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Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SZJ z 15. februára 2023 

Zasadnutie sa konalo formou online videokonferencie 

 

Prítomní: Marek Komloš, Zoltán Szelle, Andrej Markovics, Martin Jantek 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Doplnenie Rozpisu Extraligy mužov pre rok 2023 a Rozpisu ligy žien pre rok 2023 

3. Prejednanie a návrh na VV SZJ pre pravidlá Československej ligy dorastencov 2023 

4. Záver 

 

_______________________________________________________________  

 

1. Otvorenie 

 

     Predsedajúci Marek Komloš otvoril zasadnutie. Prebehlo hlasovanie o schválení programu 

zasadnutia:  Za: 4 

  Proti: 0 

  Zdržal sa: 0 

 

2. Doplnenie Rozpisu Extraligy mužov pre rok 2023 a Rozpisu ligy žien pre rok 2023 

 

     Na základe upozornenia Podpredsedu JC Bardejov Ing. Stanislava Mlynariča, ktorý 

poukázal na rozpor v Rozpise na 1. kolo ligy žien a Extraligy mužov bolo zistené, že 

v celoročnom Rozpise ligy žien pre rok 2023 a Rozpise Extraligy mužov pre rok 2023 nie je 

uvedená výnimka z povolenej tolerancie hmotnostných kategórií v Základnej časti, ktorú 

schválil Výkonný výbor SZJ dňa 8.12.2023.  

 

Predseda ŠTK SZJ navrhol doplniť Rozpis Extraligy mužov pre rok 2023 v čl. 3 o vetu v 

znení: 

 

„Povolená tolerancia hornej hranice hmotnostných kategórií v Základnej časti: 1 kg.“, 

 

a Rozpis ligy žien pre rok 2023 v čl. 3 o vetu v znení: 

 

„Povolená tolerancia hornej hranice hmotnostných kategórií v Základnej časti: 1 kg.“ 

 

  Za: 4 

  Proti: 0 

  Zdržal sa: 0 

 

3. Prejednanie a návrh na VV SZJ pre pravidlá Československej ligy dorastencov 2023 

 

     Predsedajúci predstavil pravidlá, ktoré prijalo ČSJ pre spoločnú Československú ligu 

dorastencov vo svojom „Rozpise majstrovských, dlhodobých a kvalifikačných súťaží 2023. 

Informoval členov komisie o pravidlách, na dodržaní ktorých sa dohodol predseda SZJ 

s predsedom ČSJ: 
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a) obmedzenie hosťovania: 

- v rámci kraja bez obmedzenia, 2 pretekári mimo kraj, 

- na stretnutie môžu nastúpiť maximálne 2 hosťujúci pretekári, 

- počet hosťujúcich pretekárov z iného kraja než je klub, v ktorom hosťujú, sa vzťahuje vždy 

k súpiske jedného ligového kola, tzn. na súpiske pre jedno kolo môžu byť uvedení 2 

hosťujúci pretekári z iného kraja, 

 

b) účasť cudzincov 

- za Slovenské družstvá môžu nastúpiť aj cudzinci, ale len v prípade, že v SR majú trvalý 

alebo prechodný pobyt a ich pobyt v SR začal už v predchádzajúcom roku, 

 

c) spoločná časť 

- Slovenské a České družstvá sa stretnú v spoločnej jesennej časti. Tá je rozdelená na 

Nadstavbovú časť a Finálovú časť (Play Off). Do Nadstavbovej časti nastúpia tri družstvá zo 

SR, ktoré postúpia zo Slovenskej postupovej časti. Kľúč pre nasadenie do spoločných skupín 

A a B v Nadstavbovej časti je uvedený v Rozpise vydanom ČSJ. Z nadstavbovej časti 

z každej skupiny postupujú družstvá umiestnené na prvých dvoch miestach do Finálovej 

časti. Pre ostatné družstvá spoločná Československá liga dorastencov končí týmto kolom. 

 

     Po diskusii sa ŠTK SZJ uzniesla na upresnení pravidiel, týkajúcich sa účasti cudzincov 

v Československej lige dorastencov nastupujúcich za Slovenské družstvá a pravidiel pre 

účasť v Československej lige družstiev zo SR ktoré odporúča prijať Výkonnému výboru SZJ. 

 

Návrh znenia odporúčania pre VV SZJ: 

 

- cudzinci sa môžu Československej ligy dorastencov zúčastniť za družstvá zo SR len 

v prípade, že mali licenčnú známku SZJ pre rok 2023 zakúpenú v termíne do 31. januára 

2023, 

- zo SR do Československej ligy dorastencov postúpia družstvá, ktoré sa na Kvalifikačnom 

turnaji o postup do Československej ligy dorastencov umiestnia na prvých troch miestach. 

Podmienkou účasti na kvalifikačnom turnaji je zaslanie Základnej Súpisky družstva 

a zaplatenie štartovného za účasť na Kvalifikačnom turnaji na účet SZJ. Termín zaslania 

prihlášky, výšku štartovného a termín jeho zaplatenia určí VV SZJ, 

- Kvalifikačný turnaj do Československej ligy dorastencov sa uskutoční v prvom polroku 

2023 v termíne podľa Súťažného kalendára SZJ, 

- družstvá postupujúce z Kvalifikačného turnaja sú povinné do 15 dní od jeho ukončenia 

zaplatiť štartovné za účasť v Československej lige dorastencov 2023. Výšku štartovného určí 

VV SZJ. Základná súpiska postupujúcich družstiev z Kvalifikačného turnaja sa použije aj pre 

Československú ligu dorastencov. V prípade odstúpenia niektorého postupujúceho družstva, 

alebo nezaplatenia štartovného sa použije redukované poradie, 

- po termíne určenom na prihlásenie sa družstiev do Kvalifikačného turnaja ŠTK SZJ na 

svojom zasadnutí podľa počtu prihlásených družstiev navrhne súťažný systém pre 

Kvalifikačný turnaj do Československej ligy dorastencov. 

 

Hlasovanie o návrhu: Za: 4 

   Proti: 0 

   Zdržal sa: 0 

 

4. Záver 

     Predsedajúci ukončil zasadnutie. 

Spracoval: Marek Komloš, predseda ŠTK SZJ


