SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ ASOCIÁCIA
JUNÁCKA 6, 832 80 BRATISLAVA

PROPOZÍCIE
XXVII. ročníka Slovenského pohára juniorov
na rok 2019
Doterajší víťazi:
Ročník:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.

Rok:

Klub:

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Odeva Hlohovec
DPMK Košice
DPMK Košice
DPMK Košice
DPMK Košice
DPMK Košice
NK Hlohovec
DPMK Košice
NK Kúpele Piešťany
DPMK Košice
DPMK Košice
DPMK Košice
Prometal Šaca
DPMK Košice
NK´99 Trebišov
NK Revúca
NK Revúca
NK Revúca
NK´99 Trebišov
NK´99 Trebišov
NO KAC Košice
NO KAC Košice
NK´99 Trebišov
NK Revúca
NK Revúca
NO KAC Košice
???

1. Všeobecné ustanovenia
A. Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel nohejbalu platných od 1.1.2018, Hracieho poriadku
nohejbalu platného od 1.2.2018 a týchto propozícií.
B. Vedúci súťaže:
C. Usporiadateľ:

Gabriel Viňanský, 072 34 Zalužice 401 mob: 0904 435 321
e-mail: gabriel.vinansky@gmail.com
NK Zalužice
Miesto konania: telocvičňa ZŠsMŠ Zalužice
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D. Termín:

02.03.2019 (sobota) od 09,00 hod.

E. Prezentácia:

V deň konania v čase od 08 30 - 08 45 hod

F. Náležitosti:

Súpiska družstva potvrdená príslušným klubom.

G. Prihlášky: Potvrdiť účasť do 25.02.2019 telefonicky alebo e-mailom vedúcemu súťaže.
H. Hospodárske náležitosti: Zúčastnené družstvá štartujú na vlastné náklady.
Štartovné: 5,00.- EUR za člena družstva, ktoré nie je členom SNA (0,00.- EUR za člena
družstva, ktoré je členom SNA a má zaplatené členské na rok 2019). V prípade, že klub nie
je členom SNA (alebo je členom a nemá zaplatené členské), tak poplatok za štart v súťaži
musí byť zaplatený vopred – na účet SNA (pri prezentácii nutné predložiť doklad).
I. Ubytovanie: Vo vlastnej réžii družstiev (na požiadanie zabezpečí usporiadateľ)

2. Technické ustanovenia
A. Rozhodcovia: zabezpečí usporiadateľ
B. Hrací systém: určí vedúci súťaže na základe počtu prihlásených do 25.02.2019. Turnaj je
otvorený pre členov ako aj nečlenov SNA, mimo hráčov, ktorí sú športovo organizovaní
v iných nohejbalových organizáciách /SUN, FIFTA/
Turnaj sa odohrá v jednej skupine (pri počte štartujúcich 6 a menej) alebo v dvoch skupinách
(pri počte 7 a viac). Nasadenie resp. vylosovanie do skupín vykoná vedúci súťaže. Nasadenie
podľa minuloročných výsledkov: 1. výkon. skupina: KAC Košice, NK Revúca, 2. výkon.
skupina: NK Zalužice, NK Revúca B, 3. výkon. skupina: ďalší prihlásení. V skupinách sa hrá
systémom „každý s každým“. Stretnutie sa hrá systémom zápasov trojíc a dvojíc. Začína sa
zápasom trojíc (1 set – na dva dopady). Nasleduje zápas dvojíc (1 set – dva dopady) a potom zápas trojíc (1 set – na dva dopady). Ak je stav 3:0, tak stretnutie sa končí. Ak je stav
2:1 (1:2), tak stretnutie pokračuje zápasom dvojíc – na dva dopady. Stretnutie sa končí výsledkom 3:1 alebo 2:2. Minimálny počet hráčov družstva – 3. Jeden hráč môže hrať vo všetkých setoch. Sety v zákl. skupinách sa hrajú do 11.-víťazného bodu /11:10/.
O poradí v skupinách a aj konečnom poradí rozhoduje pri rovnosti bodov vzájomné stretnutie,
rozdiel setov, rozdiel lôpt zo vzájomného stretnutia, v tom istom poradí z celej tabuľky a nakoniec žreb. V prípade maximálne 6 účastníkov (jedna skupina) je konečné poradie Slovenského pohára dané poradím družstiev v skupine. V prípade 7 a viac účastníkov (dve skupiny)
prvé dve družstvá z každej skupiny postupujú do semifinále. Poradie zápasov v semifinále je
nasledovné:
1A - 2B, 1B - 2A
Po semifinále nasleduje stretnutie o 5. miesto: 3A - 3B. Po ňom porazené družstvá zo semifinále sa stretnú o 3. miesto. Víťazné družstvá zohrajú stretnutie o víťaza SP pre rok 2018.
C. Športovo - technická komisia: Určí pred začiatkom turnaja vedúci súťaže.
D. Upozornenie – put. pohár: Víťaz XXVI. ročníka (NO KAC) je povinný zabezpečiť, aby
putovný pohár pre víťaza bol v deň konania finále SP k dispozícii organizátorom.
E. Upozornenie Zdrav. stav: Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú v súťažiach
SNA na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SNA a ani organizátor
nezodpovedá za škody spôsobené počas súťaže a ani za úrazy a zmeny zdravotného stavu
účastníkov súťaží.
Vekový limit: podľa pravidiel nohejbalu platných od 1.1.2018 sa súťaží juniorov môžu
zúčastniť hráči, ktorí v danom roku dosiahnu vek 21 rokov a menej.
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VV SNA
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