
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Východ – august 2020 

 
Zverejnené 29.08.2020 
 

Rozhodnutie: HK SBA – Centrálna, Východ, Západ č. 001/200829 
 
Hracie komisie Slovenskej basketbalovej asociácie – Centrálna, Východ, Západ 

(ďalej len „HK SBA“) vo veci prihlásených družstiev do súťaží SBA 

 

rozhodli: 

 

HK SBA v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2020/2021 a Vyhlásením 

ženských súťaží SBA 2020/2021 podľa počtu prihlásených družstiev schvaľujú 

systémy jednotlivých súťaží nasledovne: 

 

SBL muži – 7 družstiev – Variant C *1 

 

Extraliga ženy – 8 družstiev – Variant A *2 

 

1.liga muži – 11 družstiev – Variant B; 

 

2.liga muži – 16 družstiev; 

 

1.liga ženy + 1.liga Mladé ženy U23 + Juniorky U19 (spoločná súťaž) – 13 

družstiev (5+3+5) – Variant A; 

 

Juniori U19 – 11 družstiev – Variant C; 

 

Kadeti U17 – 22 družstiev – Nový variant *3; 

 

Kadetky U17 – 15 družstiev – Variant B; 

 

Starí žiaci U15 – 17 družstiev – Variant C; 

  

Staršie žiačky U15 – 15 družstiev – Variant B; 

 

Žiaci U14 – 23 družstiev – Variant C 

 

Žiačky U14 – 18 družstiev – Variant C 

 

Mladší žiaci U13 – 20 družstiev; 

 

Mladšie žiačky U13 – 21 družstiev – Variant B; 

 

Starší minižiaci U12 – 21 družstiev; 



  

Staršie minižiačky U12 – 21 družstiev – Variant B; 

 

*1 – SBL si na svojom zasadaní schválila systém súťaže pre 7 družstiev. Základná 

časť sa odohrá šesťkolovo a play-off v troch kolách. Viac je uvedené už vo 

zverejnenom doplnení Vyhlásenia mužských súťaží 2020/2021. 

 

*2 – HK SBA v zmysle čl. 4. Hracieho poriadku SBA rozhodla o doplnení súťaže 

Extraligy žien na párny počet účastníkov 8 (doplnené družstvo BK ŠK UMB Banská 

Bystrica) 

 

*3 – v Kategórii Kadeti U17 nebol vo Vyhlásení mužských súťaží 2020/2021 systém 

pre 21 a viac družstiev, preto sa schválila súťaž v základnej časti v 2 skupinách 

Východ a Západ a v nadstavbe v 2 skupinách o 1.-8. ( družstvá si neberú vzájomné 

zápasy so sebou) a 9.-22.miesto (družstvá si berú vzájomné zápasy so sebou a hrajú 

iba s družstvami z opačných skupín) 

 

Odôvodnenie: HK SBA rozhodli v súlade s čl. 2.  a čl. 4. Hracieho poriadku SBA, na 

základe prihlášok do súťaží SBA, počtu prihlásených jednotlivých družstiev v daných 

súťažiach, kategóriách a v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2020/2021 

a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2020/2021.  

 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 


