Banskobystrický krajský kolkársky zväz

Rozpis
súťažného ročníka
2018 – 2019
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2. liga STRED – krajská súťaž, riadená BB KKoZ
súťažný ročník 2018-2019
Účastníci súťaže (kontaktné osoby):
 MKK Magnezit Jelšava „B“
(Raffay Maroš – raffay@jelsava.sk , 0905 452575)





FTC Fiľakovo „C“
(Peter Pastorák – pastorak.peter@gmail.com , 0907 136188)
KK Rimavská Sobota „B“
(Povinszký Otto - 0918 344263)
KK Družstevník Zvolenská Slatina
(Ondriga Jozef – jozef.ondriga@gmail.com , 0910 570639)
KK Plešivec
(Lipták Vojtech – mato@letnet.sk , 0905 964563)

Disciplína:
 4-členné družstvá na 100 hodov združených (2 x 25 plné+25 dorážka)
Riadenie:
 súťaž riadi ŠTK BB KKoZ v Banskej Bystrici.
Usporiadateľ:
 kolkársky oddiel, ktorého družstvo je vyžrebované na prvom mieste.
Úhrada:
 domáci oddiel hradí náklady spojené s technickým usporiadaním stretnutia, vrátane náhrad
rozhodcovi stretnutia,
 hosťujúci oddiel hradí náklady spojené s cestou na stretnutie svojho družstva,
 v prípade nedohrania stretnutia z príčiny technickej poruchy automatického stavača kolkov (ASK),
náklady spojené s odohraním stretnutia hradí domáci oddiel v súlade s pravidlami kolkárskeho
športu.
Časový rozpis:
 je určený vo vylosovaní,
 družstvo môže požiadať o zmenu, ak tým nenaruší priebeh druhých stretnutí,
 zmena stretnutia musí byť oznámená rozhodcovi, ktorý je na zápas delegovaný
Hrací deň:
 nedeľa, začiatok zápasov je stanovený na 10,00 hod.,
Predpis:
 súťaží sa podľa pravidiel kolkárskeho športu platných od 1. 9. 1999, ako aj podľa tohto rozpisu.
Štartujú:
 hráči, ktorí v súťažnom roku, t.j. od 1.7.2018 do 30.6.2019, dosiahnu vek 15 a viac rokov,
 v prípade, že za družstvo nastúpi hráč, ktorý nespĺňa vekovú hranicu, musí mať vedúci družstva pri
sebe súhlas zákonného zástupcu uvedeného hráča na hru.
Účastnícky poplatok:
 príspevok na činnosť BB KKoZ je u každého oddielu, ktorý nehrá vyššiu súťaž 20 € (nezávisí od
počtu družstiev).
Povinnosti účastníkov:
 družstvá hrajú bez súpisiek,
Podmienka účastníka:
 vedúci družstva je povinný pred stretnutím rozhodcovi predložiť na požiadanie registračné preukazy
alebo občianske preukazy nastupujúcich hráčov k majstrovskému zápasu.
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Hrací systém:
 družstvá hrajú každý s každým štvorkolovo - jeseň, jar - podľa vylosovania,
 pri kontumačnom výsledku družstvo, ktoré kontumáciu zavinilo, nezíska žiaden bod a prehráva 0:14,
 družstvo, ktoré kontumáciu nezavinilo, získava 2 body a skóre 14:0,
 pri kontumácii o platnosti výsledku rozhoduje ŠTK,
 pri tretej kontumácii je družstvo vyradené zo súťaže a jeho výsledky sa anulujú,
 družstvá hrajúce na štvordráhovej kolkárni hrajú na všetkých štyroch dráhach, nástup a striedanie
hráčov je nasledovné:
Hráč
Domáce družstvo
Hosťujúce družstvo
prvý hráč
1–2
2–1
druhý hráč
3–4
4–3
tretí hráč
2–1
1–2
štvrtý hráč
4–3
3–4
piaty hráč
1–2
2–1
šiesty hráč
3–4
4–3
 družstvá hrajúce na dvojdráhovej kolkárni hrajú na dvoch dráhach, nástup a striedanie hráčov je
nasledovné:
Hráč
Domáce družstvo
Hosťujúce družstvo
prvý hráč
1–2
2–1
druhý hráč
2–1
1–2
tretí hráč
1–2
2–1
štvrtý hráč
2–1
1–2
piaty hráč
1–2
2–1
šiesty hráč
2–1
1–2
 v prípade poruchy ASK sa vedúci družstiev dohodnú na odohraní zápasu v náhradnom termíne na
náklady domáceho oddielu. Rozhodca vyznačí do zápisu z akých dôvodov sa zápas nedohral a ako
sa družstvá dohodli,
 družstvo, ktoré v priebehu súťaže súťažného ročníka 2018–2019 vystúpi alebo po rozhodnutí
riadiaceho orgánu bude zo súťaže vylúčené, nemá nárok na účasť v budúcom ročníku a nemôže byť
zaradené v prebiehajúcom ročníku do inej súťaže. Jeho členovia nemôžu v tomto súťažnom ročníku
štartovať za iný oddiel ani družstvo. Výsledky takéhoto družstva sa anulujú,
 za náhradníka v ktorejkoľvek súťaži sa považuje hráč, ktorý nie je uvedený na súpiske družstva pre
stretnutie a v stretnutí hodil aspoň jeden hod.,
 rozcvička sa povoľuje na 5 min. na tej dráhe, kde hráč začína. Náhradník na rozcvičku nemá nárok,
 o lepšom umiestnení v súťaži pri rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev rozhoduje
tabuľka ich vzájomných stretnutí (najskôr väčší počet bodov, potom skóre). V prípade, že
body aj skóre v tabuľke vzájomných stretnutí je rovnaké, o lepšom umiestnení rozhoduje
lepšie skóre dosiahnuté vo všetkých stretnutiach po ukončení súťaže,
 celkovým víťazom 2. ligy stred a majstrom BB KKoZ v sezóne 2018-2019 sa stáva družstvo, ktoré
získa najväčší súčet bodov,
 družstvá sa okrem hracích kôl určených časovým rozpisom zúčastnia 2 nesúťažných turnajov,
pričom na záverečnom turnaji budú oficiálne vyhlásené výsledky 2. ligy Stred,
 družstvá nastupujú k zápasu v jednotných dresoch.
Bodovanie v stretnutí:
 po prvých odohratých 50 hodoch združených na jednej dráhe sa 1 bod sa udelí hráčovi, ktorý zvalí
väčší počet kolkov,
 takisto je hodnotený aj súboj v druhých 50 hodoch,
 tretí bod vo vzájomnom súboji sa pripíše hráčovi, ktorý zvalí väčší počet kolkov v celej svojej
disciplíne – 100 Hz,
 to znamená, že v stretnutí je medzi hráčmi rozdelených 12 bodov do skóre,
 v prípade, že dôjde medzi súperiacimi hráčmi k rovnakému počtu zvalených kolkov v čiastkových
disciplínach (50 Hz), body sa delia 0,5 ku 0,5. To isté platí pri zhode výkonov po celej disciplíne
medzi súperiacimi hráčmi,
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k týmto bodom sa pripočítavajú 2 body družstvu, ktoré zvalí väčší počet kolkov spolu u štyroch
hráčov,
 v prípade celkového výsledku, kde dôjde k rovnakému počtu zvalených kolkov sa udelí po jednom
bode obom družstvám.
Určenie výsledku stretnutia:
 víťazom stretnutia sa stáva a dva body získava družstvo, ktoré v priebehu celého stretnutia nazbiera
väčší počet pomocných bodov za celkový súčet štyroch hráčov,
 v prípade nerozhodného skóre 7 : 7 sa udeľuje po jednom bode obom družstvám.
Postup, zostup:
 podmienky postupu do I. ligy Východ stanovuje rozpis vydaný SKoZ
Hlásenie zápasov:
 sa nevyžaduje, iba ak dôjde k zmene termínu, v tomto prípade je potrebné nahlásiť
zmenu riadiacemu orgánu súťaže,
 zápisy zo zápasov nie je potrebné posielať „klasickou“ poštou, stačí zasielať e-mailom v tvare o
skenovaného zápisu stretnutia alebo prepisu zápisu stretnutia do excelovského súboru, ktorého vzor
je umiestnený na web stránke v kolónke tlačivá,
 originál zápisy stretnutí je povinné uschovať do najbližšieho hodnotiaceho aktívu pre prípadné
nezrovnalosti alebo kontrolu,
 keď ŠTK požiada o zaslanie záznamu stretnutia, družstvá sú povinné tento poslať do 24 hodín
riadiacemu orgánu súťaže,
 v prípade nesplnenia tejto požiadavky, bude oddiel potrestaný pokutou 10 €,
 pri osobnom styku člena ŠTK alebo k tomu poverenej osoby, musí byť záznam poskytnutý okamžite.
Začiatky stretnutí:
 začiatok stretnutí je stanovený na 10,00 hod. pokiaľ nie je stanovené inak,
 hosťujúci oddiel môže požiadať domácich o zmenu, pokiaľ to nenaruší priebeh ďalších stretnutí,
 čakacia doba je 15 min.,
 nástup na zápas minimálne 3 hráči zo základnej zostavy,
 v zostave musí byť napísaných 4 hráčov,
 domáce družstvo je povinné napísať zostavu na zápas ako prvé.
Pokuty:
 kontumácie:
za prvé kontumáciu výsledkov dospelých
10 €
za druhú kontumáciu výsledkov dospelých
20 €
pri tretej kontumácii je družstvo vylúčené zo súťaže
 oneskorené posielanie zápisov:
prvý krát
3€
druhý krát
6€
za ďalšie sa pokuta zdvojnásobuje.
Rozhodcovia:
 na jednotlivé zápasy nebudú delegovaní,
 rozhodovať sú povinní vedúci obidvoch družstiev, pričom zápis vypisuje vedúci domáceho družstva
Námietky:
 pri podávaní námietok sa družstvo riadi predpismi tohto rozpisu. Zaplatí poplatok 5€, ak ide
o družstvo a 2 €, ak ide o jednotlivca.
Hlásenie výsledkov:
 výsledky hlásiť elektronickou formou na adresu raffay@jelsava.sk
 v prípade vyžiadania zápisu komisiou ŠTK, rozhodcovské zápisy sú vedúci družstiev povinní
zasielať na adresu: Mgr. Raffay Maroš, Železničná 246, 049 16 Jelšava.
Termínový kalendár pre súťažný ročník 2018–2019:
 je daný vylosovaním súťaže
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Družstvá hrajú na kolkárňach:
 MKK Magnezit Jelšava „B“
 FTC Fiľakovo „C“
 KK Plešivec
 KK Rimavská Sobota „B“
 KK Družstevník Zvolenská Slatina
Vekové kategórie pre súťažný ročník 2018-2019:
 U 14 žiačky a žiaci
 U 18 dorastenky a dorastenci
 U 23 juniorky a juniori
 U muži a ženy
 U 50 seniorky a seniori

Jelšava, Dom kultúry
Fiľakovo, Biskupická ulica
Plešivec, Dom kultúry
Rimavská Sobota, Mestská záhrada
Fiľakovo, Biskupická ulica

1.7.2004 - 30.6.2009
1.7.2000 - 30.6.2004
1.7.1995 - 30.6.2000
1.7.1969 - 30.6.1995
- 30.6.1969

HODU ZDAR!
Pripravil: Mgr. Maroš Raffay – predseda ŠTK BB KoZ
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