
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Východ – január 2020  

 
Zverejnené 06.01.2020 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 33/200101 

 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. žiadosti YOUNG ANGELS Academy o náhradnom termíne stretnutí č. V25, 

V28 súťaže Mladších žiačok U13 – Východ pôvodne zo dňa 25.01.2020   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladších žiačok U13 

– Východ č. V25, V28 Young Angels U13 Košice – Young Angels U12 

Košice z pôvodného termínu 25.01.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 10.01.2020 (Piatok), 16:00 a 17:30 hod., ZŠ M. Leckeho, Košice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladších 

žiačok U13 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti YOUNG ANGELS Academy /účasť 

hráčok na turnaji EGBL/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutí a 

súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA v súlade s čl.7.4. Hracieho 

poriadku 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. 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 34/200104 

 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev ŽBK Rožňava a Young Angels U13 Košice o náhradnom 

termíne stretnutí č. V27, V30 súťaže Žiačok U14 – Východ pôvodne zo dňa 

18.01.2020   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiačok U14 – 

Východ č. V27, V30 ŽBK Rožňava - Young Angels U13 Košice z pôvodného 

termínu 18.01.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 15.01.2020 

(Streda), 15:00 a 16:30 hod., ŠH Štítnicka, Rožňava. 



 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Žiačok 

U14 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Young Angels Academy 

/zaneprázdnenosť trénerov v pôvodnom termíne stretnutia/, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA v súlade s čl.7.4. Hracieho poriadku 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. 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 35/200104 

 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev Bardejovskí Rytieri a BKM Iskra Svit o náhradnom termíne 

stretnutí č. V1 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo dňa 14.12.2019 

2. dohody družstiev Bardejovskí Rytieri a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves o 

náhradnom termíne stretnutí č. V2 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo 

dňa 14.12.2019 

3. dohody družstiev BKM Iskra Svit a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves o 

náhradnom termíne stretnutí č. V3 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo 

dňa 14.12.2019 

 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiakov U14 – 

Východ č. V1 Bardejovskí Rytieri – BKM Iskra Svit z pôvodného termínu 

14.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 12.01.2020 (Nedeľa), 12:30 

hod., ŠH Mier, Bardejov. 

 

2. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiakov U14 – 

Východ č. V2 Bardejovskí Rytieri – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves z 

pôvodného termínu 14.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

12.01.2020 (Nedeľa), 09:30 hod., ŠH Mier, Bardejov. 

 

3. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiakov U14 – 

Východ č. V3 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – BKM Iskra Svit z 

pôvodného termínu 14.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

12.01.2020 (Nedeľa), 11:00 hod., ŠH Mier, Bardejov. 

 



Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí 1. turnaja súťaže 

Žiakov U14 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Bardejovskí Rytieri /obsadenosť ŠH 

v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutí 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. 

 
Príloha č. 1 : Súpiska Bardejovskí Rytieri v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 

 

Príloha č.1: 

 
 

 
Príloha č. 2 : Súpiska BK 04 AC LB Spišská Nová Ves v pôvodnom termíne 
stretnutia (podľa HP SBA 7.18) 

 

Príloha č.2: 
 



 
 
Príloha č. 3 : Súpiska BKM Iskra Svit v pôvodnom termíne stretnutia (podľa HP 
SBA 7.18) 

 

Príloha č.3: 
 

 
 
 

 
Zverejnené 07.01.2020 

 
 
 



Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 36/200106 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev CBK Minibuseuropa Košice a BAM Poprad o náhradnom 

termíne stretnutí č. 13, X13 súťaže Mladších mini žiačok U11 – Východ 

pôvodne zo dňa 25.01.2020   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladších mini 

žiačok U11 – Východ č. 13, X13 CBK Minibuseuropa Košice – BAM Poprad 

z pôvodného termínu 25.01.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

10.01.2020 (Piatok), 15:00 a 16:30 hod., ZŠ Juhoslovanská 2, Košice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladších 

mini žiačok U11 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BAM Poprad 

/zaneprázdnenosť trénerky v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o 

novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA v 

súlade s čl.7.4. Hracieho poriadku 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. 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 37/200106 

 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev BAM Poprad a YOUNG ANGELS Academy o náhradnom 

termíne stretnutí č. 10, X10 súťaže Mladších mini žiačok U11 – Východ 

pôvodne zo dňa 21.12.2019   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladších mini 

žiačok U11 – Východ č. 10, X10 BAM Poprad – Young Angels U11 Košice z 

pôvodného termínu 21.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

11.01.2020 (Sobota), 10:00 a 11:30 hod., ZŠ Komenského, Poprad. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladších 



mini žiačok U11 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BAM Poprad 

/nedostatočný počet hráčok – zimné prázdniny/, vzájomnej dohody družstiev o 

novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA v 

súlade s čl.7.4. Hracieho poriadku 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. 

 
Príloha č. 1 : Súpiska BAM Poprad v pôvodnom termíne stretnutia (podľa HP 
SBA 7.18) 

 

Príloha č.1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 2 : Súpiska Young Angels U11 Košice v pôvodnom termíne stretnutia 
(podľa HP SBA 7.18) 

 

Príloha č.2: 
 

 
 

 
Zverejnené 14.01.2020 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 38/200109 

 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev ŠBK Galaxy Košice a Abovia 96 Košice o náhradnom 

termíne stretnutí č. A45, A48 súťaže Mladších žiakov U13 – Východ pôvodne 

zo dňa 18.01.2020   
 

rozhodla: 



 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladších žiakov U13 

– Východ č. A45, A48 ŠBK Galaxy Košice – Abovia 96 Košice z pôvodného 

termínu 18.01.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 17.01.2020 

(Piatok), 16:00 a 17:30 hod., ZŠ Belehradská 2, Košice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladších 

žiakov U13 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti ŠBK Galaxy Košice /vysoká 

vyťaženosť ŠH v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA v súlade s čl.7.4. 

Hracieho poriadku 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. 

 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 39/200113 
 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. žiadasti družstiev RIM Basket Košice a BK ŠPD Rožňava o opätovnú zmenu 

termínu stretnutia č. B1, B3 súťaže Mladších žiakov U13 – Východ pôvodne 

zo dňa 09.11.2019 (pôvodné rozhodnutie HK SBA  - Východ č. 15/191112)  
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladších žiakov U13 

– Východ č. B1, B3 BK ŠPD Rožňava - RIM Basket Košice z pôvodného 

termínu 24.11.2019 (Nedeľa) (zmenené rozhodnutím HK SBA  - Východ č. 

15/191112 zo dňa 09.11.2019 na termín 24.11.2019) na nový termín, ktorým 

bude 18.01.2020 (Sobota), 10:00 a 11:30 hod., ŠH Štítnicka, Rožňava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Žiakov 

U14 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti RIM Basket Košice /nedostatočný 

počet hráčov – zvýšená chorobnosť/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA v súlade s čl.7.4. 

Hracieho poriadku 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. 

 



Príloha č. 1 : Súpiska BK ŠPD Rožňava v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 

 
Príloha č.1: 

 
 

 
Príloha č. 2 : Súpiska RIM Basket Košice v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 

 

Príloha č.2: 

 
 

 
 



Zverejnené 16.01.2020 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 40/200116 

 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev ŽBK Rožňava a Young Angels U14 Košice o náhradnom 

termíne stretnutí č. V32, V35 súťaže Žiačok U14 – Východ pôvodne zo dňa 

01.02.2020   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiačok U14 – 

Východ č. V32, V35 ŽBK Rožňava - Young Angels U14 Košice z pôvodného 

termínu 01.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 30.01.2020 

(Štvrtok), 15:15 a 16:30 hod., ŠH Štítnicka, Rožňava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Žiačok 

U14 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti ŽBK Rožňava /polročné prázdniny/, 

vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA v súlade s čl.7.4. Hracieho poriadku 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. 
 

Zverejnené 21.01.2020 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 41/200120 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev BK ZŠ Zvolen a AKAPO Lučenec o náhradnom termíne 

stretnutí č. S32, S35 súťaže Starších minižiačok U12 – Stred pôvodne zo dňa 

01.02.2020   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Starších minižiačok 

U12 – Stred č. S32, S35 BK ZŠ Zvolen – AKAPO Lučenec z pôvodného termínu 

01.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 30.01.2020 (Štvrtok), 15:15 

a 16:30 hod., ŠH Rates, Zvolen. 

 



Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Starších 

minižiačok U12 – Stred medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK ZŠ Zvolen /nedostatočný počet 

hráčok - polročné prázdniny/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutí 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA v súlade s čl.7.4. Hracieho 

poriadku 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. 

 
Zverejnené 29.01.2020 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 42/200127 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev MBK Ružomberok a BAM Poprad o náhradnom termíne 

stretnutí č. V26, V29 súťaže Mladších žiačok U13 – Východ pôvodne zo dňa 

25.01.2020   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladších žiačok U13 

– Východ č. V26, V29 MBK Ružomberok – BAM Poprad z pôvodného 

termínu 25.01.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 08.02.2020 

(Sobota), 10:00 a 11:30 hod., ŠH Koniareň, Ružomberok. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladších 

žiakov U13 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti MBK Ružomberok /účasť trénera na 

turnaji EGBL v Košiciach/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutí a 

súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA v súlade s čl.7.4. Hracieho 

poriadku 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. 

 
Príloha č. 1 : Súpiska MBK Ružomberok v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 
 
Príloha č.1: 



 
 

Príloha č. 2 : Súpiska BAM Poprad v pôvodnom termíne stretnutia (podľa HP 
SBA 7.18) 

Príloha č.2: 
 

 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 43/200128 

 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  



1. dohody družstiev ŠBK Handlová a IMC Slovakia Považská Bystrica o 

náhradnom termíne stretnutí č. S5, S7 súťaže Žiakov U14 – Stred pôvodne zo 

dňa 25.01.2020   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiakov U14 – Stred 

č. S5, S7 ŠBK Handlová – IMC Slovakia Považská Bystrica (MS) z 

pôvodného termínu 25.01.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

02.02.2020 (Nedeľa), 09:30 a 11:00 hod., ZŠ Mierové námestie, Handlová. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Žiakov 

U14 – Stred medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku 

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti IMC Slovakia Považská Bystrica /trénerovi 

družstva kolidoval termín so zápasmi ŽL Starších žiakov/, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA v súlade s čl.7.4. Hracieho poriadku 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. 

 
Príloha č. 1 : Súpiska ŠBK Handlová v pôvodnom termíne stretnutia (podľa HP 
SBA 7.18) 
Príloha č.1: 

 
 

Príloha č. 2 : Súpiska IMC Slovakia Považská Bysrica v pôvodnom termíne 
stretnutia (podľa HP SBA 7.18) 

Príloha č.2: 
 



 

Zverejnené 30.01.2020 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 44/200129 

 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev MŠK BK Žiar nad Hronom a BK ZŠ Zvolen o náhradnom 

termíne stretnutí č. 37, 40 súťaže Mladších žiakov U13 – Stred pôvodne zo 

dňa 15.02.2020   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladších žiakov U13 

– Stred č. 37, 40 MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ZŠ Zvolen z pôvodného 

termínu 15.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 14.02.2020 

(Piatok), 14:30 a 16:00 hod., ŠH ZUS Arena, Žiar nad Hronom. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladších 

žiakov U13 – Stred medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti MŠK BK Žiar nad Hronom 

/nedostatočný počet hráčov – termínová kolízia s turnajom ŽL Žiakov/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA v súlade s čl.7.4. Hracieho poriadku 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 



Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 45/200129 
 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev BK MŠK Kežmarok a BA Čaňa o náhradnom termíne 

stretnutí č. A44, A47 súťaže Mladších žiakov U13 – Východ pôvodne zo dňa 

18.01.2020   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladších žiakov U13 

– Východ č. A44, A47 BK MŠK Kežmarok – BA Čaňa z pôvodného termínu 

18.01.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 09.02.2020 (Nedeľa), 13:00 

a 14:30 hod., MŠH V. Jančeka, Kežmarok 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladších 

žiakov U13 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK MŠK Kežmarok /trénerovi 

družstva kolidoval termín so zápasmi DL Juniorov/, vzájomnej dohody družstiev o 

novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA v 

súlade s čl.7.4. Hracieho poriadku 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. 

 
Príloha č. 1 : Súpiska BK MŠK Kežmarok v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 
Príloha č.1: 



 
 

Príloha č. 2 : Súpiska BA Čaňa v pôvodnom termíne stretnutia (podľa HP SBA 
7.18) 

Príloha č.2: 
 

 

 
 
 


