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Z Á P I S ŠTK VPKSR č.28/2012
zo dňa 1.07.2012

1. Informácie zo zasadnutia zástupcov klubov – Žilina 21.06.2012
Zasadnutia sa zúčastnili členovia VPKSR s.r.o. a ďalšie pozvané kluby združené v SZVP. Podrobná
zápisnica s program, menným zoznamom a priebehom jednania bude spracovaná konateľom. ŠTK na
základe schválenej štruktúry – systému súťaží a prehľadu prihlásených družstiev spracovala
nasledovnú informáciu:
1) Podkladom k návrhu systému súťaží bol návrh TMK a jej zápis z jednania v Novákoch 16.05.2012.
K návrhom sa vyjadrovali kluby a následne prebehlo hlasovanie.
2) Schválené vekové kategórie:
- 11. roční žiaci
- mladší žiaci
- starší žiaci
- kadeti
- juniori U 21
- muži

rok nar. 2002 + 2003, 2004,
rok nar. 2000 a ml.,
rok nar. 1998 a ml,.
rok nar. 1996 a ml.,
rok nar. 1992 a ml.,
15. roční a starší,

Kategóriu žien a system súťaží bude rozpísané v zápise ŠTK žien.
3) 11.roční žiaci – OS a jeden turnaj za účasti všetkých prihlásených družstiev M SR.
Prihlásené družstvá:
- ČH HORNETS Košice, ŠKP, ATU KE, PO – sk. východ,
- NO, VR, TO – sk. stred,
- KO, UK, PIE – sk. západ.
Štartovné na M SR 180€.
Počet hracích dní – štvrtok – nedeľa.

-24) Mladší žiaci – ZM, NL.
Prihlásené družstvá:
- TO, ŠKP, NO, UK, ČH HORNETS KE, PIE, PO, ZA, VR,KO – 10 družstiev.
- ZM – jeden turnaj v dvoch termínoch ako v roku 2011- hrá každý s každým. Štartovné 200€.
Počet hracích dní – 1. turnaj piatok – nedeľa, 2. turnaj piatok poobede – nedeľa,
- I. NL – 6. družstiev zo ZM – 1. až 6.
- 6. turnajov. Počet hracích dní piatok – nedeľa,
- štartovné 250€,
- II. NL – 4. družstvá zo ZM – 7. – 10.
- 4. turnaje. Počet hracích dní sobota – nedeľa. Pri väčšom počte účastníkov piatok – nedeľa,
- štartovné 160€. Ak bude počet družstiev ť. A viac, štartovné bude 200€.
Dodatočne prihlásené družstvá budú zaradené do II. NL a potom sa zmení aj počet turnajov.
5) Starší žiaci
Prihlásené družstva:
- TO, ŠKP, NO, ČH HORNETS KE, UK, KO, VR, ZA, PO,PIE – 10 družstiev.
- ZM – 1. turnaj v dvoch termínoch ako v roku 2011. Štartovné 200€.
Počet hracích dní – 1. turnaj piatok – nedeľa, 2. turnaj piatok poobede – nedeľa,
- I. NL – 6. družstiev zo ZM – 1. až 6.
- 6. turnajov,
- štartovné 250€,
- II. NL – 4. družstvá zo ZM – 7. – 10.
- 4. turnaje. Počet hracích dní sobota – nedeľa. Pri väčšom počte účastníkov piatok – nedeľa.
- štartovné 160€. Ak bude počet družstiev 5. a viac, štartovné bude 200€.
Dodatočne prihlásené družstvá budú zaradené do II. NL a potom sa zmení aj počet turnajov.
6) Kadeti
Prihlásené družstvá:
- TO, ŠKP, NO, ČH HORNETS KE, UK, KO, VR, NZ, PIE – 9. družstiev.
- ZM – 1. turnaj v dvoch termínoch ako ml. a st. žiaci. Štartovné 200€,
Počet hracích dní – 1. turnaj piatok – nedeľa, 2. turnaj piatok poobede – nedeľa,
- I. NL – 6. družstiev zo ZM – 1. – 6.
- 6. turnajov. Počet hracích dní piatok – nedeľa,
- štartovné 250€,
- II. NL – 3. družstvá zo ZM – 7. – 9.
- 3. turnaje. Počet hracích dní sobota – nedeľa. Pri väčšom počte účastníkov piatok – nedeľa,
- štartovné 160€. Ak bude počet družstiev 5. a viac, štartovné bude 200€.
Dodatočne prihlásené družstvá budú zaradené do II. NL a potom sa zmení aj počet turnajov.
7) Juniori – U 21
Prihlásené družstvá:
- UK, NO, ZA, KO,
- ZM – 1. turnaj. Štartovné 150€. Počet hracích dní sobota – nedeľa.
- NL – 4. turnaje. Štartovné 200€. Počet hracích dní sobota – nedeľa.
8) I. liga – turnaje podľa počtu prihlásených družstiev. Postup do extraligy cez baráž.
Štartovné 200€.
9) SP mužov
Prihlásených 8 extraligových družstiev, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín podľa poradia –
umiestnenie na SP v roku 2012.

- 3 Skupina Žilina: ČH HORNETS Košice, KPŠ Akademik Košice – Staré mesto, PIRANA SC
Topoľčany, KPŠ NEREUS Žilina.
Skupina Nováky: Sl. UK Bratislava, KVP NCHZ Nováky, ŠKP Košice, KVP Komárno.
Finále a o 3. a 4. miesto sa hrá v Novákoch, o 5. – 8. miesto v Žiline.
Štartovné 250€.
Hracie dni piatok poobede - nedeľa
10) Extraliga – 8. družstiev ako v sezóne 2011/2012.
- extraliga – základná časť ako v sezóne 2011/2012. Hrací deň obvykle sobota,
- nadstavbová časť – 2. turnaje družstiev, ktoré sa po ZČ umiestnili na 1. – 4. mieste,
- turnaje u družstiev, ktoré sa umiestnili na 2. a 1. mieste,
- body zo ZČ sa nezapočítavajú,
- finále – play off stretnutia o konečné umiestnenie,
- započitávajú sa body získané v turnajoch,
- družstvá, ktoré po ZČ skončia na 5. – 8. mieste odohrajú play off stretnutia o konečné
umiestnenie,
- body sa započítavajú zo ZČ,
- štartovné 300€,
Hracie dni sobota. Turnaje sobota – nedeľa. Play off stretnutia streda, piatok, sobota.
11)Zástupcami klubov bola odsúhlasená malá zmena z platného PP v časti „Hosťovanie“ a to
nasledovná:
- hráč môže požiadať o hosťovanie iba do konca príslušného kalendárneho roku – 31.12.2012,
- v súťaži mužov – extraliga môže hosťujúci hráč byť dopísaný na súpisku materského klubu –
ukončenie hosťovania pred termínom zahájenia NČ – turnajov a play off stretnutí, to znamená, po
ukončení ZČ.
Podrobnosti pre každú súťaž budú uvedené v rozpise súťaže.
ŠTK VPKSR súčasne vyzýva všetky kluby, aby v termíne do 17.07.2012 predložili oficiálnu prihlášku
na tlačive z roku 2012. Po tomto termíne sa budú už spracovávať rozpisy jednotlivých súťaží.

Ing. Illes Viliam v.r.
Predseda ŠTK VPKSR

