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Kolkáreň 58 

976 81  Podbrezová 

Slovenská republika 

Tel:        00421 48 645 3034 

Fax:       00421 48 645 3032 

e-mail: zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk  

web:    www.zpkolky.sk 

  



 

1.  Usporiadateľ:   ŽP Šport Podbrezová a.s. 

     

  2.  Účastníci:                 Účastníci sú prihlásené hráčky a hráči jednotlivých           

                                                oddielov. V prípade velkého záujmu usporiadateľ     

                                                môže limitovať počet prihlásených z jednotlivých oddielov. 

  

3.  Kolkáreň a adresa:              DOM ŠPORTU, Kolkáreň 58 

                                                           976 81 PODBREZOVÁ 

 

4. Kategórie:              U-14 žiačky a žiaci 

       

5. Termín:   Turnaj sa uskutoční dňa 14.5.2016 od 10:00 hod. 

                                               Nasadenie jednotlivých hráčok a hráčov v kvalifikácií, 

                                               bude vypracované po uzávierke prihlášok, t.j. 6.5.2016. 

 

6. Úhrada:             Náklady spojené so štartom pretekárov hradí vysielajúci 

                                               oddiel.     

Technické ustanovenia 

7.         Predpis:             Hrá sa podľa platných športovo - technických predpisov       

kolkárskeho športu, pokiaľ tento rozpis niektorú ich pasáž nezmení. Pred začiatkom 

kvalifikácie má hráč nárok na 5 minút rozcvičky. Pred zahájením štartu si hráči vyžrebujú 

dráhu na ktorej začnú svoj štart. V turnaji je povolené hrať s guľami veľkosť 150mm. 

Hráčky a hráči si môžu na turnaj priniesť svoje vlastné guľe veľkosť 150mm ( minimálne 

2ks na zásobník), ktoré musia spĺnať požadavky technických predpisov. Nahlásenie hry 

s vlastnými guľami musí previesť hráč-ka pri prezentácií. Za prípadné poškodenie gulí 

nezodpovedá majiteľ kolkárne.   
 

8. Systém:                     Všetci prihlásení hráči a hráčky odohrajú kvalifikáciu na 

80Hz. Samostatne kategória dievčatá a samostatne chlapci. V kategórií dievčat sa 

8(16) nejlepších hráčok a v kategórií chlapcov 16 najlepších hráčov z kvalifikácie 

stretne v dalších bojoch KO systémom šprint na 20Hz.  Pred začiatkom jednotlivých 

vyraďovacích kôl majú hráči nárok na 5 hodov rozcvičky.  

Zloženie dvojíc vo vyraďovacích súbojoch: 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10. 8-9 

  

9. Časový plán:          09:45 Otvorenie turnaja  

                                            10:00  Začiatok štartu turnaja 

                                            16:30  Vyhlásenie výsledkov turnaja 

 

10. Bodovanie:             Víťazom turnaja sa stáva hráčka a hráč, ktorý zvíťazí vo 

vyraďovacích bojoch. V prípade rovnosti dosiahnutého výsledku v kvalifikácií 

rozhoduje lepšia dorážka, v ďalšom kroku menší počet chybných hodov.    

       

11. Rozhodca:              Jana Turčanová, Daniel Móc  

 

12. Prihlášky:                 Menovité prihlášky hráčiek a hráčov môžete zaslať na 

adresu zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk, prípadne nahlásiť telefonicky. 

 

13. Víťaz:             Víťaz a hráči na 2. a 3. mieste budú v každej kategórií 

odmenení. Tak isto každý účastník obdrží pamätný predmet. 

 

     Ondrej Kyselica                                                                            Pavol Kűhnel 

Organizačný pracovník                                                 manažér ŽP Šport a.s. Podbrezová 
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