
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Východ – marec 2020  

 
Zverejnené 06.03.2020 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 65/200304 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev BKM Iskra Poprad a ŠBK Galaxy Košice o náhradnom 

termíne stretnutí č. 27, 30 súťaže Mladších minižiakov U11 – Východ 

pôvodne zo dňa 08.02.2020   
 

rozhodla: 

 

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

U11 – Východ č.27, 30 BKM Iskra Poprad – ŠBK Galaxy ‘yellow‘ Košice z 

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

15.03.2020 (Nedeľa), 10:00 a 11:15 hod., ZŠ Komenského, Poprad 

 

Náklady na rozhodcov hradí usporiadateľ 3. turnaja A – BKM Iskra Poprad. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladších 

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

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti ŠBK Galaxy Košice 

/nedostatočný počet hráčov – zvýšená chorobnosť a maródka/, 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 BKM Iskra Poprad v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 

Príloha č.1: 



 
 

Príloha č. 2 : Súpiska ŠBK Galaxy ‘yellow‘ Košice v pôvodnom termíne 
stretnutia (podľa HP SBA 7.18) 

Príloha č.2: 
 

 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 66/200306 

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



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

náhradnom termíne stretnutia č. V7 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo 

dňa 08.02.2020   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č.V7 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – Bardejovskí Rytieri z 

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

08.03.2020 (Nedeľa), 11:00 hod., ŠH Mier, Bardejov 

 

Náklady na rozhodcov hradí usporiadateľ 3. turnaja – BKM Iskra Svit. 

 

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 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

/nedostatočný počet hráčov – zvýšená chorobnosť a maródka/, 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 04 AC LB Spišská Nová Ves v pôvodnom termíne 
stretnutia (podľa HP SBA 7.18) 

Príloha č.1: 

 
 



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

Príloha č.2: 
 

 

 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 67/200306 
 
 

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

1. dohody družstiev Abovia 96 Košice a BA Čaňa o náhradnom termíne stretnutí 

č. A5, A7 súťaže Mladších žiakov U13 – Východ pôvodne zo dňa 14.03.2020   
 

rozhodla: 

 

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

– Východ č. A5, A7 Abovia 96 Košice – BA Čaňa z pôvodného termínu 

14.03.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 13.03.2020 (Piatok), 16:00 

a 17:30 hod., SPŠD Južná trieda 48, 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 Abovia 96 Košice /obsadenosť 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. 68/200306 
 
 

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

1. dohody družstiev MBK Liptovský Mikuláš a ŠBK Handlová o náhradnom 

termíne stretnutí č. S1, S3 súťaže Žiakov U14 – Stred pôvodne zo dňa 

14.12.2019   
 

rozhodla: 

 

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

č. S1, S3 MBK Liptovský Mikuláš - ŠBK Handlová z pôvodného termínu 

14.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 14.03.2020 (Sobota), 10:00 

a 11:30 hod., ZŠ J. Kráľa Podbreziny, Liptovský Mikuláš. 

 

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 MBK Liptovský Mikuláš /obsadenosť 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. 

 

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



 
 

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

Príloha č.2: 
 

 

 
Zverejnené 09.03.2020 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 69/200308 

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



1. dohody družstiev BK Kovohuty Krompachy a BKM Bardejov o náhradnom 

termíne stretnutí č. V44, V47 súťaže Starších minižiačok U12 – Východ 

pôvodne zo dňa 07.03.2020   
 

rozhodla: 

 

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

U12 – Východ č. V44, V47 BK Kovohuty Krompachy – BKM Bardejov z 

pôvodného termínu 07.03.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

15.03.2020 (Nedeľa), 10:00 a 11:30 hod., ŠH SSŠE Maurerova ul. 55, 

Krompachy 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Starších 

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

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK Kovohuty Krompachy 

/obsadenosť 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. 
 
Príloha č. 1 : Súpiska BK Kovohuty Krompachy v pôvodnom termíne 
stretnutia (podľa HP SBA 7.18) 

Príloha č.1: 

 
 

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



Príloha č.2: 
 

 

 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 70/200308 
 
 

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

1. dohody družstiev IMC Slovakia Považská Bystrica a BBK Bánovce nad 

Bebravou o náhradnom termíne stretnutí č. S14, S16 súťaže Žiakov U14 – 

Stred pôvodne zo dňa 07.03.2020   
 

rozhodla: 

 

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

č. S14, S16 IMC Slovakia Považská Bystrica – BBK Bánovce nad Bebravou 

z pôvodného termínu 07.03.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

12.03.2020 (Štvrtok), 16:30 a 18:00 hod., DSA Rozkvet, Považská Bystrica. 

 

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 /termínová 

kolízia ŽL Starších žiakov so 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. 

 

Príloha č. 1 : Súpiska IMC Slovakia Považská Bystrica v pôvodnom termíne 
stretnutia (podľa HP SBA 7.18) 

Príloha č.1: 

 
 

Príloha č. 2 : Súpiska BBK Bánovce nad Bebravou v pôvodnom termíne 
stretnutia (podľa HP SBA 7.18) 
Príloha č.2: 
 

 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 71/200308 
 



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

1. dohody družstiev AKAPO Lučenec a MBK Ružomberok o náhradnom termíne 

stretnutí č. S39, S42 súťaže Starších minižiačok U12 – Stred pôvodne zo dňa 

22.02.2020   
 

rozhodla: 

 

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

U12 – Stred č. S39, S42 AKAPO Lučenec – MBK Ružomberok z pôvodného 

termínu 22.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 15.03.2020 

(Nedeľa), 10:30 a 12:00 hod., ŠH Fándlyho, Lučenec 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Starších 

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

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti AKAPO Lučenec 

/nedostatočný počet hráčok – zvýšená chorobnosť a maródka/, 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 AKAPO Lučenec v pôvodnom termíne stretnutia 
(podľa HP SBA 7.18) 

Príloha č.1: 

 
 



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

Príloha č.2: 
 

 

 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 72/200308 
 
 

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

1. žiadasti družstiev YOUNG ANGELS Academy a BA Čaňa o opätovnú zmenu 

termínu stretnutií č. V44, V47 súťaže Žiačok U14 – Východ pôvodne zo dňa 

07.03.2020 (pôvodné rozhodnutie HK SBA  - Východ č. 60/200220)  
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. V44, V47 Young Angels U13 Košice – BA Čaňa z pôvodného 

termínu 29.02.2020 (Sobota) (zmenené rozhodnutím HK SBA  - Východ č. 

60/200220 zo dňa 07.03.2020 na termín 29.02.2020) na nový termín, ktorým 

bude 16.03.2020 (Pondelok), 16:00 a 17:30 hod., ZŠ Lechkeho, Košice. 

 

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 BA Čaňa /nedostatočný počet 

hráčok – zvýšená chorobnosť a maródka/, 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 Young Angels U13 Košice 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: 



 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 73/200308 
 

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

SBA - V“) na základe vyjadrení 1. rozhodcu, zástupcov oboch družstiev a skutočností 

uvedených v KFS zo stretnutí č. 13 a č. X13 MBK Ružomberok – AKAPO Lučenec 

súťaže  Mladších minižiačok U11 – Stred v termíne 25.01.2020 

 

rozhodla: 

 
 
1. HK SBA – V rozhodla ponechať výsledok stretnutia súťaže Mladší mini žiačky 

U11 Stred zo dňa 25.01.2020, ktorý bol v 12. Minúte stretnutia 18:6 pre MBK 

Ružomberok. 

2. HK SBA - V v súlade s čl. 7.24., čl. 7.25., čl. 10.2., čl. 15.3.1. Hracieho poriadku 

SBA a čl. 2.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 kontumuje stretnutie č. 

X13 MBK Ružomberok – AKAPO Lučenec súťaže Mladší mini žiačky U11 

Stred zo dňa 25.01.2020 s výsledkom 20:0 bez priznania 1 bodu do 

priebežnej tabuľky družstvu AKAPO Lučenec. 
 

Vyjadrenia : 

1. rozhodca stretnutí – p. Miroslav Tomek ml. 

Dobrý deň,  

posielam Vám vyjadrenie k zápasu zo dňa 25.1.2020 MBK Ružomberok - AKAPO Lučenec 

mladšie mini. V priebehu prvej štvrtiny bolo poukázané na porusenie pravidiel osobnej 

obrany zo strany Lucenca. Pocas prerusenej hry som siel za trenerom domaceho druzstva 

MBK Ruzomberok, pricom som ho upozornil nato, aby branili kazda svoju hracku inak bude 

udelena TCH. Pred zaciatkom druhej stvrtiny som uporozrnil hracky oboch tymov, aby 

branili iba svoje hracky. Pocas hry som braniace hracky upozornoval nech nestoja vo 

vymedzenom uzemi.Chcem poukazat aj nato, ze tri braniace hracky z tymu AKAPO Lucenec 

stali vo vymedzenom uzemi, pricom branili vniku do kosa hrackam MBK Ruzomberok co 

som konzultoval aj s trenerom AKAPO Lucenec. Bolo mi povedane, ze to je uplne nieco ine 



ze zato TCH niesu. Nasledne nastala konfrontacia medzi trenermi, hru sme prerusili a bolo 

nam oznamene ze nechcu pokracovat v zapase. Po troch vyzvach od strany rozhodcov, aby v 

zapase pokracovali stiahli svoje hracky z ihriska. Nasledne sme zapas ukoncili za stavu 18.6 

pre MBK Ruzomberok. 

 

S pozdravom 

Miroslav Tomek ml. 
 

Zástupca MBK Ružomberok – p. Radoslav Popelka 

Dobry den p.Bullo, 
Dakujeme za Vas dotaz, najkompetentnejsi a hlavne pritomy zastupca MBK na uvedenom zapase – 
trener p.Vanko Vam stanovisko k ukonceniu stretnutia zo strany Lucenca podal. 
Ja sa k uvedenej zalezitosti nechcem vyjadrovat, hoci moj principialny nazor je ten, ze deti maju hrat 
a kazdy vyjazd na zapas, hlavne v tomto veku je pre nich /dufam/ zazitkom, a ten by mal byt bez 
ohladu na vysledok zapasu, pozitivny, kedze sa snazime vytvarat socialne prostredie v skutocnej a nie 
virtualnej realite. 
  
V danej suvislosti mam samozrejme ako predstavitel klubu zaujem, aby dalsie zapasy nielen v tejto, 
ale aj inych kategoriach medzi MBK a Lucencom neziskavali naboj nezdravej rivality, a vonkoncom 
nemame zaujem na askelacii nejakeho napatia, ktoreho realny povod skutocne ani nepoznam. Mam 
len obavu, aby uvedena situacia, hlavne medzi predstavitelmi luceneckeho klubu neviedla k 
„odvete“, hoci my v MBK voci Lucencu necitime a nikdy sme necitili ziadnu antipatiu,a aj preto je pre 
mna udalost zo zapasu v kategorii mladsich mini o to prekvapujucejsia. 
Chcel by som Vas tymto poziadat o Vas osobny dohlad nad nominaciou rozhodcov /myslim – 
skusenych, resp. osobnosti/, ktorí vedia a su schopni ustrazit aj emocie na lavickach /tym nechcem 
znizovat, resp. negovat arbitrov na stretnuti v Ruzomberku – to absolutne NIE!/, moja ziadost 
vyplyva skor z obavy, aby sa podobne udalosti neopakovali v zapasoch MBK a Lucenca  a hlavne, aby 
nedoslo zo strany Lucenca k eskalacii zrejme u nich vytvoreneho napatia – opat podotykam, ze vobec 
mi nie je jasny povod tohto napatia, kedze nasi treneri, ako aj rodicia su vedeni k umiernenosti 
a slusnemu vystupovaniu voci superovi. 
Nakolko povazujeme prave tim Lucenca za velmi talentovany, sme radi, ze sa s nim mozme stretavat 
v suitazi a prave v zapasoch, kde sa stretnu dva vyrovnane timy, mozu deti aj basketbalovo, a aj 
osobnostne rast. 
Tymto Vam chcem vopred podakovat za Vas osobny pristup pri rieseni tohto citliveho problemu 
a verim, ze aj s Vasou pomocou sa druzstva Lucenca a MBK budu moct stretavat v ziclivej sportovej 
atmosfere. 
  
S pozdravom, 
  
Radoslav Popelka 
 

Zástupca AKAPO Lučenec – p. Ivana Sychra Bartošová 

Dobrý deň. Posielam vyjadrenie k zápasu zo dňa 25.1.2020 medzi tímami MBK Ružomberok 

- AKAPO Lučenec v kategórii mladšie mini. ˇ  

V zápase domáce družstvo porušovalo pravidlo osobnej obrany, kde by mala  brániaca hráčka 

brániť na dĺžku paže, na čo rozhodcovia reagovali slovami, že nebudú za to rozdávať 

technické chyby. Po prvej štvrtine hlavný rozhodca upozornil dievčatá aby bránili každá 

svoju hráčku. Počas hry ale úmyselne kričal po svojich hráčkach aby zdvojili našu hráčku s 

loptou a po konfrontácií s ním prečo to robí, sa vyjadril s úsmevom , že jeho hráčky iba 

zabudli koho bránia a že  nám to vysvetlí cez polčas. Na čo sme my reagovali tým, že pri 

vhadzovaní z pod súperovho koša, sme 3 hráčky postavili na pol ihriska a nechali sme hrať 



jednu hráčku 1 na 1. Hráčky MBK Ružomberok sa všetky stiahli pred vymedzené územie. Na 

to on reagoval, či ideme hrať basketbal 1 na 1 , no Náš úmysel bol poukázať na porušovanie 

pravidla osobnej obrany danej kategórie. Jeho hráčky stáli odstúpené jednou nohou vo 

vymedzenom území, takže keď naša hráčka vnikala do vymedzeného územia, domáce hráčky 

sa stiahli všetky na ňu. Rozhodcovia  ich ani tentoraz neupozornili.  Naše hráčky sme stiahli z 

ihriska po opakovanom zdvojovaní po prejdení cez polovicu, kde hráčku, ktorá vynášala 

loptu už čakala na polovici ďalšia brániaca hráčka a hneď po prejdení ju zdvojili. 

Rozhodcovia na to neupozornili domáce trénera, a kedže sa to opakovalo niekoľko krát, tak 

sme stiahli hráčky dole z ihriska. Na čo následne rozhodcovia prišli za nami , či budeme 

ďalej pokračovať v stretnutí. My sme im položili otázku , či budú pískať podľa pravidiel pre 

danú kategóriu, na čo nám oni povedali, že to riešiť nebudú a nebudú udeľovať technické 

chyby za  porušenie pravidla osobnej obrany. Po tomto vyjadrení sme poslali naše hráčky do 

šatne aby sa prezliekli  a zápas sa ukončil v piatej minúte druhej štvrtiny.  

Pri odchode hráčok do šatne, začali vulgárne nadávať rodičia domácich hráčok našim 

rodičom, ktorý boli s nami na zápase, k čomu sa pridal aj tréner domáceho družstva rasistický 

i poznámkami na našu hráčku, aj hráčky MBK Ružomberok, ukazovaním vulgárnych gést. 

Ďalší  problém je v rozmere ihriska , čo priznali aj rozhodcovia, že dané ihrisko nie je vhodné 

na hranie basketbalu danej kategórii pri hre 5 na 5. Na lavičke na striedanie pre nedostatok 

miesta ,hráčky sediace na nej zasahovali nohami do ihriska. Hráčky MBK Ružomberok 

úmyselne pri vynášaní lopty našou hráčkou vystrkovali nohy do ihriska a zavadzali jej pri 

vynášaní lopty.  

Ďakujem  

Sychra Bartošová 
 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla : 

1. ponechať výsledok stretnutia č. 13, ktorý bol v momente odchodu hosťujúceho 

družstva z palubovky. Nakoľko HK SBA – V nemá jasne preukázané, či došlo alebo 

nedošlo k porušovaniu pravidiel, ktoré sú špecifické pre dané kategóriu. Pre 

absenciu videozáznamu pristúpila HK k takémuto riešeniu danej situácie. 

2. o kontumácii stretnutia č. X13 súťaže Mladších mini žiačok U11 Stred v súlade s 

čl. 7.24., čl. 7.25., čl. 10.2., čl. 15.3.1. Hracieho poriadku SBA a čl. 2.2. Prílohy k 

Disciplinárnemu poriadku č. 1. 

 

HK SBA sekcia Východ má za preukázané, že zápas č. X13 sa nezačal hrať ani po 

uplynutí 15 minútovej čakacej doby. Delegovaní rozhodcovia vycestovali na 

stretnutia a boli v čase plánovaného konania stretnutia pripravení rozhodovať. 

 

Ustanovenia Hracieho poriadku SBA : 
7.24. 

Čakacia doba je 15 minút po stanovenom a riadne hlásenom začiatku stretnutia a môže byť čerpaná 

beztrestne iba v opodstatnených prípadoch. V prípade, že určený začiatok nie je prítomný jeden 

z delegovaných rozhodcov, sa čakacia doba čerpá vždy. 

 

7.25. 

Ak nenastúpi niektoré z družstiev do 15 minút po určenom začiatku na ihrisko pripravené k 

otvoreniu hry, oznámi túto skutočnosť rozhodca HK. O výsledku rozhodne HK po preskúmaní 



dôvodov. Rozhodujúcim pri určovaní času je čas, ktorý určí rozhodca. Delegovaní rozhodcovia, resp. 

technický komisár /ak je delegovaný/ i asistenti rozhodcov musia v každom prípade, ak sa k stretnutiu 

dostavili, obdržať plnú náhradu nákladov vrátane odmeny za výkon funkcie. 

 
10.2. 

Po kontumácii stretnutia sa priznáva súperovi skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak 

príde ku kontumácii stretnutia z viny oboch družstiev, obom družstvám sa započítavá skóre 0:20 

s výnimkou stanovenou predpismi SBA. 

 

15.3. 

O kontumácii stretnutia HK rozhodne a družstvu nebude priznaný jeden bod ak: 

15.3.1. 

družstvo k riadne hlásenému stretnutie nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby, okrem 

prípadov stanovených predpismi SBA 

 

Ustanovenia Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1: 
2.2.  
Nedostavenie sa k zápasu z vlastnej viny                                             najvyššia súťaž   300 € - 1.000 
€  
Alebo zrušenie stretnutia podľa čl. 7. HP                                              1. liga seniori       100 € - 500 €  
V prípade zápasov play off sa uplatňuje horná hranica trestu               ostatné                50 € - 300 €  
Súčasne previnivšie sa družstvo znáša náklady na výjazd rozhodcov /to neplatí v prípade postupu 
podľa čl. 7.31 HP/  
Súčasne sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi 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. 

 


