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Z Á P I S ŠTK VPKSR č.40/2013
zo dňa 14.07.2013

1. Systém súťaží na rok 2013/2014 prijatý na zasadnutí VPKSR s.r.o. – Košice 11.07.2013
A/ SP mužov:
- odohrá sa jeden turnaj v jednom termíne. V prípade, že sa prihlásia ďalší účastníci družstvá sa
rozdelia do dvoch skupín ako v roku 2012 – Nováky, Žilina. Rozdelenie družstiev bude podľa
umiestnenia v SP v roku 2012,
- v skupine odohrajú družstvá stretnutie každý s každým. V prípade, že sa bude hrať v dvoch
skupinách, stretnutia o konečné umiestnenie budú ako v roku 2012. O 1. – 4. miesto sa bude hrať
v Novákoch a o 5. a ďalšie v Žiline,
- povinní účastníci – ČH HORNETS Košice, ŠKP Modrí draci Košice-Staré mesto, Sl. UK Bratislava,
KVP NCHZ Nováky, PIRANA SC Topoľčany, KPŠ NEREUS Žilina,
- termín zaslania prihlášok pre ďalšie družstvá na adresu ŠTK VPKSR je do 26.07.2013.
B/ Extraliga:
Súťaž bude rozdelená do dvoch skupín – skupinu „A“ a skupina „B“.
Skupinu „A“ budú tvoriť družstvá – ČH HORNETS Košice, ŠKP Modrí Draci Košice-Staré mesto, Sl.
UK Bratislava, KVP NCHZ Nováky, PIRANA SC Topoľčany, KPŠ NEREUS Žilina.
Skupinu „B“ budú tvoriť družstvá – KVP Komárno, PVK Vrútky ako aj ďalšie prihlásené družstvá.
Prihlásené družstvá sa doplnia družstvami, ktoré v skupine „A“ obsadili 5. – 6. miesto a súťaž sa
odohrá turnajovým spôsob. Počet turnaj bude určený po uzávierke prihlášok. Po ukončení turnajov
družstvá, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste postúpia do skupina „A“ v najbližšom súťažnom ročníku.
Predpokladaný termín zahájenia turnajov sk.“B“ je mesiac marec.
Termín uzatvorenia prihlášok je 26.07.2013.
Systém súťaže v skupine “A“:
- dlhodobá časť (DČ) – odohrajú sa stretnutia každý s každým doma – vonku,
- súťaž pokračuje dvoma turnajmi za účasti družstiev, ktoré v DČ obsadili 1. – 4. miesto. Miesto

- 2 turnajov je v poradí u družstva, ktoré sa umiestnilo v DČ na 2. mieste a u družstva, ktoré sa v DČ
umiestnilo na 1. mieste,
- družstvá vstupujú do turnajov s bonifikáciou, ktorú dostávajú na základe umiestnenia v DČ a to
nasledovne- za 1. miesto 3.body, za 2. miesto 2.body, za 3. miesto 1.bod a za 4. miesto 0 bodov,
- každé stretnutie musí mať v turnajovej časti víťaza. Pri ukončení stretnutí remízou sa hádže po 5
pokutových hodov na každej strane. V prípade keď aj po 5-tich pokutových hodoch je remíze hádžu
sa pokutové hody až do víťazného gólu pre niektoré družstvo,
- po turnajoch nasledujú play off stretnutia, ktoré sa hrajú na 4 víťazné stretnutia. Výsledky z turnajov
sa započítavajú,
- play off dvojice sa vytvoria nasledovne: 1 – 4 a 2 – 3. Prvé stretnutie sa odohrá u horšie
umiestneného družstva. Potom sa odohrajú dva stretnutia u lepšie umiestneného družstvo. Toto
pravidlo platí aj v play off stretnutia o konečné umiestnenie,
- termíny play off stretnutí sú ako v súťažnom ročníku 2012/2013,
- pre súťaž je stanovená veková hranica roč. narodenia 1988 a starší.
C/ Juniori – U 19:
- NL príp. ZM turnajový spôsob podľa počtu prihlásených družstiev,
- veková kategória 1995 – 1998,
D/ Kadeti U 17:
- bez ZM iba NL podľa počtu prihlásených družstiev,
- rozdelenie do OS – východ – západ,
- po turnajovej časti v OS postupujú do nadstavby družstvá, ktoré sa umiestnili na 1. až 3. mieste,
- nasledujú 2 turnaje u víťazov OS,
- do finále postupujú družstvá, ktoré sa umiestnili v nadstavbe na 1. až 4. mieste,
- nasledujú 2 turnaje u družstiev, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste v nadstavbovej časti,
- do finálovej časti sa družstvám započítavajú body iba zo vzájomných zápasov. Odpočítavajú sa
body, ktoré dosiahli s vyradenými družstvami,
- podľa počtu vypadávajúcich družstiev z OS a nadstavbovej časti súťaž pokračuje dvoma turnajmi,
ktoré organizujú družstvá, ktoré v nadstavbovej časti obsadili 5. a 6. miesto,
- veková kategória 1997 – 2000,
E/ Starší žiaci U 15:
- systém súťaže ako u kadetov. V prípade väčšieho počtu prihlásených družstiev (cez 10) bude
vytvorená „B“ skupina, pre ktorú systém súťaže sa upresní dodatočne,
- veková kategória 1999 – 2002
F/ Mladší žiaci U 13
- systém súťaže ako u kadetov. V prípade väčšieho počtu prihlásených družstiev (cez 10) bude
vytvorená „B“ skupina, pre ktorú systém súťaže sa upresní dodatočne,
- veková kategória 2001 – 2004
G/ 11.roční žiaci
- systém súťaže ako v roku 2013 – OS východ, stred a západ (rozdelenie podľa prihlásených
družstiev),
- jún M SR,
- veková kategória 2003 – 2005.
Termín uzatvorenia prihlášok pre všetky mládežnícke kategórie je 26.07.2013. Prihláška musí
obsahovať prehlásenie, že klub má zabezpečené finančné krytie družstiev, ktoré prihlásilo do súťaží.
Prehlásenie podpíše predseda oddielu. Prehlásenie je potrebné poslať aj s kontaktnými údajmi ako
v predošlých rokoch, po zoskenovaní na mailovú adresu ŠTK a VPKSR prípadne poštou. Prihláška je

- 3 už záväzná, nakoľko predbežné prihlášky bolo možné zaslať už v predstihu ako to urobili kluby –
Prešov, Vrútky, Nováky a ŠKP Košice.
Bodové hodnotenie v súťažnom ročníku 2012/2013 bude 3 body za víťazstvo a 1 bod za remízu.
Štartovný poplatok za jednotlivé súťaže bude ako v súťažnom ročníku 2012/2013 u I.NL.
2. Kvalifikácia ME mužov – 2. turnaj Košice 11. – 14.07.2013
Výsledky:
1. Slovensko
2. Francúzsko
3. Veľká Británia
4. Slovensko
5. Francúzsko
6. Dánsko
7. Slovensko
8. Švajčiarsko
9. Veľká Británia
10.Slovensko
11.Francúzsko
12.Moldavsko
13.Slovensko
14.Francúzsko
15.Dánsko

- Dánsko
21: 4
/5:1,5:2,5:1,6:0/ góly – Janíček 5,Kratochvíl 4,Bielik,Molnár 3,Mravík 2,
Ďurík,Zaťovič,Faměra,Polovic 1
- Moldavsko
21: 9
- Švajčiarsko
18: 6
- Švajčiarsko
26: 7
/5:0,5:3,9:3,7:1/ góly – Mravík 6,Ďurík 5,Bielik 4,Grutka,Molnár 3,
Polovic 2,Faměra,Gašparík,Zaťovič 1,
- Veľká Británia
8 : 8
- Moldavsko
15:12
- Francúzsko
9 :10
/2:2,0:2,3:3,4:3/ góly – Faměra,Kratochvíl 3,Zaťovič,Molnár,Bielik 1,
- Dánsko
6 :14
- Moldavsko
18: 7
- Veľká Británia
9 : 5
/2:3,4:0,1:0,2:2/ góly – Zaťovič 4,Molnár 2,Grutka,Ďurík,Mravík 1,
- Dánsko
24: 6
- Švajčiarsko
14:11
- Moldavsko
20: 6
/4:1,5:2,5:2,6:1/ góly – Mravík 5,Molnár 4,Ďurík 3,Kratochvíl,Janíček 2,
Polovic,Grutka,Zaťovič,Gašparík 1,
- Švajčiarsko
18: 4
- Veľká Británia
5 :15

Konečné poradie v 2. turnaji:
1. Francúzsko
2. Slovensko
3. Veľká Británia
4. Dánsko
5. Moldavsko
6. Švajčiarsko

5
5
5
5
5
5

4
4
3
2
1
0

1
0
1
0
0
0

0
1
1
3
4
5

81:36
85:32
64:35
44:78
48:85
34:90

13
12
10
6
3
0

Celkové poradie štátov po dvoch kvalifikačných turnajoch:
1. Francúzsko, 2. Rusko, 3.Gruzia, 4.Slovinsko, 5. Slovensko, 6.Veľká Británia, 7,Ukrajina, 8.Malta,
9. Poľsko, 10.Portugalsko, 11.Izrael, 12.Dánsko, 13.Bielorusko, 14.Moldavsko, 15. Česká republika,
16.Švajčiarsko.

Ing. Viliam Illes v.r.
Predseda ŠTK VPKSR

