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Z Á P I S ŠTK SZVP č.35/2015
zo dňa 10.08.2015
1. Systém súťaží na sezónu 2015/2016
Na zasadnutí zástupcov klubov dňa 7.8.2015 v Žiline bol prerokovaný systém súťaží na sezónu
2015/2016. Návrh vychádzal z návrhu TMK SZVP a zohľadňoval pripomienky jednotlivých klubov.
Systém súťaží v sezóne 2015/2016 bude nasledovný:
1.1. Muži, 2001 a starší
a) Slovenský pohár
- odohrá sa v dvoch skupinách (záujem o organizáciu zatiaľ prejavili Nováky) systémom
každý s každým, s finálovými zápasmi o umiestnenie (víťazi skupín o 1-2.miesto, druhé
družstvá o 3-4.miesto, tretie družstvá o 5-6.miesto atď)
- finálové zápasy o umiestnenie sa hrajú do konečného rozhodnutia t.j. pri nerozhodnom
výsledku nasledujú pokutové hody..
- predbežná účasť: KVP Nováky, ŠKP Modrí Draci Košice, Slávia UK Bratislava, ČH
Hornets Košice, KVP Komárno, PVK Vrútky, PIRANA SC Topoľčany
- Navrhnutý termín 18-20.9.2015
Do 20.8.2015 kluby prejavia záujem o organizáciu skupiny SP (záujem doteraz prejavili
Nováky, vhodné sú 2 miesta).
b) Extraliga
- odohrá sa v 3 častiach: Základná skupina, Nadstavbová časť a Play Off
- odohrá sa v dvoch skupinách A a B.
Základná časť: 6 družstiev systémom každý s každým doma, vonku po jednom zápase
Účasť: KVP Nováky, Slávia UK Bratislava, ŠKP Modrí Draci Košice, ČH Hornets Košice, KVP
Komárno, PIRANA SC Topoľčany
Nadstavbová časť A: Prvé štyri družstvá zo Základnej časti hrajú systémom každý s každým
doma, vonku po jednom zápase. Body zo Základnej časti a s Nadstavbovej časti sa spočítavajú.
Play off: Hrá sa semifinále a finále play off, na tri víťazné stretnutia. Zápasy sa hrajú striedavo po
jednom zápase u jedného a druhého družstva. Začína sa u lepšie postaveného družstva po
Nadstavbovej časti. Zápasy sa hrajú do konečného rozhodnutia t.j. pri nerozhodnom výsledku sa
hádžu pokutové hody.
V semifinále sa vytvoria dvojice podľa umiestnenia po nadstavbovej časti (1-4, 2-3).
Vo finále sa stretnú víťazi semifinále o 1-2.miesto a porazení zo semifinále o 3-4.miesto.
Nadstavbová časť B: Piate a šieste družstvo Základnej časti je doplnené o ďalšie prihlásené
družstvá. Hrá sa systémom každý s každým doma, vonku po jednom zápase. Prvé dve družstvá
postupujú do Základnej časti v nasledujúcej sezóne.

1.2. Juniori, 1997 a mladší
a) Zimné majstrovstvá SR
Hrá sa jeden turnaj za účasti všetkých prihlásených družstiev systémom každý s každým.
Navrhovaný termín 20-22.11.2015
b) Národná liga
Hrá sa systémom turnajov u každého s jedným pauzujúcim družstvom.
Predbežne sa prihlásilo 6 družstiev(KVP Nováky, ŠKP Modrí Draci Košice, Slávia UK Bratislava,
ČH Hornets Košice, KVP Kúpele Piešťany,PIRANA SC Topoľčany.
1.3. Kadeti, 1999 a mladší
a) Oblastná súťaž
Hrajú sa dve skupiny (západ a východ) Oblastnej súťaže, dva turnaje za účasti všetkých
družstiev z príslušnej skupiny, systémom každý s každým. Turnaje organizujú prvé dve
družstvá z uplynulej sezóny (Slávia UK/ŠKP Modrí Draci Košice, KVP Nováky/ČH Hornets
Košice). Prvé dve družstvá z každej skupiny postupujú do 1.Národnej ligy, ďalšie družstvá do
2.Národnej ligy.
b) Národná liga
Hrá sa 1.Národná liga o 1-4.miesto a 2.národná liga o 5-x.miesto. Obe súťaže sa hrajú
systémom turnajov u každého. 2.Národná liga prípadne s jedným pauzujúcim družstvom.
Predbežne sa prihlásilo 9 družstiev
- Západ: KVP Nováky, Slávia UK Bratislava, KVP Kúpele Piešťany, KVP Komárno, PIRANA
SC Topoľčany
- Východ: ČH Hornets Košice, ŠKP Modrí Draci Košice, Slávia PU Prešov, PVK Vrútky.
1.4. Starší žiaci, 2001 a mladší
a) Oblastná súťaž
Hrajú sa dve skupiny (západ a východ) Oblastnej súťaže, turnaje u každého zúčastneného
družstva prípadne s jedným pauzujúcim družstvom, systémom každý s každým. Prvé tri
družstvá z každej skupiny postupujú do 1.Národnej ligy, ďalšie družstvá do 2.Národnej ligy.
b) Národná liga
Hrá sa v dvoch skupinách 1.Národná liga o 1-6.miesto a 2.národná liga o 7-x.miesto. Obe
súťaže sa hrajú systémom turnajov u každého.
Predbežne sa prihlásilo 9 družstiev.
- Západ: KVP Nováky, PIRANA SC Topoľčany, KVP Kúpele Piešťany, Slávia UK Bratislava
- Východ: ČH Hornets Košice, ŠKP Modrí Draci Košice, Slávia PU Prešov, PVK Vrútky,
KPŠ NEREUS Žilina..
1.5. Mladší žiaci, 2003 a mladší
a) Oblastná súťaž
Hrajú sa dve skupiny (západ a východ) Oblastnej súťaže, turnaje u každého zúčastneného
družstva prípadne s jedným pauzujúcim družstvom, systémom každý s každým. Prvé tri
družstvá z každej skupiny postupujú do 1.Národnej ligy, ďalšie družstvá do 2.Národnej ligy.
b) Národná liga
Hrá sa v dvoch skupinách 1.Národná liga o 1-6.miesto a 2.národná liga o 7-x.miesto. Obe
súťaže sa hrajú systémom turnajov u každého.
Predbežne sa prihlásilo 10 družstiev
- Západ: KVP Nováky, KVP Kúpele Piešťany, Slávia UK Bratislava, KVP Komárno,
PIRANA SC Topoľčany
- Východ: ŠKP Modrí Draci Košice, PVK Vrútky, Slávia PU Prešov, ČH Hornets Košice,
KPŠ NEREUS Žilina..
1.6. 11 roční, 2005 a mladší
a) Oblastná súťaž
Hrajú sa dve alebo tri skupiny Oblastnej súťaže, turnaje u každého zúčastneného družstva
systémom každý s každým. Súťaž nie je riadená SZVP, preto ŠTK definuje len rámcové
podmienky a termíny, ktoré sa môžu po dohode zúčastnených klubov zmeniť.

b) Národná liga
Hrá sa jeden turnaj každý s každým za účasti všetkých prihlásených družstiev.
Predbežne sa prihlásilo 9 družstiev
- Západ: KVP Kúpele Piešťany, Slávia UK Bratislava, PIRANA SC Topoľčany
- Stred: KVP Nováky, PVK Vrútky, KPŠ NEREUS Žilina
- Východ: Slávia PU Prešov, ŠKP Modrí Draci Košice, ČH Hornets Košice
Do 20.8.2015 zašlú kluby ŠTK finálne prihlášky do všetkých súťaží:
SP muži, Extraliga muži, ZM juniori, NL juniori, Kadeti, Starší žiaci, Mladší žiaci, OS 11 roční.
Do 20.8.2015 kluby môžu prejaviť záujem o organizovanie ZM juniorov.
1.7. Ženské súťaže
Na stretnutí boli predbežne prerokované aj systémy súťaží v kategóriách žien, avšak tieto budú
predmetom Zápisu ŠTK ženy.
2. Všeobecné podmienky súťaží dohodnuté na stretnutí
2.1. Bodovanie
Bol prerokovaný systém bodovania v súťažiach.
Väčšinu získal návrh bodovacieho systému:
Víťazstvo 2 body
Remíza 1 bod
Prehra 0 bodov.
Ak je potrebné konečné rozhodnutie, musí to byť uvedené v rozpise súťaže (play off muži), hádžu sa
pokutové hody, ale nie je potrebné prideľovanie bodov.
2.2. Prekladanie zápasov
Kluby sa dohodli, že bude vydaný návrh kalendára. Návrhy na zmeny a prípadné preloženia termínov
je potrebné nahlásiť do 14 dní od vydania návrhu kalendára spolu so súhlasom dotknutých klubov –
Otvorený kalendár.
Po tomto termíne bude kalendár uzatvorený a akékoľvek zmeny je možné žiadať len po zaplatení
administratívneho poplatku bez ohľadu na dôvod (100 Euro za každú požadovanú zmenu).
Kalendár bude opäť otvorený po odohratí ZM, Základnej časti, Oblastnej súťaže príslušnej kategórie
maximálne na dobu 7 dní – bude uvedené v zápise ŠTK. Počas otvorenia kalendára je možné žiadať
o zmeny bez potreby uhradenia poplatku.
Kluby diskutovali o prekladaní zápasov z dôvodu nepriaznivej zdravotnej situácie.
Dohodli sa, že dôvod na preloženie zápasu (-ov) je len v prípade, že potvrdenie o nemožnosti odohrať
zápas vydá okresný hygienik alebo ak podľa zoznamu na súpiske neostane zdravých už ani 7 hráčov
(za chorých hráčov treba predložiť lekárske potvrdenie).
Kluby diskutovali o preložení zápasov z dôvodu povolania hráčov na reprezentačné akcie.
Dohodli sa, že dôvod na preloženie zápasu (-ov) je len v prípade, ak je na reprezentačnej akcii tri
a viac hráčov zo zoznamu uvedeného na súpiske pre príslušnú súťaž.
2.3. Hranie dievčat v chlapčenských kategóriách
Kluby diskutovali o možnosti hrania dievčat – hráčok v chlapčenských kategóriách.
Dohodli sa, že kategóriách 11 roční a mladší žiaci je povolený štart neobmedzeného počtu dievčat –
hráčok.
2.4. Miesto odohratia stretnutia
Kluby diskutovali o parametroch bazénov, na ktorých je možné odohrať zápasy jednotlivých kategórií.
Dohodli sa, že domáce družstvo v hlásení stretnutia (-tí) určí bazén, na ktorom sa má stretnutie (-ia)
odohrať. Bazén musí byť zo zoznamu, ktorý bol pred súťažou odsúhlasený ŠTK SZVP pre príslušnú
kategóriu.

Kluby v prihláške do súťaží, do 20.8.2015 nahlásia bazén, na ktorom plánujú odohrať domáce
zápasy jednotlivých kategórií.
Na základe týchto hlásení ŠTK SZVP vydá zoznam schválených bazénov pre jednotlivé vekové
kategórie.
Všetky tieto dohodnuté parametre súťaží budú zapracované do návrhu nového Súťažného
poriadku, ktorý bude predložený klubom na pripomienkovanie do 17.8.2015.
3. Losovanie Extraligy mužov a ZM juniorov
Extraliga mužov.
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo

1-6
6-4
2-6
6-5
3-6
6-1
4-6
6-2
5-6
6-3

2-5
5-3
3-1
1-4
4-2
5-2
3-5
1-3
4-1
2-4

Vylosované čísla pre jednotlivé družstvá:
KVP Nováky
Slávia UK Bratislava
ŠKP Modrí Draci Košice
ČH Hornets Košice
KVP Komárno
PIRANA SC Topoľčany

3-4
1-2
4-5
2-3
5-1
4-3
2-1
5-4
3-2
1-5

5
6
3
4
1
2

ZM juniorov 9
Piatok doobeda
1-6
2-5
Piatok poobede
6-4
5-3
Sobota doobeda
2-6
3-1
Sobota poobede
6-5
1-4
Nedeľa doobeda
3-6
4-2

3-4
1-2
4-5
2-3
5-1

Vylosované čísla pre jednotlivé družstvá:
KVP Nováky
ŠKP Modrí Draci Košice
Slávia UK Bratislava
ČH Hornets Košice
KVP Kúpele Piešťany
PIRANA SC Topoľčany

4
3
1
2
5
6

4. Vytvorenie ligovej komisie
Kluby diskutovali o organizácii riadenia súťaží. SZVP ponúkol klubom vytvorenie Ligovej komisie,
s ktorou by konzultoval všetky zásadné aspekty riadenia súťaží. Na základe diskusie kluby dospeli
k názoru, že nie je potrebné zriaďovať Ligovú komisiu, nakoľko nie je reálne aby v súčasnosti mala
pravidelné stretnutia v krátkych časových intervaloch (minimálne 1x mesačne). Pre riadenie súťaží
postačuje ŠTK SZVP, pričom kluby sú pripravené vysloviť názor na jednotlivé parametre riadenia
súťaží vždy, keď to bude potrebné. Kluby sú pripravené zísť sa dvakrát ročne na základe zvolania
ŠTK SZVP resp. aj mimoriadne podľa potreby.

Pavol Mihalkovič v.r.
ŠTK SZVP muži

