 

14. Neoprávnené štarty hráčov na turnajoch GP 

 

V prípade, ţe sa na súťaţi zúčastní neoprávnene hráč (neregistrovaný hráč, nesprávna veková 

kategória a iné) a zistí sa to aţ po ukončení súťaţe, pri vydávaní výsledkov sa postupuje tak, 

ţe sa uvedú všetky výsledky hráča dosiahnuté v súťaţi (v pavúkoch a zápasoch o poradie). 

V poznámke sa uvedie, ţe bol diskvalifikovaný pre neoprávnený štart a vo výsledkovej listine 
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sa jeho meno neuvedie. Poradie ostatných hráčov sa v prípade potreby posunie tak, aby ne-

vznikla v poradí medzera. V prípade štvorhier sa diskvalifikuje celá dvojica hráčov, z ktorej 

jeden neoprávnene štartoval a do výsledkovej listiny sa neuvedie. Diskvalifikovaní hráči sa 

nezapočítavajú do výpočtu koeficientu turnaja ani do celkového počtu zúčastnených hráčov. 

Za kaţdého hráča, ktorý štartoval na turnaji GP neoprávnene, je predseda ŠTK oprávnený 

uloţiť klubu, do ktorého hráč patrí resp. ktorý hráča prihlásil, pokutu vo výške 10 €. Ak sa 

nezistí, ktorý klub je za prihlásenie hráča zodpovedný, predseda ŠTK je oprávnený uloţiť po-

kutu usporiadajúcemu klubu. 

 

  15. Používanie software TournamentPlanner na turnajoch GP 

 

ŠTK SZBe ukladá organizátorom a vrchným rozhodcom na M SR a GP A vo všetkých kate-

góriách s výnimkou veteránov povinne  pouţívať automatizované losovanie turnajov GP po-

mocou oficiálneho software BWF a BE tzv. „TournamentPlanner“ (ďalej TP). Organizátori 

turnajov môţu ţiadať o licenciu a návod k TP na sekretariáte SZBe. Pri pouţívaní TP povoľu-

je ŠTK nasledovné odchýlky od platných pravidiel SZBe pre ručné losovanie:  

a) umiestnenie predkôl pri losovaní cez TP nezávisí od vylosovania nasadených hráčov, ale je 

pri danom počte hráčov vţdy na rovnakých miestach (podľa schémy BWF) 

b) automatizované losovanie cez TP umoţňuje separáciu nasadených hráčov z jedného klubu 

podľa našich predpisov. Na zabezpečenie separácie je treba poţívať voľby „Separate top 4 

fromeachClub“ a zároveň „Separate first round only“ a tieţ zabezpečiť, aby pred losovaním 

bolo vyplnené rebríčkové poradie (Ranking) práve u tých hráčov, ktorí sú v danej disciplíne 

nasadení. TP navyše okrem separácie nasadených hráčov a dvojíc robí v štvorhrách aj separá-

ciu štyroch najlepších dvojíc z kaţdého klubu aj keď nie sú nasadení. 

c) pri automatizovanom losovaní cez TP nie je moţné nasadzovať zahraničných hráčov navy-

še popri základnom nasadení hráčov, preto treba pri nasadzovaní hráčov pri účasti zahranič-

ných hráčov postupovať nasledovne: 

- ak sú medzi prihlásenými hráčmi na turnaj v niektorej disciplíne aj zahraniční hráči umies-

tnení dostatočne vysoko v svetovom rebríčku (do 300.miesta v dvojhrách, do 150.miesta v pá-

rových disciplínach), treba v tejto disciplíne pri nasadzovaní pre všetkých hráčov brať do 

úvahy najskôr svetový rebríček (do 300.miesta v dvojhrách a do 150.miesta v párových dis-

ciplínach) a aţ potom aktuálny slovenský rebríček 

- prihlásených zahraničných hráčov, ktorí nie sú dostatočne vysoko v svetovom rebríčku (do 

300.miesta v dvojhrách, do 150.miesta v párových disciplínach), treba v tejto disciplíne pri 

losovaní zaradiť ako nenasadených. 

 

16. Pokuty za nedokončenie súťaží GP A a M SR 

 

Hráčovi, ktorý na GP A dospelých a M SR všetkých vekových kategórií nenastúpi na záve-

rečné stretnutia v nedeľu z dôvodu neprítomnosti v hale, udelí ŠTK SZBe pokutu vo výške 50 

€ za kaţdý neodohraný zápas na GP A a 70 € za kaţdý neodohraný zápas na M SR. 

 

VIII. Rozpis Majstrovstiev SR jednotlivcov U11-U19, dospelých a veteránov 

 

Všetky M SR jednotlivcov sú súčasťou GP (okrem M SR veteránov), takţe pre ne platia aj pra-

vidlá rozpis u GP. 

   A) Na M SR dospelých sú v jednotlivých disciplínach povolené nasledovné maximálne počty 

štartujúcich: DM 28, DŢ 24, ŠM 16, ŠŢ 12, MIX 24. Právo účasti majú najlepší včas prihlásení 

registrovaní hráči podľa priebeţných rebríčkov jednotlivých disciplín k 17.3. Po uzávierke pri-

hlášok nie je moţné meniť zloţenie dvojíc v párových disciplínach, moţné je len odhlásenie. 

V prípade, ţe v niektorej disciplíne je na poslednom postupovom mieste viac kandidátov z dô-

vodu rovnakého rebríčkového postavenia, povoľuje sa štart na M SR v tejto disciplíne všetkým 
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týmto rovnocenným kandidátom, takţe sa v takomto prípade zvyšuje celkový počet štartujúcich 

v tejto disciplíne. 

   B) Na M SR U11-U19 má právo účasti 24 hráčov a 24 hráčok nominovaných ŠTK na základe 

priebeţných rebríčkov k 17.3. V párových disciplínach sa môţu na M SR zúčastniť aj nenomi-

novaní hráči, ak ich spoluhráč je nominovaný. 

Nomináciu určí ŠTK takým spôsobom, ţe postupne vyberá z rebríčkov najlepšieho hráča v 

dvojhre, potom v štvorhre, potom v mixe, potom 2.hráča v dvojhre, štvorhre, mixe, potom 

3.hráča v dvojhre, štvorhre, mixe, atď., aţ kým nie je vybratých 10 najlepších hráčov z kaţdej 

disciplíny, potom sa uţ vyberajú hráči iba z rebríčka dvojhry, aţ kým sa nenaplní príslušný po-

čet hráčov.  

V prípade, ţe sa hráč delí v rebríčku o poradie s inými, započítava sa mu v tejto disciplíne 

priemerné poradie z týchto miest. V prípade, ţe dvaja alebo viacerí hráči sú na rebríčku na rov-

nakom mieste v disciplíne, ktorá je pre nich rozhodujúca z hľadiska postupu na M SR, rozho-

duje o poradí ich postupu umiestnenie v rebríčku v ďalších disciplínach v poradí dvojhra, 

štvorhra, mix. V prípade, ţe hráči majú umiestnenie vo všetkých troch disciplínach rovnaké, 

rozhodne o poradí postupu ŠTK. 

V prípade, ţe sa hráči delia v rebríčku štvorhry alebo mixa o poradie s inými o 10.miesto, 

všetci títo hráči môţu postúpiť na základe umiestnenia v tejto disciplíne (t.j. zo štvorhry alebo 

mixa môţe teoreticky postúpiť aj viac hráčov ako 10). 

V prípade, ţe sa niektorý z nominovaných hráčov nezúčastní na M SR, môţe štartovať 

namiesto neho (s rovnakými právami ako nominovaný hráč) iný hráč, pričom rozhoduje pora-

die v rebríčku dvojhry. 

C) Ak usporiadateľ M SR U11-U19 nemá nominovaných hráčov, povoľuje sa štart jedného 

hráča a jednej hráčky naviac k počtu nominovaných. V prípade, ţe má usporiadateľ iba jedného 

nominovaného hráča, povoľuje sa naviac štart hráča opačného pohlavia. 

D) Na M SR veteránov majú právo účasti všetci prihlásení. Hráči štartujúci v kategóriách 

do 45 rokov musia byť registrovaní, hráči štartujúci v kategóriách nad 45 rokov môţu štartovať 

aj bez platnej registrácie. Na M SR veteránov smie kaţdý hráč štartovať v kaţdej disciplíne len 

v jednej vekovej kategórii. Na M SR veteránov sa hrajú dvojhry vo všetkých veteránskych ka-

tegóriách, štvorhry a mixy sa hrajú v zlúčených kategóriách 35-40, 40-50, 50-60, 60-70 a nad 

70 rokov. 

 

IX. Slovenské bedmintonové rebríčky a ich zostavovanie 

 

Slovenské bedmintonové rebríčky sa zostavujú vo vekových kategóriách U11, U13, U15, 

U17, U19 a dospelí vo všetkých troch disciplínach (dvojhra, štvorhra, mix). Do slovenských 

rebríčkov sa započítavajú výsledky všetkých turnajov slovenského seriálu GP a vybraných 

medzinárodných turnajov, ktoré sa konajú v období od 1.8.2015 do 30.6.2016. 

 

   1. Započítavané turnaje, ich typy a ohodnotenie t 

 

A - vybrané turnaje GP celoslovenského významu (3 ročne) a OM (t=2) 

B - ostatné turnaje GP (aj BQ)                                 (t=1) 

C - M SR                                                     (t=3) 

D – turnaje dospelých zaradené do BWF kategórie 4b a vyššej (t=6) 

 

E – turnaje U19 ME juniorov a MS juniorov    (t=6) 

F – turnaje U19 zaradené do BE Junior Rankingu upgraded     (t=4) 

G – turnaje U19 zaradené do BE Junior Rankingu                    (t=3) 
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2. Úroveň turnaja podľa výkonnosti zúčastnených hráčov a jeho koeficient k 

 

Koeficient k, ktorý môţe nadobudnúť hodnotu od 0.1 do 10.0 (a v prípade štartu zahranič-

ných hráčov aţ max. 14.8) určíme nasledovným postupom: 

 

A) Ak sa jedná o M SR alebo celoslovenské turnaje GP A (s výnimkou OM), tak k=10.0 

 

B) Ak sa nejedná o turnaje podľa bodu A) a na turnaji GP sú len slovenskí hráči, vyberieme zo 

zúčastnených hráčov osem, ktorí sú najvyššie umiestnení v rebríčku príslušnej disciplíny a 

sčítame ich rebríčkovým poradiam prislúchajúce bodové hodnoty podľa základnej bodova-

cej tabuľky (pre 32 a viac hráčov).  

Tento súčet potom vydelíme číslom 54 a zaokrúhlime na najbliţšiu celú desatinu (pritom 

ale ak je podiel menší ako 0.1 , zaokrúhlime ho vţdy na 0.1) - takto dostaneme koeficient 

turnaja k. Ak na turnaji nie je ani 8 hráčov, sčítajú sa bodové hodnoty len tých, ktorí v dis-

ciplíne štartovali. Ak hráč, ktorý sa má započítať, nie je v rebríčku, povaţuje sa za jeho 

rebríčkové poradie hodnota o jedno vyššia ako je celkový počet hráčov v rebríčku. 

Ak sa niektorí zo započítavaných hráčov delia o poradie v rebríčku s inými, započítavame 

tieto poradia odpredu – zarátame toľko poradí, koľko hráčov sa má započítať. Napríklad ak 

sa hráči delia o 5.-9.miesto, započítame postupne toľko miest, koľko treba z poradí 

5,6,7,8,9. 

 

C) Ak sa nejedná o turnaje podľa bodu A) a na turnaji GP sa zúčastnili zahraniční hráči, ktorí 

sa umiestnili na miestach 1-8, nezapočítame do súčtu toľko slovenských hráčov (najniţšie 

umiestnených), koľko zahraničných hráčov sa dostalo medzi prvých osem a odhadneme 

namiesto toho rebríčkové hodnoty zahraničných hráčov nasledovne: Ak pred zahraničným 

hráčom v konečnom poradí skončilo presne x slovákov, ako rebríčková hodnota tohoto 

hráča sa pouţije rovnaké poradie, ako má (x+1)-vý slovák (z ôsmich vybraných) na rebríč-

ku. Ak za zahraničným hráčom neskončil uţ ţiaden slovenský, započíta sa mu poradie o 

jedno miesto za posledným hráčom v rebríčku. Tieto pravidlá platia aj v prípade, ţe sa vo 

výsledkovej listine delia o poradie zahraniční hráči so slovenskými. 

 

Príklady: 

rebríčkové poradie slovenských hráčov  1 4 5 9 16 21 28 32 

skutočné poradie na turnaji (s-slovák, z-zahraničný) z s z z s s z z 

započítané hodnoty  1 1 4 4 4 5 9 9 

V prípade štvorhry muţov alebo ţien ak na 1.mieste skončí dvojica zahraničných hráčov, 

započíta sa za kaţdého z nich rebríčkové poradie prvého slovenského hráča (z ôsmich vy-

braných). 

 

D) V prípade turnajov typu D, E, F a G (BWF a BE U19) sa koeficient k = 10.0 s výnimkou 

medzinárodných turnajov dospelých BWF kategórie 4b a vyššej, konaných mimo Európy. 

V prípade medzinárodných turnajov dospelých BWF kategórie 4b a vyššej, konaných mi-

mo Európy je koeficient príslušnej disciplíny rovný počtu krajín, ktorých hráči sa na turnaji 

v tejto disciplíne zúčastnili. Ak je počet krajín väčší ako 10, koeficient k=10. 

 

3. Základný bodový zisk hráča podľa jeho umiestnenia a podľa počtu účastníkov  

turnaja 

 

Základný bodový zisk  F(n,y)  hráča umiestneného na mieste y pri počte štartujúcich n určí-

me podľa bodovacej tabuľky (ak by bol počet štartujúcich väčší ako 32, uvaţujeme n = 32). 
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Ak sa jedná o M SR alebo celoslovenské turnaje GP A (s výnimkou OM), tak uvaţujeme 

vţdy n = 32, aj v prípade niţšieho počtu štartujúcich. 

 

   4. Výsledný bodový zisk hráča 

 

Výsledný bodový zisk B hráča určíme ako súčin faktorov z predchádzajúcich článkov:  

B = t x k x F(n,y)  a zaokrúhlime na  najbliţšie celé číslo nahor. Pritom platí, ţe maximálny 

bodový zisk z jedného turnaja slovenskej GP A je 2000 bodov, z M SR 3000 bodov, mini-

málny zisk z turnaja GP je 1 bod. V prípade, ţe hráč bol vylosovaný, ale prehral všetky zá-

pasy kontumačne a neodohral ani časť ţiadneho zápasu, nezískava v tejto disciplíne ţiadny 

bod, ani sa nezapočítava do výpočtu koeficientu turnaja. 

 

   5. Zaratúvanie turnajov BWF kategórie 4b a vyššej, turnajov BE Junior Rankingu, MEJ a 

MSJ do slovenských rebríčkov 

 

- turnaje sú hodnotené jednotne: ohodnotenie turnaja t=3, 4 alebo 6 a koeficient k=10 (s vý-

nimkou medzinárodných turnajov dospelých BWF kategórie 4b a vyššej, konaných mimo 

Európy)  

- do rebríčkov sa zaratúvajú iba výsledky z hlavnej súťaţe 

- do rebríčkov sa zaratúvajú výsledky iba hráčom, ktorí na turnajoch neštartovali ako repre-

zentanti iných krajín 
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Bodovacia tabuľka 

 

 
 

 

32  31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  

 a viac 

 

 

  100      1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

   90      2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2                                                              

   80      3   3  3  3  3  3  3              2  2  2  2  2  2  2  2  2                                   

   70      4   4  4  4  4        3  3  3  3  3  3  3                    2  2  2                          

   62      5   5  5  5     4  4  4  4  4  4           3  3  3  3                 2  2                    

   54      6   6  6     5  5  5  5  5        4  4  4  4           3  3  3              2  2              

   46      7   7  7  6  6  6  6  6     5  5  5  5        4  4  4           3  3              2           

   38      8   8  8  7  7  7  7     6  6  6        5  5           4  4           3                       

   32      9   9     8  8  8     7  7  7     6  6  6     5  5           4           3          2         

   30     10  10  9  9  9  9  8  8  8     7  7        6  6     5  5        4           3                 

   28     11  11 10 10 10     9  9     8  8     7  7        6        5        4                          

   26     12  12 11 11 11 10 10     9  9     8  8     7  7     6  6     5        4        3        2     

   24     13  13 12 12    11 11 10 10     9  9     8  8     7        6     5        4                    

   22     14  14 13 13 12 12    11 11 10 10     9  9     8     7        6     5              3           

   20     15  15 14 14 13 13 12 12    11    10 10     9     8     7              5     4                 

   19     16  16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11    10     9     8     7     6                             

   18     17     16    15    14    13    12    11    10     9     8     7     6     5     4    3      2  

   17     18  17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12    11    10     9     8     7                             

   16     19  18 18 17 17 16 16 15    14    13 12    11    10     9              6     5                 

   15     20  19 19 18 18 17    16 15 15 14    13 12    11    10        8     7              4           

   14     21  20 20 19    18 17 17 16    15 14    13 12    11        9     8        6                    

   13     22  21 21 20 19 19 18    17 16    15 14    13 12    11 10     9        7        5        3     

   12     23  22 22 21 20    19 18    17 16    15 14       12       10        8                          

   11     24  23 23 22 21 20 20 19 18    17 16       14 13    12 11        9           6                 

    9     25  24    23 22 21    20 19 18    17 16 15    14 13          10           7          4         

    8     26  25 24 24 23 22 21    20 19 18       16 15          12 11           8                       

    7     27  26 25 25 24 23 22 21    20 19 18 17       15 14 13          10  9              5           

    6     28  27 26    25 24 23 22 21       19 18 17 16          13 12 11              7  6              

    5     29  28 27 26    25 24 23 22 21 20          17 16 15 14                 9  8                    

    4     30  29 28 27 26       24 23 22 21 20 19 18                   12 11 10                          

    3     31  30 29 28 27 26 25             21 20 19 18 17 16 15 14 13                                   

    2     32  31 30 29 28 27 26 25 24 23 22                                                              

    1     33 a                                                                                            

          viac                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

   6. Hodnotenie štvorhier 

 

V súťaţi štvorhier sú hodnotení jednotliví hráči a nie dvojice. Hráči získavajú body za prie-

mer umiestnení, teda víťazný pár za 1.-2. miesto (neplatí pre mixy). 

 

   7. Prenos bodov z vyššej vekovej kategórie 

 

základný 

bodový 
zisk pri 

danom 

umies-
tnení 

počet účastníkov 
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Ak na turnaji zaratúvanom do slovenských rebríčkov štartoval mladší hráč vo vyššej vekovej 

kategórii (oprávnene), započítavajú sa mu získané body v rovnakej výške aj do rebríčkov vo 

všetkých niţších kategóriách, v ktorých má právo štartu. 

 

   8. Priebežné rebríčky 

 

Do priebeţných rebríčkov sa započítavajú: 

- k 12.10.2015 (po všetkých prvých GP "A" turnajoch všetkých vekových kategórií) sa vo 

všetkých vekových kategóriách vytvorí rebríček, do ktorého sa započítajú dva najlepšie vý-

sledky z turnajov aktuálneho ročníka a konečných (u mládeţe redukovaných) rebríčkov z mi-

nulej sezóny, ktoré budú započítané ako výsledok jedného turnaja GP "A" s koeficientom 10 

- k  1.1.2016: 2 najlepšie výsledky u dospelých, 3 najlepšie výsledky v U11-U19 

- k 8.2.2016: 3 najlepšie výsledky u dospelých, 4 najlepšie výsledky v U11-U19 

- k 21.3.2016: 3 najlepšie výsledky u dospelých, 5 najlepších výsledkov v U11-U19  

 

   9. Konečné rebríčky 

 

Do konečných rebríčkov sa započítavajú 4 najlepšie výsledky sezóny v jednotlivých disciplí-

nach v kategórii dospelých a 6 najlepších výsledkov v kategóriách U11-U19. 

 

 

X. Umiestňovanie zahraničných hráčov do súpisiek družstiev dospelých 

 

1. Poradie zahraničného hráča na súpiske slovenského druţstva dospelých sa určuje na zákla-

de jeho umiestnenia v dvojhre v aktuálnom rebríčku platnom dňa 1.9. pred sezónou a to 

buď podľa svetového rebríčka, ak je v ňom hráč umiestnený do 300.miesta alebo podľa ná-

rodného rebríčka krajiny odkiaľ hráč pochádza. 

2. Ak je hráč umiestnený do 300.miesta svetového rebríčka umiestni sa na súpiske podľa toh-

to poradia medzi ostatných hráčov umiestnených v svetovom rebríčku do 300.miesta 

a zároveň pred všetkých ostatných hráčov v súpiske (slovenských aj zahraničných), ktorí 

nie sú v svetovom rebríčku do 300.miesta. Ak zahraničný hráč nie je v svetovom rebríčku 

do 300.miesta, vypočíta sa mu na základe jeho umiestnenia v národnom rebríčku ekviva-

lent jeho poradia v slovenskom rebríčku podľa nasledovného vzorca:  

 s = s1 + (s2 – s1)(z – z1) / (z2 – z1) ,  

 

kde : 

z - je umiestnenie zahraničného hráča v modifikovanom národnom rebríčku jeho 

krajiny 

z1 - je počet hráčov umiestnených v svetovom rebríčku do 300.miesta z tej krajiny, 

z ktorej je zahraničný hráč 

z2 -je celkový počet hráčov umiestnených v národnom rebríčku tej krajiny, z ktorej 

je zahraničný hráč 

s1 -je počet slovenských hráčov umiestnených v svetovom rebríčku do 300.miesta 

s2 -je celkový počet slovenských hráčov umiestnených v slovenskom rebríčku 

s -je vypočítané ekvivalentné poradie zahraničného hráča v slovenskom rebríčku, 

podľa ktorého zahraničného hráča zaradíme do súpisky slovenského druţstva 

3. Vo všetkých prípadoch sa jedná o aktuálne rebríčky dvojhier platné dňa 1.9. pred sezónou. 

Pre potreby nášho výpočtu modifikujeme národný rebríček krajiny zahraničného hráča tak, 

ţe na jeho začiatok umiestnime všetkých hráčov príslušnej krajiny, ktorí sú v svetovom 

rebríčku do 300.miesta (ak to tak nebolo) a aţ za nimi pokračujeme ostatnými hráčmi pod-

ľa národného poradia. Na základe takto modifikovaného rebríčka určíme poradie „z“ za-

hraničného hráča v jeho národnom rebríčku, ktoré vstupuje do vzorca. 
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XI. Rozpis Extraligy zmiešaných družstiev dospelých 

 

1. Extraliga dospelých sa hrá podľa ŠTDB platných od 6.6.2015 a tohto rozpisu. 

 

2. Právo účasti v Extralige zmiešaných druţstiev na sezónu 2015/2016 majú nasledovné druţ-

stvá: Lokomotíva Košice, Spoje Bratislava, Lokomotíva Košice B, M-Šport Trenčín, KPŠ 

Košice a CEVA Trenčín. Klub M-Šport Trenčín svoje druţstvo do súťaţe neprihlásil, takţe 

Extraliga sa v ročníku 2015/2016 odohrá s piatimi účastníkmi. 
 

3. Povinnosti účastníkov Extraligy: 

- elektronická prihláška zaslaná na adresu predsedu ŠTK do 1.8.2015 

- prihlásiť druţstvo dorastu alebo ţiakov do súťaţe zmiešaných druţstiev a odohrať túto  

súťaţ   (KM alebo OM) – výška pokuty za nesplnenie tejto podmienky je 300 € 

- B druţstvo môţe v Extralige štartovať iba pod iným názvom, nie ako B druţstvo 

 Súpisky pre Extraligu treba elektronicky zaslať na potvrdenie predsedovi ŠTK do  

            30.9.2015. 

 

4.   Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov v stretnutí v poradí: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŢ, 1.ŠM, 2.ŠM,    

      ŠŢ, MIX. V kaţdom stretnutí môţu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich ma-    

      ximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec). 

 

5. Súťaţ je rozdelená do dvoch extraligových termínov (jeden na jeseň a druhý na jar), ktoré 

sa hrajú v sobotu a nedeľu, kde kaţdé druţstvo odohrá 4 stretnutia v 5.kolách (v kaţdom 

kole bude mať jedno z druţstiev voľno). Vţdy v sobotu sa odohrajú tri kolá, v nedeľu dve 

kolá. V prvom termíne druţstvá nastúpia proti sebe systémom kaţdý s kaţdým, v druhom 

kole sa rovnakým systémom odohrajú odvety. Do konečnej tabuľky sa započítajú všetky 

stretnutia extraligových kôl. 

 

 

6. Rozlosovanie Extraligy: 

 

Druţstvám boli podľa vlaňajšieho tabuľkového umiestnenia pridelené nasledujúce porado-

vé čísla: 

 

     1. Betpres Košice 

           2. Spoje Bratislava 

           3. Lokomotíva Košice 

           4. CEVA Trenčín 

           5. KPŠ Košice 

 

 

            1.kolo:   1 - 3          2 - 5   ( č.4 voľno) - sobota 

            2.kolo:   1 - 5          2 - 4   ( č.3 voľno) - sobota 

            3.kolo:   1 - 4          3 - 5   ( č.2 voľno) - sobota 

            4.kolo:   2 - 3          4 - 5   ( č.1 voľno) - nedeľa 

            5.kolo:   1 - 2          3 - 4   ( č.5 voľno) - nedeľa 

            6.kolo – 10.kolo: odvety v tom istom poradí 
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7. Termíny Extraligy: 

 

1. kolo  : 24.-25.10.2015 (sobota, nedeľa) –  jeden usporiadateľ 

2. kolo : 5.-6.3.2016 (sobota nedeľa) – jeden usporiadateľ 

 

8.   Oficiálne začiatky stretnutí sú v sobotu 9.00 - 12.00 - 15.00 a v nedeľu o 9.00 a 12.00. V  

  prípade dohody vedúcich druţstiev je moţné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode    

  o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať predsedu ŠTK. 

 

9.   Kluby, ktoré chcú usporiadať niektoré kolo Extraligy, sú povinné pri ţiadosti o jeho pride-  

  lenie uviesť aj návrh na vrchného rozhodcu s platným preukazom, ktorý je ochotný súťaţ   

  viesť. Vrchných rozhodcov pre obidva termíny Extraligy určuje Komisia rozhodcov, ktorá    

  je oprávnená návrh klubu na rozhodcu potvrdiť alebo určiť iného rozhodcu. V priebehu se-  

zóny Komisia rozhodcov zodpovedá za činnosť vrchných rozhodcov a určuje náhradníkov v 

prípade výpadku nominovaného rozhodcu. V odôvodnených prípadoch je oprávnená zmeniť 

nomináciu vrchného rozhodcu. V takom prípade je KR povinná zaslať písomné odôvodnenie 

zmeny na adresu ŠTK a meneného rozhodcu.  

 

10. Usporiadateľ ligového kola je povinný uhradiť vrchnému rozhodcovi náklady na cestovné, 

ubytovanie a stravné podľa platných predpisov a navyše odmenu vo výške 47 € za celoden-

nú akciu (nad 6 hodín) alebo 23,50 € za poldennú akciu (do 6 hodín).  

 

11. V prípade priaznivej finančnej situácie je VV SZBe oprávnený rozhodnúť o tom, ţe KR 

nominuje na druhý termín Extraligy hlavných rozhodcov a uhradí im cestovné a odmeny. 

V takom prípade je usporiadateľ povinný uhradiť nominovaným hlavným rozhodcom stravu 

a ubytovanie. Počet hlavných rozhodcov musí byť minimálne dvakrát väčší ako počet kur-

tov, na ktorých sa bude hrať. 

 

12. Súťaţ sa hrá s košíkmi Yonex AS 50, ktoré dodá SZBe v počte 2 tucty na stretnutie. Ak sa 

niektoré druţstvo z vlastnej viny nezúčastní niektorého stretnutia, jeho podiel košíkov pre-

padáva v prospech SZBe. 

 

13. Za kaţdý zápas v stretnutí Extraligy, ktorý druţstvo neodohrá z dôvodu neprítomnosti hráča 

bude potrestané pokutou vo výške 17 € bez ohľadu na dôvody, ktoré to zapríčinili. V prípa-

de, ţe sa druţstvo nedostaví na stretnutie, môţe mu byť zo strany ŠTK udelená pokuta do 

výšky 350 €. 

 

14. Stretnutia Extraligy sa musia hrať v hale s minimálnou výškou 6 m, ktorá má aspoň 4 regu-

lárne ihriská spĺňajúce podmienky čl. 20 Súťaţného poriadku (stojany pre rozhodcov, čísel-

níky, čiary, podlaha, osvetlenie). Za nedodrţanie podmienok o regulárnych ihriskách stano-

vených v tomto článku sa stanovujú pokuty: 20 € za číselníky a 20 € za teplotu v telocvični. 

 

15. Usporiadateľ turnaja Extraligy je povinný pri organizácii podujatia rešpektovať a dodrţiavať 

všetky zmluvy (napr. o reklame) uzavreté SZBe s inými subjektami a to aj v prípade, ţe 

zmluva bola uzavretá neskôr, ako bolo podujatie pridelené usporiadateľovi, najneskôr však 3 

mesiace pred začiatkom podujatia. V prípade, ţe SZBe uzavrel zmluvu, ktorá má taký vplyv 

na organizovanie súťaţe, ţe organizátor nie je schopný alebo ochotný ju akceptovať, môţe 
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sa organizácie podujatia vzdať. Musí tak však urobiť čo najskôr, najneskôr do 2 týţdňov po 

obdrţaní informácie o podmienkach zmluvy. 

 

16. Usporiadateľ turnaja Extraligy je povinný pouţívať Extraligový SW a po skončení súťaţe 

vytlačiť zápisy o stretnutí, dať ich podpísať vedúcim druţstiev a zaslať ich riadiacemu súťa-

ţe. Zároveň  najneskôr do 18.00 hodiny je povinný nahlásiť výsledky stretnutí telefonicky 

alebo mailovo na sekretariát SZBe: mail stk@bedminton.sk 

 

17. V stretnutí Extraligy musia všetci hráči jedného druţstva odohrať všetky zápasy stretnutia 

v tričkách rovnakej farby. Za kaţdý zápas, v ktorom to hráči nedodrţia, bude klub potresta-

ný pokutou vo výške 17 €. Tričko sa povaţuje za vyhovujúce, ak je aspoň 75% jeho povrchu 

príslušnej základnej spoločnej farby celého druţstva. 

 

18. V prípade rovnosti bodov druţstiev na čele tabuľky extraligy rozhoduje o ich poradí skóre 

vzájomných zápasov a nie celkové skóre. 

 

19. Víťazné druţstvo Extraligy sa stáva majstrom Slovenska, získava zlaté medaily a na jeden 

rok putovný Ligový pohár od SZBe. Putovný pohár je druţstvo povinné priniesť na závereč-

né kolo ďalšieho ročníka Extraligy, aby ho mohol prevziať ďalší víťaz. Druţstvá na ďalších 

miestach získavajú strieborné a bronzové medaily. Víťazné druţstvo a má právo reprezento-

vať SR v ďalšom ročníku EP klubov. 
 

XII. Postup do ďalšieho ročníka Extraligy zmiešaných družstiev 

 

        Keďţe počet druţstiev 5 v extralige nie je príliš optimálny, o štruktúre a účastníkoch v extra   

        lige v budúcej sezóne budú ešte rokovať zväzové orgány. 

 

 

XIII. Rozpis Krajských majstrovstiev, Oblastných majstrovstiev a Majstrovstiev SR zmie-

šaných družstiev dorastu a  žiakov 

 

   1. Súťaţ sa hrá podľa ŠTDB platných od 6.6.2015 a tohto rozpisu. 
 

   2. Podmienky účasti:  

platné elektronické preukazy, elektronická prihláška zaslaná riadiacemu súťaţe do 31.12.2015 

a súpiska druţstva zaslaná elektronickou poštou riadiacemu súťaţe najneskôr týţdeň pred za-

čiatkom súťaţe. 
 

   3. Štartovať môţu: 

- v ţiackych druţstvách všetci registrovaní hráči, ktorí majú právo štartu v kategóriách U13 a 

U15 

- v dorasteneckých druţstvách všetci registrovaní hráči, ktorí majú právo štartu v kategóriách 

U17 a U19 

Stretnutia sa hrajú na 7 zápasov (2,2,1,1,1). Poradie zápasov: 1.DM, 2.DM, 1.DŢ, 2.DŢ, ŠM, 

ŠŢ, MIX. Minimálny počet hráčov na súpiske je 3+3. Súpisky treba vyhotovovať podľa prie-

beţných rebríčkov dvojhier U15 a U13 resp. U19 a U17 k 1.1.2016 

 

   4. KM dorasteneckých a ţiackych druţstiev sa hrajú ako jednorazový turnaj vo viacerých skupi-

nách v oblastiach Západ a Východ. Skupiny sa hrajú na úrovni krajov, prípadne je moţné nie-

ktoré kraje spojiť. Systém súťaţe závisí od počtu účastníkov a určuje sa podľa článku 7. Naj-

lepšie druţstvá postupujú na príslušné OM. Ak po uzavretí prihlášok riadiaci OM zistí, ţe po-

čet prihlásených druţstiev v oblasti je niţší ako 9, oznámi klubom zrušenie krajských kvalifi-

mailto:stk@bedminton.sk
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kácií v tejto oblasti. Ak je celkový počet prihlásených druţstiev v oblasti väčší ako 8, hrajú sa 

KM v tých krajoch, kde je počet prihlásených druţstiev vyšší ako počet postupujúcich druţ-

stiev. 

  

   5. OM dorasteneckých a ţiackych druţstiev sa hrajú ako jednorazový turnaj v dvoch skupinách - 

Západ a Východ. Počet účastníkov OM je maximálne 8. Systém súťaţe závisí od počtu účast-

níkov a určuje sa podľa článku 7. 

 

   6. Počet postupujúcich druţstiev z jednotlivých KM na OM závisí od výsledkov predchádzajúcej 

sezóny nasledovne: z kaţdého kraja postupuje minimálne jedno druţstvo. Ďalšie 4 miesta sa 

pridelia krajom, ktorých druţstvá sa umiestnili na prvých 4 miestach predchádzajúcich OM. 

Ak sa z niektorého kraja neprihlási na OM ţiadne druţstvo, uvoľnené miesto získava kraj, 

ktorého druţstvo sa umiestnilo na 5.mieste na OM v predchádzajúcej sezóne. 

Pre sezónu 2015/2016 sú počty druţstiev postupujúcich na OM podľa jednotlivých krajov na-

sledovné: 

Západ – TN 3 dorast-3 ţiaci, NR 1 dorast-1 ţiaci, BA 2 dorast-2 ţiaci, TT +ostatné (prehláse-

ní z oblasti Východ) 1 dorast-2 ţiaci, náhradníci dorast nikto, ţiaci TN, 

Východ – PO 2 dorast-2 ţiaci, KE 4 dorast-3 ţiaci, BB 1 dorast-2 ţiaci, ZA 1 dorast-1 ţiaci, 

náhradníci dorast nikto, ţiaci KE. 

 

   7. Hrací systém na KM a OM sa stanoví podľa nasledovných pravidiel: 

a) ak počet druţstiev nie je väčší ako 5, hrá sa systémom kaţdý s kaţdým 

b) ak je počet druţstiev 6, zostaví sa rebríček druţstiev podľa článku 8. Vylosujú sa 2 skupiny 

po 3 druţstvá, pričom sa vţdy losuje medzi dvojicami druţstiev 1-2, 3-4 a 5-6. V skupinách 

sa hrá kaţdý s kaţdým. Prvé dve druţstvá zo skupín postupujú do finálovej štvorčlennej sku-

piny, kde sa hrá kaţdý s kaţdým, pričom uţ odohraný zápas v skupine sa započítava. Zvyšné 

dve druţstvá odohrajú jeden zápas o 5.miesto. 

c) ak je počet druţstiev 7, zostaví sa rebríček druţstiev podľa článku 8. Odohrajú sa kvalifi-

kačné zápasy medzi druţstvami 2-7, 3-6 a 4-5. Víťazné druţstvá postupujú do finálovej sku-

piny, kde hrajú spolu s nasadeným druţstvom č.1 systémom kaţdý s kaţdým. Porazené 3 

druţstvá z kvalifikácie hrajú kaţdý s kaţdým o 5.-7.miesto. 

d) ak je počet druţstiev 8, zostaví sa rebríček druţstiev podľa článku 8. Odohrajú sa kvalifi-

kačné zápasy medzi druţstvami 1-8, 2-7, 3-6 a 4-5. Víťazné druţstvá postupujú do finálovej 

skupiny, kde hrajú systémom kaţdý s kaţdým. Porazené 4 druţstvá z kvalifikácie hrajú sys-

témom pavúka 2 zápasy o 5.-8.miesto. Tento pavúk sa losuje po ukončení kvalifikačného ko-

la, pričom sú nasadené dve najlepšie druţstvá podľa predtým zostaveného rebríčka. 

e) ak je počet druţstiev 9 a viac, zostaví sa rebríček druţstiev podľa článku 8. Druţstvá sa vy-

losujú do pavúka, pričom sa nasadzujú 4 druţstvá. Ak sú medzi nasadenými druţstvá 

z jedného klubu, musia byť v opačnej polovici pavúka. Zvyšné druţstvá sa dolosujú tak, aby 

sa pokiaľ je to moţné v prvom kole nestretli druţstvá z toho istého klubu. Odohrajú sa zápasy 

v pavúku a zápas o 3.miesto. Zápasy o poradie sa odporúča hrať, ak je to moţné s časových 

dôvodov – najskôr sa hrajú zápasy medzi druţstvami, ktoré vypadli v 1.kole. V prípade, ţe do 

vyššej súťaţe majú postúpiť dve druţstvá, na záver sa odohrá dodatkový zápas medzi druţ-

stvom na 3.mieste a druţstvom, ktoré prehralo vo finále. Tento zápas sa však hrá len vtedy, ak 

tieto druţstvá predtým ešte nehrali (v semifinále). 

 

   8. V prípade, ţe na OM alebo KM je potrebné niektoré druţstvá nasadiť, postupujeme pri tom 

nasledovne: Pouţijeme prvý stĺpec rebríčkovej bodovacej tabuľky a podľa tohto stĺpca pride-

líme hráčom v súpiske body na základe ich rebríčkového poradia. Započítavame rebríčkové 

poradie dvojhry z rebríčka, podľa ktorého bola zostavovaná súpiska (U19 alebo U15). 

V prípade, ţe hráč nie je v rebríčku, započítame mu poradie o jedno väčšie ako je počet hrá-

čov v rebríčku. Potom vypočítame súčet bodových hodnôt dvoch najlepších chlapcov a dvoch 
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najlepších dievčat a pridáme k nemu polovicu bodovej hodnoty tretieho chlapca a tretieho 

dievčaťa. Poradie nasadenia druţstiev určíme potom podľa tohto súčtu – čím väčší súčet, tým 

lepšie nasadenie. Do výpočtu sa zahŕňajú iba tí hráči z druţstva, ktorí sú prítomní na turnaji. 

Ak druţstvo nemá plný počet hráčov (3+3), namiesto chýbajúceho hráča sa nezapočítava nič. 

Ak sa hráč v rebríčku delí o umiestnenie s inými, započítava sa mu počet bodov, ktorý prislú-

cha priemeru umiestnení. 
 

   9. Na OM dorasteneckých a ţiackych druţstiev postupujú druţstvá z KM v počte stanovenom 

v článku 6. V prípade, ţe sa niektoré druţstvo vzdá účasti, je povinné to oznámiť riadiacemu 

súťaţe hneď po skončení KM. Právo účasti na OM potom získava ďalšie druţstvo v poradí 

podľa umiestnenia na tých istých KM. 

 

  10. Na M SR dorasteneckých a ţiackych druţstiev postupujú prvé dve druţstvá z OM SR Západ 

a Východ. V prípade, ţe sa niektoré druţstvo vzdá účasti, je povinné to oznámiť ŠTK čo naj-

skôr, najneskôr však dva týţdne pred konaním M SR. Právo účasti na M SR potom získava 

ďalšie druţstvo v poradí z tej istej oblasti podľa umiestnenia na OM.  

 

  11. Turnaj M SR sa hrá systémom kaţdé druţstvo s kaţdým. Poradie stretnutí na M SR druţ-

stiev: 

1. kolo:  stretnutie A: 1. Západ - 2. Východ stretnutie B: 1. Východ - 2. Západ 

2. kolo: víťaz A - porazený B   víťaz B - porazený A 

3. kolo: víťaz A - víťaz B   porazený A - porazený B 

 

  12. Oddiely, ktorých druţstvá postúpili na OM alebo na M SR, môţu doplniť ich súpisky hráčmi 

z vlastných druţstiev, ktoré nepostúpili z niţšej súťaţe. 
 

  13. Na M SR druţstiev dorastu a ţiakov je usporiadateľ povinný zabezpečiť hlavných rozhodcov 

na všetky stretnutia. 
 

  14. Víťazné druţstvo finálového turnaja sa stáva majstrom SR a získava zlaté medaily. Ďalšie 

dve druţstvá získavajú strieborné a bronzové medaily. 

 

XIV. Rozpis II. ligy zmiešaných družstiev dospelých 

 

1. Súťaţ sa hrá podľa ŠTDB platných od 6.6.2015 a tohto rozpisu. 

 

2. II. liga dospelých sa hrá v dvoch skupinách - Západ a Východ. Po uzavretí prihlášok riadiaci 

II. ligy Západ a II. ligy Východ určia, akým spôsobom a v ktorých termínoch sa súťaţ bude 

v jednotlivých skupinách hrať. 

 

3. Právo účasti v II. lige zmiešaných druţstiev SR Západ na sezónu 2015/2016 majú nasledov-

né druţstvá: BK Šurany, RODON Klenovec, BK MI Trenčín A, Gymnázium Partizánske, 

Spoje Bratislava B, FÉNIX Bratislava, Koliba Bratislava a CEVA Trenčín C. Právo účasti v 

II. lige zmiešaných druţstiev SR Východ na sezónu 2015/2016 majú nasledovné druţstvá: 

SOTX Košice, KBC Košice, PBA Prešov B, KGB Roţňava, KPŠ Košice B a BKT Trebišov. 

 

4. Podmienky účasti:  

   -zaslať prihlášku do súťaţe riadiacemu súťaţe do 15.9.2015 

- elektronicky zaslať súpisku druţstva na potvrdenie riadiacemu súťaţe do 30.9.2015. 

 

5. Štartovať môţu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 

zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V kaţdom 
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stretnutí môţu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý 

nie je registrovaný v SZBe (cudzinec). 

 

6. II. liga dospelých SR Východ a Západ sa hrá len s pierkovými košíkmi. Košíky na stretnutia 

dodávajú druţstvá rovnakým dielom. 

 

7. Moţnosť postupu z II.ligy do Extraligy je popísaná v článku „XII. Postup do ďalšieho roční-

ka Extraligy zmiešaných druţstiev“. 

 

8. Do II.ligy SR Západ a Východ postupujú po jednom druţstve z III.ligy SR Západ a Východ. 

Z II.líg SR Západ zostupuje do III.líg toľko druţstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo 

v II.ligách po 8 druţstiev. Počet zostupujúcich druţstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od poč-

tu presúvajúcich sa druţstiev medzi Extraligou a II.ligami SR Západ a Východ. 

 

XV. Rozpis III. ligy zmiešaných družstiev dospelých 

 

1. Súťaţ sa hrá podľa ŠTDB platných od 6.6.2015 a tohto rozpisu. 

 

2. III. liga dospelých sa hrá v sezóne 2015/2016 sa hrá v dvoch skupinách - Západ a Východ. 

Po uzavretí prihlášok riadiaci III. ligy Západ a III. ligy Východ určia, akým spôsobom a v 

ktorých termínoch sa súťaţ bude hrať. 

 

3. Právo účasti v III. lige zmiešaných druţstiev SR Západ na sezónu 2015/2016 majú nasledov-

né druţstvá: Kyklop BC Martin, Spoje Bratislava C, BK MI Trenčín B, Koliba Bratislava B, 

M-Šport Trenčín B, Sokol Ilava, MBK Malinovo, HK Filozof Bratislava A, FÉNIX Brati-

slava B a BKR Púchov A. Právo účasti v III. lige zmiešaných druţstiev SR Východ na sezó-

nu 2015/2016 majú všetky prihlásené druţstvá klubov zaradených do oblasti SR Východ. 

 

4. Podmienky účasti:  

   - zaslať prihlášku do súťaţe riadiacemu súťaţe do 15.9.2015 

- elektronicky zaslať súpisku druţstva na potvrdenie riadiacemu súťaţe do 30.9.2015. 

 

5. Štartovať môţu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 

zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V kaţdom 

stretnutí môţu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý 

nie je registrovaný v SZBe (cudzinec). 

 

6. III. liga dospelých Západ sa hrá len s pierkovými košíkmi. III. liga dospelých Východ sa mô-

ţe hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky na stretnutia 

dodávajú druţstvá rovnakým dielom. 

 

7. Víťazi III.ligy SR Západ a Východ získavajú právo postupu do II.ligy SR Západ a Východ. 

V prípade, ţe druţstvo nemá záujem o postup do II.ligy, je povinné oznámiť to ŠTK čo naj-

skôr. Právo postupu potom získava niektoré ďalšie druţstvo, ktoré má o postup záujem 

s výnimkou posledného v poradí podľa konečnej tabuľky príslušnej III.ligy. 

 

8. Do III.ligy SR Západ postupujú dve druţstvá zo IV.ligy. Z III.ligy SR Západ zostupuje do 

IV.ligy toľko druţstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v III.lige 10 druţstiev. Počet zo-

stupujúcich druţstiev (1,2, alebo 3) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa druţstiev medzi 

Extraligou, II.ligou SR Západ a III.ligou. 
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XVI. Rozpis IV. ligy zmiešaných družstiev dospelých 

 

1. Súťaţ sa hrá podľa ŠTDB platných od 6.6.2015 a tohto rozpisu. 

 

2. IV. liga dospelých sa hrá v sezóne 2015/2016 len v oblasti SR Západ. Po uzavretí prihlášok 

riadiaci IV. ligy Západ určí, akým spôsobom a v ktorých termínoch sa súťaţ bude hrať. 

 

3. Právo účasti v IV. lige zmiešaných druţstiev SR Západ na sezónu 2015/2016 majú všetky 

prihlásené druţstvá klubov zaradených do oblasti SR Západ. 

 

4. Podmienky účasti:  

   -zaslať prihlášku do súťaţe riadiacemu súťaţe do 15.9.2015 

- elektronicky zaslať súpisku druţstva na potvrdenie riadiacemu súťaţe do 30.9.2015. 

 

5. Štartovať môţu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 

zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V kaţdom 

stretnutí môţu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý 

nie je registrovaný v SZBe (cudzinec). 

 

6. IV. liga dospelých sa môţe hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hla-

vou. Košíky na stretnutia dodávajú druţstvá rovnakým dielom. 

 

7. Prvé dve druţstvá IV.ligy získavajú právo postupu do III.ligy SR Západ. V prípade, ţe nie-

ktoré z týchto druţstiev druţstvo nemá záujem o postup do III.ligy, je povinné oznámiť to 

ŠTK čo najskôr. Právo postupu potom získava niektoré ďalšie druţstvo, ktoré má o postup 

záujem s výnimkou posledného v poradí podľa konečnej tabuľky IV.ligy. 

 

XVII. Výkonnostné triedy získané v sezóne 2014/2015 platné od 1.8.2015 

 

dospelí 

I.VT: Hliničan, Vícen J., Matejka M., Vachálek, Dratva M., Smrek, Koţár, Kašela ml. 

Repiská M., Čiţnárová,  Šariščanová, Grenčíková, Kubíková, Vargová K., Popluhárová, 

Pálková,  Surová Ro., Poláčková, Drotárová 

II.VT: hráči umiestnení do nasledovného poradia v jednotlivých disciplínach v konečnom slo-

venskom rebríčku 

DM - do 39.miesta včítane 

ŠM - do 50.miesta včítane 

MM - do 26.miesta včítane 

DŢ - do 22.miesta včítane 

ŠŢ - do 26.miesta včítane 

MŢ - do 26.miesta včítane 

III.VT: všetci ostatní hráči zaradení v rebríčku 

 

starší dorast 

I.VT: Dratva M., Ivanka, Šmatlák, Kašela B., Horák A., Hrnčár, Balucha J., Ludík 

          Šariščanová, Drotárová, Vargová K., Grenčíková, Pálková, Vargová A. 

II.VT: hráči umiestnení do nasledovného poradia v jednotlivých disciplínach v konečnom slo-

venskom rebríčku 

DM - do 16.miesta včítane 
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ŠM - do 16.miesta včítane 

MM - do 16.miesta včítane 

DŢ - do 16.miesta včítane 

ŠŢ - do 16.miesta včítane 

MŢ - do 16.miesta včítane 

III.VT: všetci ostatní hráči zaradení v rebríčku 

mladší dorast 

I.VT: Šmatlák, Horák A., Ivanka, Hrnčár, Ludík, Krupa, Trnavský 

 Drotárová, Vargová K., Palková, Stašková S., Pavlíková, Prostináková, Orlovská 

II.VT: hráči umiestnení do nasledovného poradia v jednotlivých disciplínach v konečnom slo-

venskom rebríčku 

DM - do 23.miesta včítane 

ŠM – do 18.miesta včítane 

MM - do 16.miesta včítane 

DŢ - do 22.miesta včítane 

ŠŢ - do 21.miesta včítane 

MŢ - do 17.miesta včítane 

III.VT: všetci ostatní hráči zaradení v rebríčku 

 

starší ţiaci 

I.VT: Antoška, Tokarčík Timko, Nečeda, Dúbravský, Horák J. 

 Prostináková, Orlovská, Tarcalová, Klačková, Chmurovičová, Peruňská, Brnáková, Re-

meňová, Repiská Z. 

II.VT: hráči umiestnení do nasledovného poradia v jednotlivých disciplínach v konečnom slo-

venskom rebríčku 

DM - do 41.miesta včítane 

ŠM - do 30.miesta včítane 

MM - do 23.miesta včítane 

DŢ - do 38.miesta včítane 

ŠŢ - do 28.miesta včítane 

MŢ - do 23.miesta včítane 

III.VT: všetci ostatní hráči zaradení v rebríčku 

 

mladší ţiaci 

I.VT: Antoška, Uher, Huppert, Karpják, Orság, Suchý Sim. 

Chmurovičová, Mrázová Te., Telehaničová, Tomčová, Cmorejová, Baďurová, Slatinská, 

Hlavačková 

II.VT: hráči umiestnení do nasledovného poradia v jednotlivých disciplínach v konečnom slo-

venskom rebríčku 

DM - do 47.miesta včítane 

ŠM - do 38.miesta včítane 

MM - do 25.miesta včítane 

DŢ - do 40.miesta včítane 

ŠŢ - do 31.miesta včítane 

MŢ - do 24.miesta včítane 

III.VT: všetci ostatní hráči zaradení v rebríčku 

 

najmladší ţiaci 

I.VT: Suchý Si., Ház, Páleš, Mravec, Suchý A., Miščík 

  Telehaničová, Mrázová Ta., Klobučníková, Figuliová, Slosiariková, Dirgová, Bajusová 

II.VT: hráči umiestnení do nasledovného poradia v jednotlivých disciplínach v konečnom slo-

venskom rebríčku 
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DM - do 31.miesta včítane 

ŠM - do 24.miesta včítane 

MM - do 16.miesta včítane 

DŢ - do 23.miesta včítane 

ŠŢ - do 17.miesta včítane 

MŢ - do 16.miesta včítane 

III.VT: všetci ostatní hráči zaradení v rebríčku 
 

XVIII. Priamy postup mladších dorastencov na 1. turnaj GP A U17  2015/2016 

 

Na 1. turnaj GP "A" U17 2015/2016 postupujú priamo podľa rozpisu súťaţe na základe redu-

kovaných rebríčkov GP U17 k 1.9.2015 nasledovní hráči (12+12):  Horák A., Hrnčár, Krupa, 

Tokarčík, Orság Mi., Horák J., Timko, Meliš, Nečeda, Antoška, Sabovčík, Bartoš E., Vargová 

K., Stašková, Pálková, Prostináková, Pavlíková, Tarcalová, Orlovská, Chmurovičová, Brná-

ková, Klačková, Ţeravá, Janočková.  

Ďalších 6+6 hráčov a 6+6 hráčok postúpi z kvalifikačných turnajov typu BQ oblastí SR Západ 

a Východ, ktoré sa uskutočnia pred príslušným turnajom GP A. 

 

XIX. Priamy postup starších žiakov na 1. turnaj GP A U15  2015/2016 

 

Na 1. turnaj GP "A" U15 2015/2016 postupujú priamo podľa rozpisu súťaţe na základe redu-

kovaných rebríčkov GP U15 k 1.9.2015 nasledovní hráči (12+12): Antoška, Horák J., Ţurav-

lov, Turcsányi, Kováč, Bartoš E., Širák, Virba, Uher, Mravec, Karpják, Papánek, Tarcalová, 

Chmurovičová, Remeňová, Csonková, Hádeková, Vojteková, Mrázová Te., Pitoňáková, Re-

piská Zu., Bálintová Fr., Tomčová, Foltánová. 

Ďalších 6+6 hráčov a 6+6 hráčok postúpi z kvalifikačných turnajov typu BQ oblastí SR Západ 

a Východ, ktoré sa uskutočnia pred príslušným turnajom GP A. 

 

XX. Priamy postup mladších žiakov na 1. turnaj GP A U13  2015/2016 

 

Na 1. turnaj GP "A" U13 2015/2016 postupujú priamo podľa rozpisu súťaţe na základe redu-

kovaných rebríčkov GP U13 k 1.9.2015 nasledovní hráči (12+12): Huppert, Karpják, Suchý 

Si., Kudláč, Ház, Volščuk, Gálik, Mravec, Daňuš, Páleš, Baďura, Parobek, Chmurovičová, 

Telehaničová, Tomčová, Hlavačková, Drgová, Cmorejová, Stieranková, Macáková, Dirgová, 

Klobučníková, Mrázová Ta., Michalková Ni.Mi. 

Ďalších 6+6 hráčov a 6+6 hráčok postúpi z kvalifikačných turnajov typu BQ oblastí SR Západ 

a Východ, ktoré sa uskutočnia pred príslušným turnajom GP A. 

 

XXI. Kalendár súťaží SZBe 

 

ŠTK SZBe schválila kalendár súťaţí SZBe na sezónu 2015/2016. Naďalej platí uznesenie VV 

SZBe, ţe nové kluby, ktoré vzniknú po uzavretí kalendára v priebehu sezóny (po 31.7.2015) 

majú právo poţiadať ŠTK o doplnenie kalendára súťaţí GP o turnaje GP B aţ do konca sezó-

ny. 

 

 

 

         Richard Bálint 

                          predseda ŠTK SZBe 

Klenovec, 10.12.2015 


