
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Región – august 2022 

 
Zverejnené 01.09.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 01/220831 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe pripomienok klubov o termínovej kolízii súťaží Mladší žiaci U13 

a Žiaci U14 v dňoch 26.-27.11.2022 a 4.-5.3.2023 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí 5.turnajov súťaže Mladší 

žiaci U13 – skupiny Západ, Stred, Východ z pôvodného termínu 26. - 

27.11.2022 na nový termín, ktorým bude 3. - 4.12.2022  

 

2. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí 3.turnajov súťaže Mladší 

žiaci U13 – GOLD, nadstavba Východ, Západ z pôvodného termínu 4. - 

5.3.2023 na nový termín, ktorým bude 25. - 26.2.2023  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región 

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 v súlade s čl. 7.1. a 7.2. 

Hracieho poriadku a so súhlasom Mužskej komisia na základe pripomienok klubov, 

aby sa umožnilo pendlovanie hráčov medzi kategóriami Žiaci U14 a Mladší žiaci U13. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

Príloha : Vyžrebovanie súťaže Mladší žiaci U13 verzia 4 – viď web SBA 

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 02/220831 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe žiadosti Rožňavskí vlci o zmenu termínu stretnutia č. D2. 

súťaže Žiaci U14 – skupina D zo dňa 17.09.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina 

D č. D2. Rožňavskí vlci – 1.BK Michalovce z pôvodného termínu 17.09.2022 

(Sobota) na nový termín, ktorým bude 24.09.2022 (Sobota). 

 

Poznámka : Miesto a čas stretnutia nahlási domáce družstvo v súlade s čl. 7.8. 

Hracieho poriadku SBA najmenej 10 dní pred stanoveným termínom stretnutia. 

 



Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina D medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti Rožňavských vlkov /pracovná zaneprázdnenosť trénerov 

Rožňavských vlkov v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o termíne 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 


