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Výkonný výbor SZJ 

 

 

Vec: Predloženie návrhov ŠTK SZJ na zasadnutie Výkonného výboru SZJ dňa 14.1.2023 

 

 

     ŠTK SZJ predkladá Výkonnému výboru SZJ návrhy s odporúčaním na schválenie, ktoré 

boli prerokované na pracovnej porade ŠTK SZJ dňa 30.12.2022: 

 

 

1. Návrh na zmenu Súťažného poriadku SZJ z dôvodu zosúladenia s novými pravidlami 

týkajúcimi sa vekových kategórií. 

 

     Z dôvodu posunu veku starších žiakov a žiačok na 14 – 15 rokov ŠTK SZJ navrhuje upraviť 

možnosť štartu v dorasteneckej kategórii 15 ročných starších žiakov a žiačok bez obmedzenia. 

Preto navrhujeme zmeniť znenie bodu 14.2.3. Súťažného poriadku SZJ na nové znenie. 

 

Prijatý upravený návrh: 

 

V bode 14.2.3. Súťažného poriadku SZJ sa na konci vety mení 6 kyu na 7 kyu. 

 

2. Návrh na zmenu termínu konania Finálového turnaja Ligy dorastencov a dorasteniek. 

 

Prijatý návrh: 

 

     Navrhujeme v Súťažnom kalendári SZJ 2023 zmeniť termín konania Finálového turnaja 

ligy dorastencov a dorasteniek na nový termín: 2. – 3. decembra 2023. 

     Pôvodný termín je v dňoch 25. – 26.11.2023 spoločne s Finálovým turnajom Extraligy 

mužov a Ligy žien. Pre dorastencov a dorastenky, ktorí štartujú za mužské a ženské ligové 

družstvá je absolvovanie dvoch najvyšších Slovenských súťaží v jeden deň neprimeranou 

záťažou. 

 

 

 

3. Návrh na doplnenie a zmenu systému súťaže v Extralige mužov v základnej a finálovej 

časti. 

 

Prijatý upravený návrh: 

 

     V systéme súťaže Extraligy mužov navrhujeme zmeniť počet družstiev pre systém 2 kolá 

každý s každým na počet 6 a menej prihlásených družstiev.  

     Systém 1 kola každý s každým  na dvoch turnajoch navrhujeme použiť pre 7 až 10 

prihlásených družstiev. Losovanie pre tento systém súťaže sa uskutoční na 1. kole Ligy. 

     V prípade prihlásenia 11 a viac družstiev navrhujeme použiť systém rozdelenia družstiev 

do dvoch tabuliek: A a B. Do tabuliek nasadiť družstvá podľa poradia z roku 2022. Tabuľka A 

– 1., 4., 6. Tabuľka B – 2., 3., 5. Ostatné družstvá si zaradenie do tabuliek vylosujú. Losovanie 
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pre zaradenie družstiev do tabuliek sa uskutoční na 1. kole Ligy. Družstvá v tabuľkách súťažia 

na 2 kolách každý s každým. Po ukončení základnej časti postupujú prvé 4 družstvá z každej 

tabuľky do semifinále s možnosťou bojovať o medaily Nasadenie do semifinále: A1:B4 / 

B1:A4 / A2:B3 / B2:A3. Ostatné družstvá na záverečnom finálovom turnaji bojujú 

o umiestnenie. 

 

 

4. Návrh na zmenu minimálneho počtu pretekárov uvedených na základnej súpiske 

a minimálneho počtu účastníkov na jednom kole ligy dorastencov a dorasteniek. 

 

Prijatý upravený návrh: 

 

Platné pre všetky ligové súťaže: 

 

Základnú súpisku tvorí viac ako 50% pretekárov z vyhlásených hmotnostných kategórií. 

 

 

Dňa: 4.1.2023 

 

 

 

Marek Komloš, predseda ŠTK SZJ 

 

 

 

 

__  - žltou farbou sú vyznačené prijaté zmeny pôvodného návrhu. 

 

 


