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Zápisnica z pracovnej porady ŠTK SZJ dňa 30.12.2022 

Pracovná porada sa konala formou online videokonferencie 

 

Prítomní: Marek Komloš, Martin Jantek, Andrej Markovics 

Neprítomný: Zoltán Szelle 

 

Pracovnú poradu zvolal predseda ŠTK SZJ Marek Komloš za účelom prerokovania návrhov, 

ktoré budú predložené Výkonnému výboru SZJ s odporúčaním na schválenie. Prerokovávané 

návrhy: 

 

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

týkajúcimi sa vekových kategórií. 

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

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

časti. 

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

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

___________________________________________________________________________  

 

     Po prerokovaní jednotlivých bodov ŠTK SZJ navrhuje predložiť Výkonnému výboru SZJ 

nasledovné znenie návrhov: 

 

K bodu 1. 

     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: 

„14.2.3.  Starší žiaci a staršie žiačky, ktorí v danom roku dosiahnu vek 14 rokov môžu 

štartovať v kategórii dorastencov resp. dorasteniek, ak sú nositeľmi aspoň 6. kyu. 

Starší žiaci a staršie žiačky, ktorí v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 15 rokov 

môžu štartovať v kategórii dorastencov resp. dorasteniek bez obmedzenia.“ 

 

     V bode 14.2.9. zmeniť znenie prvej vety na znenie: 

„Starší žiaci a staršie žiačky, ktorí v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 14 

rokov, dorastenci a dorastenky môžu štartovať vo vyššej vekovej kategórii len v tej 

hmotnostnej kategórii, ktorá zodpovedá ich skutočnej hmotnosti.“ 

 

     V bode 16.12.3. zmeniť text na nové znenie: 

„V súťažiach družstiev, s výnimkou kategórie mladších žiakov a žiačok a starších 

žiakov a žiačok ktorí v danom roku dosiahnu 14 rokov, môže pretekár štartovať iba 

v hmotnostnej kategórii, v ktorej bol odvážený, alebo v najbližšej vyššej 

hmotnostnej kategórii.“ 

 

 

K bodu 2. 

     Navrhujeme v Súťažnom kalendári SZJ 2023 zmeniť termín konania Finálového turnaja 

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

 

 

K bodu 3. 

     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 

dorastencov. 

     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 pre zaradenie družstiev do tabuliek sa uskutoční na 1. kole Ligy dorastencov. 

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. 

 

K bodu 4. 

     V lige dorastencov a dorasteniek navrhujeme zmeniť podmienku počtu pretekárov 

uvedených na Základnej súpiske na 5 dorastencov a 4 dorastenky. 

     Tento návrh odôvodňujeme potrebou skvalitnenia záverečného finálového turnaja 

a zabezpečením účasti na ňom čo najväčšiemu počtu pretekárov a pretekárok štartujúcim 

v základnej časti ligy. V prípade prijatia tohto návrhu odporúčame Výkonnému výboru 

prehodnotiť aj výšku štartovného, keďže sa pravdepodobne na Lige dorastencov zúčastní 

menej družstiev. 

 

 

 

Spracoval: Marek Komloš, predseda ŠTK SZJ. 


