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PHARMA GROUP EXTRALIGA MUŽOV VO VODNOM PÓLE NA ROK 2014/2015
A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Riadenie súťaže
A 1.1.1
Súťaž vyhlasuje VPKSR s.r.o. v spolupráci so SZVP. Súťaž riadi a vyhodnocuje Športovo – technická
komisia VPKSR (ďalej len ŠTK ), Rozhodcovská komisia VPKSR (ďalej len RK), Disciplinárna komisia
VPKSR (ďalej len DK) a Matričná komisia SZVP (ďalej len MK SZVP).
A 1.2 Účastníci
A 1.2.1
1.2.1 A
Na základe záväzných prihlášok tvoria extraligu mužov sk.“A“ nasledovné družstvá:
- ŠKP Modrí Draci Košice –Staré mesto, Sl. UK Bratislava, KVP Nováky, ČH HORNETS Košice
doplnené o družstvá, ktoré sa v „B“ skupine umiestnia na 1. a 2. mieste.
Do skupiny „B“ sú prihlásené družstvá:
- PVK Vrútky, KVP Kúpele Piešťany.
Skupinu po základnej časti v skupine „A“ doplnia družstvá, ktoré skončia na 5. a 6. mieste a prípadne
družstvo, ktoré obsadí 3.miesto v skupine „B“ po poslednom turnaji, ak bude mať záujem.
1.2.1 B
Na základe rozhodnutia orgánov SZVP a VPKSR s.r.o. klub, ktorý nebude mať vysporiadané
podlžnosti – pokuty, za rok 2014 v mužských kategóriách, nebude pripustený do súťaže.
A 1.3 Systém súťaže a usporiadatelia
A 1.3.1
Systém súťaže:
- súťaž bude rozdelená do dvoch skupín „A“ a „B“. Rozdelenie družstiev je v bode A 1.2.1 A,
- v skupine „A“ sa odohrá dlhodobá časť (DČ) doma – vonka každý s každým,
- súťaž pokračuje nadstavbovou časťou (NČ) za účasti družstiev, ktoré v DČ obsadili 1. až 4. miesto
stretnutiami doma – vonka každý s každým,
- po ukončení NČ súťaž pokračuje play-off stretnutiami na 3.víťazné stretnutia. Body z DČ a NČ sa
nezapočítavajú tj. začína sa s nula bodmi.
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- v skupine „B“ sú družstvá uvedené v bode A 1.2.1 A,
- súťaž sa bude hrať jednokolove doma – vonka každý s každým vždy s jedným pauzujúcim
družstvom pri 5 účastníkov,
- po skončení súťaže družstvá, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste postupujú do skupiny „A“ pre
súťažný ročník 2015/2016. V prípade nevyužitia tejto možnosti postupuje 3. družstvo.
A 1.3.2
Skupina „A“
1) Usporiadateľom stretnutí jednotlivých kôl DČ súťaže sú kluby podľa vylosovania.
2) Usporiadateľom stretnutí NČ sú družstvá, ktoré skončili na 1. až 4. mieste. Družstvám budú
pridelené čísla v poradí ako sa umiestnili v DČ – 1.miesto č.1,2.miesto č.2, atď..
3) Organizátorom play-off stretnutí o konečné umiestnenie sú kluby ( oddiely ) podľa umiestnenia po
NČ družstiev 1. – 4.
2) Zmena mesta konania stretnutí uvedeného v prihláške je možná len za dodržania podmienok SPpo dohode klubov ako aj z dôvodu nepredvídaných udalostí.
3) Play off dvojice v 1. kole sa vytvoria po NČ nasledovne: 1 – 4 a 2 – 3.
V 2. kole víťazné družstvá odohrajú finále a porazené družstvá odohrajú stretnutia o konečné
umiestnenie 3. a 4. miesto.
4) Systém stretnutí v play off je nasledovný: prvé stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného
družstva. Nasledujú dva stretnutia u lepšie umiestneného družstva. Keď nie je rozhodnuté
o víťazovi, stretnutia pokračujú v poradí ako na začiatku play off. Platí to (poradie stretnutí) aj
v play off stretnutia o konečné umiestnenie.
5) V prípade, že obe družstvá vo vzájomných stretnutiach dosiahnu rovnaký počet bodov, o postupe
do ďalšieho kola play off rozhodnú pokutové hody (pravidlá LEN pri medzinárodných akciách).
Tieto kritériá platia aj v stretnutiach o konečné umiestnenie.
A 1.3.3
Hracie dni pre play-off stretnutia sú dané rozpisom termínov v kalendári (streda,piatok,sobota).
Organizátor zabezpečí ak je to možné, aby sa stretnutia odohrali v čase so začiatkom min. o 17:00
hod. a nie neskôr ako o 20:00 hod. Výnimka je v prípade dvojstretnutia v jednom termíne
a jednom bazéne.
A 1.4 Termíny a rozpis súťaže
A 1.4.1
Dlhodobá časť sk. „A“ (v prílohe rozpis zápasov):
18.10.2014 I. kolo
15.11.2014 IV. kolo
06.12.2014 VII. kolo
31.01.2015 X. kolo

25.10.2014 II. kolo
22.11.2014 V. kolo
20.12.2014 VIII. kolo

01.11.2014 III. kolo
29.11.2014 VI. kolo
17.01.2015 IX. kolo

21.03.2015 II. kolo
25.04.2015 V. kolo

28.03.2014 III. kolo
02.05.2015 VI. kolo

Nadstavbová časť sk.“A“ 1. – 4.:
07.03.2015 I. kolo
18.04.2015 IV. kolo
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Play – off stretnutia o konečné umiestnenie:
6.05.2015
8. – 9.05.2015
25.05.2015
22.05.2015

- 1. stretnutie u družstva umiestneného na 4. (3.) mieste po NČ,
- 2. stretnutie u družstva umiestneného na 1. (2.) mieste po NČ,
- 3. stretnutie u družstva umiestneného na 1. (2.) mieste po NČ,
- 4. stretnutie u družstva umiestneného na 4. (3.) mieste po NČ,
- 5. stretnutie u družstva umiestneného na 1. (2.) mieste po NČ,

27.05.2015 o konečné umiestnenie
- 1. stretnutie o 1. – 2. miesto u horšie umiestneného družstva po NČ,
- 1. stretnutie o 3. – 4. miesto u horšie umiestneného družstva po NČ,
29. – 30.05.2015 o konečné umiestnenie
- 2. stretnutie o 1. – 2. miesto u lepšie umiestneného družstva po NČ,
- 2. stretnutie o 3. – 4. miesto u lepšie umiestneného družstva po NČ,
- 3. stretnutie o 1. – 2. miesto u lepšie umiestneného družstva po NČ,
- 3. stretnutie o 3. – 4. miesto u lepšie umiestneného družstva po NČ,
03.06.2015 o konečné umiestnenie
- 4. stretnutie o 1. – 2. miesto u horšie umiestneného družstva po NČ,
- 4. stretnutie o 3. – 4. miesto u horšie umiestneného družstva po NČ,
05.06.2015 o konečné umiestnenie
- 5. stretnutie o 1. – 2. miesto u lepšie umiestneného družstva po NČ,
- 5. stretnutie o 3. – 4. miesto u lepšie umiestneného družstva po NČ,
Termíny stretnutí sk. „B“:
07.03.2015 I. kolo
18.04.2015 IV. kolo
9.05.2015 VII. kolo
06.06.2015 X. kolo

21.03.2015 II. kolo
25.04.2015 V. kolo
16.05.2015 VIII. kolo

A 1.4.2
V skupine „A“ boli družstvám pre DČ vylosované nasledovné čísla:
- 1. ČH HORNETS Košice
- 2. víťaz sk.“B“ s označením „A“
- 3. 2.družstvo sk.“B“ s označením „B“
- 4. Sl. UK Bratislava
- 5. ŠKP Modrrí Draci Košice – Staré mesto
- 6. KVP NCHZ Nováky

28.03.2015 III. kolo
2.05.2015 VI. kolo
30.05.2015 IX. kolo
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V skupine „B“ boli družstvám vylosované nasledovné čísla:
- 1. PVK Vrútky
- 2. KVP Kúpele Piešťany
- 3. 3.družstvo zo sk „B“ 2014
- 4. 5. družstvo zo sk. „A“
- 5. 6. družstvo zo sk. „A“
A 1.4.3
Rozpis stretnutí NČ sk. „A“:
1–4
4–3
2–4

2–3
1–2
3–1

odveta

4–1
3–4
4–2

3–4
1–2
4–5
2–3
5–1
4–3
2–1
5–4
3–2
1–5

1 má voľno
4 má voľno
2 má voľno
5 má voľno
3 má voľno
1 má voľno
4 má voľno
2 má voľno
5 má voľno
3 má voľno

3-2
2-1
3–1

Rozpis stretnutí jednotlivých kôl sk. „B“:
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo

2–5
5–3
3–1
1–4
4–2
5–2
3–5
1–3
4–1
2–4

A 1.5 Losovanie
A 1.5.1
Losovanie súťaží sa konalo 23.08.2014 v Košiciach.
A 1.6 Súpisky
A 1.6.1
Termín predloženia súpisky pre sk.“A“ v troch výtlačkoch a zaplatenie poplatku – štartovného (bod A
1.7.1, 1.7.2, ) na adresu MK SZVP je do 6.10.2014. Pre sk.“B“ je termín predloženia súpisky do
20.02.2015 aj pre družstvá zo skupiny „A“. Súpiska platí na príslušnú skupinu extraligy (A,B) čo treba
vyznačiť v hlavičke. Súpisku pred a po potvrdení na extraligu je možné doplniť za vopred
stanovených podmienok (PP) SZVP a príp. aj s poplatkom. K zaslaniu súpisky (od klubu ako aj od
MK) je potrebné využiť elektronickú poštu ako aj korešpodenciu poštou 1.trieda. Spolu s predloženými
súpiskami je potrebné poslať aj licencie hráčov na ktorých je vyznačená príslušnosť ku klubu (oddielu)
a platnosť licencie. V prípade ukončenia platnosti bude vydaná nová licencia hráča. U hosťujúcich
hráčov v rámci klubov (oddielov) nemusí byť licencia predložená.
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Uvedené sa týka aj licencii trénerov a asistentov. Menovaným bude zaznačená do preukazu prax
a úhrada za predĺženia licencie na rok 2015.Toto ustanovenie platí iba v prípade, že sa jedná
o dopísaných hráčov a v prípade zmeny trénera a ďalších funkcionárov, ktorí neboli na súpiske, ktorá
bola MK SZVP predložená na SP.
A 1.6.2
Lekársku prehliadku zabezpečuje oddiel (klub) pred zahájením súťaže pre všetkých hráčov uvedených
na súpiske ako aj pre hráčov, ktorí sa doplňujú na súpisku. Fotokópie lekárskych prehliadok zasiela
klub (oddiel) spoločne so súpiskou MK SZVP. MK následne zverejňuje zoznam hráčov s dobou
platnosti lekárskych prehliadok. Lekárska prehliadka platí 1.rok od dátumu vystavenia.
A 1.6.3
Družstvá štartujú v súťaži so súpiskou potvrdenou MK SZVP. Na súpiske musí byť uvedených
minimálne 7 hráčov, tréner s kvalifikáciou, ktorá sa uvedie na súpiske. Rodné číslo športovcov sa
uvedie bez čísla za lomítkom (príklad 500221).
Súčasťou súpisky musí byť aj asistent trénera (platná kvalifikácia) príp. vedúci družstva
s platným PČ. Bez týchto náležitostí nebude súpiska MK potvrdená. Tréner (as.trénera) musí
mať zaplatený licenčný poplatok na rok 2014-2015. V opačnom prípade nebude družstvu
potvrdená súpiska.
A 1.6.4
Poplatky za oneskorené zaslanie súpisiek na potvrdenie a úhrada stanoveného poplatku (rozhodujúca
je poštová pečiatka) sa kvalifikuje ako skrátené administratívne konanie MK a sú nasledovné:
- 1 deň po termíne – 10€,
- 3 dni po termíne – 20€,
- 4 dni po termíne – 30€.
A 1.6.5
V prípadoch hodných osobitného zreteľa, je klubom umožnené predložiť súpisky na potvrdenie za
skrátený administratívny poplatok nasledovne:
- 3 dni pred zahájením súťaže – 40€,
- 2 dni pred zahájením súťaže – 50€,
- 1 deň pred zahájením súťaže – 60€,
- v deň odohratia súťažného stretnutia podľa rozpisu súťaže – 200€.
A 1.7 Štartovné
A 1.7.1
Každé prihlásené družstvo do extraligy uhradí na účet SZVP ešte pred zaslaním súpisky na
potvrdenie štartovné vo výške 400€. MK SZVP potvrdí súpisku družstvám až po obdržaní štartovného
na účet SZVP.
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A 1.7.2
Ďalšie platby v súťaži sa uhrádzajú vo výške, ktorá je uvedená v Ekonomickej smernici SZVP platnej
od 24. augusta 2013 pod VS 109,110.
A 1.8 Hospodárske podmienky
A 1.8.1
Účastníci štartujú v súťaži na vlastné náklady. Náklady na nominovaných rozhodcov a aj delegáta
uhrádza SZVP. Pomocných rozhodcov – ošatné, vypláca klub v čiastke schválenej na rok 2014/2015
– ekonomická smernica z roku 2013.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Predpis
A 2.1.1
Stretnutia v extralige sa hrajú podľa platných pravidiel vodného póla, súťažného poriadku a ich
doplnkov a zmien, ustanovení tohto rozpisu súťaže, usmernení orgánov VPKSR s.r.o. a SZVP
(MK,ŠTK,RK,DK) a platných smerníc Európskej vodnopólovej federácie LEN. V prípadoch osobitného
zreteľa aj pravidlá FINA (veľkosť ihriska a pod.).
A 2.2 Štart hráčov
A 2.2.1
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2000 v danom súťažnom ročníku a starší. Hráč má právo
nastúpiť na stretnutia, ak vlastní platný LP (vymenený) a absolvoval lekársku prehliadku. Zahraničný
registrovaný hráč môže štartovať v súťaži za splnenia podmienok SP a PP SZVP a LEN (transfer).
A 2.2.2
U hráčov starších ako 18 rokov, ktorý dosiahnu v danom súťažnom ročníku, sa musí do zahájenia
súťaže vykonať výmena Licenčného preukazu (ďalej len LP) – bez poplatku. K tomu je potrebné MK
SZVP zaslať starý LP. LP musia mať vymenený alebo vystavený nový, aj funkcionári – tréneri príp.
ved. družstva.
Pri výmene LP alebo vystavení nového LP sa postupuje podľa pokynov MK SZVP a RK VPKSR.
A 2 .2.3
Za dopísanie hráča na súpisku (aj vlastného) klub uhradí na účet SZVP čiastku 5€.
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A 2.3 Podmienky v súťaži
A 2.3.1
Hráči a funkcionári družstva sa musia pred stretnutím na výzvu rozhodcu preukázať platným LP,LT a
PČ opatreným ev. číslom licencie potvrdeným MK SZVP.
Lekársku prehliadku zabezpečuje oddiel (klub) pred zahájením súťaže pre všetkých hráčov uvedených
na súpiske ako aj pre hráčov, ktorí sa doplňujú na súpisku.
A 2.3.2
Na súťažné stretnutie môžu nastúpiť najviac traja zahraničný hráči za splnenia podmienok v bode
A 2.2.1.
A 2.3.3
V súťažiach riadených VPKSR s.r.o a SZVP môžu nastúpiť hráči (ky) – cudzinci, ktorý v čase
pôsobenia v Slovenskom klube nie sú registrovaní v danom štáte (domovskej krajine) ako športovec
– pólista. K vydaniu LP klub predloží potvrdenie príslušného zväzu, že menovaný hráč (ka) nie je
registrovaná (á). Klub musí splniť aj ďalšiu podmienku, uhradiť poplatok 100€ na účet SZVP.
Potvrdenie potvrdzujúce, že hráč stále nie je registrovaný, musí klub predložiť každý rok vždy pred
zahájením súťažného ročníka – pred zaslaním súpisky na potvrdenie. Všetky ďalšie možnosti sa
vybavujú formou ITC. ITC sa nevyžaduje u hráčov, ktorých federácia je iba členom FINA (mimo
európske štáty). V platnosti však ostáva, že v stretnutí môžu nastúpiť max.3 zahraniční hráči – ITC
alebo registrovaní.
Výklad k prestupu a hosťovania podáva platný PP z 24.08.2013.
A 2.3.4
Družstvo, ktoré odstúpi zo súťaže po obdržaní – vypísaní rozpisu súťaže zaplatí poriadkovú finančnú
pokutu vo výške 350€. Družstvo, ktoré odstúpi zo súťaže po potvrdení súpisiek zaplatí poriadkovú
finančnú pokutu vo výške 1 000€.
A 2.4 Ihrisko a jeho vybavenie
A 2.4.1
Súťažné stretnutia sa musia odohrať na ihriskách schválených SZVP (VPKSR s.r.o.). Ihrisko musí mať
rozmery 30 x 20 m s najmenšou hĺbkou vody 180 cm a musí byť umožnené rozhodcom rozhodovanie
po oboch stranách ihriska v tesnej blízkosti. Usporiadateľ musí mať na každé stretnutie k dispozícii
a v prevádzke pred zahájením stretnutia elektrický ukazovateľ hlavného času, elektrický ukazovateľ
držby lopty (30 s), tabuľu na označenie osobných chýb hráčov, ručné stopky v počte 2ks na meranie
oddychového času (TIME OUT) ak to neumožňuje elektrický ukazovateľ, aj ako náhradné meranie
v prípade poruchy hlavného času, a píšťalku na signalizáciu.
Organizátor musí mať k dispozícii platné pravidlá VP, SP a DP.
Stretnutia sa musia odohrať s loptami, ktoré splňujú normy a kvalitu ako aj príslušnej veľkosti.
0
0
Teplota vody má byť v tolerancii 22 – 28 C.
Hlavný usporiadateľ musí byť označený reflexnou – žltou páskou na viditeľnom mieste (horná časť
ruky) a pred stretnutím sa hlási u rozhodcov a delegáta.
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Výnimka: na všetky súťaže ako aj pre všetky kluby, bola na sezónu 2014/2015 VV SZVP schválená
výnimka na bazén v Topoľčanoch o rozmeroch 24 x 12 m.
A 2.4.2
O povolenej výnimke na bazény informuje kluby ŠTK VPKSR cestou zápisu prípadne už výnimku
uvedie v rozpise samotnej súťaže.
A 2.5 Hrací čas
A 2.5.1
Hrací čas je stanovený na 4 x 8 min čistého času.
A 2.6 Hlásenie stretnutia a hodnotenie výsledkov
A 2.6.1
Organizátor stretnutia (í) je povinný v súlade so SP zaslať účastníkom súťaže, nominovaným
rozhodcom, sekretariátu SZVP, konateľovi VPKSR s.r.o., RK a ŠTK SZVP „Hlásenku“ minimálne 14
dní pred akciou s uvedením miesta konania, rozpisu stretnutí (podľa rozpisu súťaže) a hodiny konania
stretnutí. V prípade ak dôjde k závažnej zmene v organizovaní stretnutia toto musí klub nahlásiť 7 dní
pred termínom stretnutia všetkým zainteresovaným – kluby, RK, VPKSR a ŠTK.
Po každom odohranom stretnutí musí usporiadateľ telefonicky nahlásiť výsledky SITA, TASR
a mailom na sekretariát SZVP.
Zápis (y) zo stretnutia (í) zasiela organizátor v súlade so SP tj. najneskôr na druhý deň po skončení
akcie na adresu ŠTK VPKSR. Je možné zápisy zasielať aj elektronicky ale v stanovenom termíne.
RK a DK za zápis zasiela podľa usmernenia komisie.
A 2.6.2
V prípade, že za družstvá dohodnú na predohrávaní stretnutia majú povinnosť uhradiť poplatok vo
výške stanovenej ekonomickou smernicou – 100€ ešte pred odohratím stretnutia.
A 2.6.3
Vo všetkých vekových kategóriách vodnopólových súťaží sa výsledky hodnotia nasledovne:
výhra
remíza
prehra

3 body
1 bod
0 bodov

A 2.6.4
Hodnotenie výsledkov a stanovenie poradia v tabuľke sa vykáva v súlade so SP čl.11 ods.1
nasledovným spôsobom:
a) menší počet kontumačných výsledkov (5 : 0 ),
b) výsledok (y) vzájomného (ých) stretnutia (í). Ak sa hrá dvoj a viac kolovo, body a skóre sa
spočítajú,
c) lepší rozdiel medzi strelenými a obdržanými gólmi zo vzájomných stretnutí,
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lepší rozdiel medzi strelenými a obdržanými gólmi zo všetkých stretnutí v súťaži,
väčší počet strelených gólov,
väčší počet víťazných stretnutí,
k ani v takom prípade nedôjde k rozhodnutiu a ak ide o víťaza alebo zostupujúceho, odohrá sa
nové stretnutie v termíne a čase na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu – ŠTK. Upresnenie
môže byť uvedené v rozpise samotnej súťaži,
h) sa nejedná o víťaza alebo zostupujúceho v súťaži, družstvá obsadia v konečnej tabuľke rovnaké
miesto,
i) tri kontumačné výsledky v priebehu jedného ročníka súťaže majú za následok vylúčenie družstva
zo súťaže bez ohľadu na počet získaných bodov.
d)
e)
f)
g)

A 2.7 Námietky
A 2.7.1
Námietky sa podávajú postupom a v rozsahu stanovených v SP čl.6.
A 2.8 Rozhodcovia
A 2.8.1
Stretnutia rozhodujú dvaja kvalifikovaný rozhodcovia, ktorých nominuje RK VPKSR s.r.o..
výnimočných prípadoch sa použijú ustanovenia SP (nedostavenie sa rozhodcu /ov/, atď).
Bránkový rozhodcovia v domácej súťaži nevykonávajú svoju činnosť.
RK VPKSR s.r.o. nominuje aj delegáta na stretnutie.

Vo

A 2.8.2
Usporiadateľ je povinný na každé stretnutie zabezpečiť minimálne tri lopty a minimálne dvoch
rozhodcov s kvalifikáciou k rozhodcovskému stolíku.
A 2.9 Poplatky
A 2.9.1
Účastníci súťaže uhrádzajú všetky poplatky – za súťaž, pokuty, atď., na účet SZVP v rozsahu
stanovenom ekonomickou smernicou schválenou VV SZVP.
A 2.10 Podávanie informácií
A 2.10.1
Informácie k súťaži podáva sekr. SZVP, MK SZVP, ŠTK a RK VPKSR. Kontaktné spojenia:
- sekretariát SZVP + MK
832 80 Bratislava, Junácka 6,
TLF: 02/44250661
FAX: 02/44453112
MT: 0908719527
e-mail: szvp@netax.sk
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- ŠTK VPKSR s.r.o.
Ing. Illes Viliam, 040 20 Košice, Ždiarska 21,
TLF: 055/6746694
FAX: sekretariát ŠKP 055/6228565
MT: 0903611500
e-mail: illeali@netkosice.sk
- RK VPKSR
Ján BOHÁT, Továrnická 1,
955 01 Topoľčany
MT: 0905 330985
e-mail : jan.bohat@gmail.com
- Konateľ VPKSR s.r.o.
Dabrovský Štefan
MT: 0917397420
e-mail: dabrovsky.stefan@hornets.sk
A 2.11 Tituly a ceny
A 2.11.1
Víťaz extraligy získa titul Majster SR vo vodnom póle na rok 2015. Prvé tri družstvá obdržia medaile
v počte 15 ks pre hráčov, ktorí odohrali minimálne 75% zo všetkých stretnutí a medaile (u) pre
trénerov (a) družstva.

DABROVSKÝ Štefan

Ing. Viliam ILLES v.r.

Konateľ VPKSR s.r.o.

Predseda ŠTK VPKSR s.r.o.
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Príloha k bodu A.1.4.1

ROZPIS STRETNUTÍ ZÁKLADNEJ ČASTI EXTRALIGY2014 – 2015
Družstvám v skupine „A“ boli vylosované čísla podľa bodu A 1.4.2:
18.10.2014 I. kolo
1. ČH HORNETS Košice – KVP Nováky
2. družstvo „A“ – ŠKP Modrí Draci Košice – staré mesto
3. družstvo „B“ – Sl. UK Bratislava
25.10.2014 II. kolo
4. KVP Nováky – Sl. UK Bratislava
5. ŠKP Modrí Draci Košice – staré mesto – družstvo „B“
6. ČH HORNETS Košice – družstvo „A“
01.11.2014 III. kolo
7. družstvo „A“ – KVP Nováky
8. družstvo „B“ – ČH HORNETS Košice
9. Sl. UK Bratislava – ŠKP Modrí Draci Košice – staré mesto
15.11.2014 IV. kolo
10. KVP Nováky – ŠKP Modrí Draci Košice – staré mesto
11. ČH HORNETS Košice – Sl.UK Bratislava
12. družstvo „A“ – družstvo „B“
22.11.2014 V. kolo
13. družstvo „B“ – KVP Nováky
14. Sl. UK Bratislava – družstvo „A“
15. ŠKP Modrí Draci Košice – Staré mesto – ČH HORNETS Košice
29.11.2014 VI. kolo
16. KVP Nováky – ČH HORNETS Košice
17. ŠKP Modrí Draci Košice – staré mesto – družstvo „A“
18. Sl. UK Bratislava – družstvo „B“
06.12.2014 VII. kolo
19. Sl. UK Bratislava – KVP Nováky
20. družstvo „B“ - ŠKP Modrí Draci Košice – staré mesto
21. družstvo „A“ – ČH HORNETS Košice
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20.12.2014 VIII. kolo
22. KVP Nováky – družstvo „A“
23. ČH HORNETS Košice – družstvo „B“
24. ŠKP Modrí Draci Košice – staré mesto – Sl. UK Bratislava
17.01.2015 IX. kolo
25. ŠKP Modrí Draci Košice – staré mesto – KVP Nováky
26. Sl. UK Bratislava – ČH HORNETS Košice
27. družstvo „B“ – družstvo „A“
31.01.2015 X. kolo
28. KVP Nováky – družstvo „B“
29. Sl. UK Bratislava – družstvo „A“
30. ČH HORNETS Košice – ŠKP Modrí Draci Košice – staré mesto
Rozpis zápasov v skupine „B“ je uvedený v bode A.1.3 a bude upresnený v zápise ŠTK pre začiatkom
stretnutí.
Súčasne žiadame kluby, aby dodržali číslovanie zápasov podľa rozpisu.

