
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Západ – november 2019 

 
Zverejnené 04.11.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 20/191104 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti TJ Iskra Partizánske o výmenu poradia stretnutí č.18 zo dňa 

30.11.2019 a č.46 zo dňa 28.03.2020 medzi družstvami TJ Iskra Partizánske a 

BK Klokani Ivanka pri Dunaji súťaže 2.liga muži – Západ 

2. žiadosti TJ Iskra Partizánske o výmenu poradia stretnutí č.25 zo dňa 

18.01.2020 a č.53 zo dňa 18.04.2020 medzi družstvami TJ Iskra Partizánske a 

BK EXIT Nitra súťaže 2.liga muži – Západ 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže 2.liga muži – Západ 

č.18 zo dňa 30.11.2019 a č.46 zo dňa 28.03.2020 medzi družstvami TJ Iskra 

Partizánske a BK Klokani Ivanka pri Dunaji nasledovne : 

č.18 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – TJ Iskra Partizánske z termínu 

30.11.2019 (Sobota) sa odohrá v Ivanka pri Dunaji /pôvodne v Partizánskom/ 

č.46 TJ Iskra Partizánske – BK Klokani Ivanka pri Dunaji z termínu 

28.03.2020 sa odohrá v Partizánskom /pôvodne v Ivanke pri Dunaji/ 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže 2.liga muži – Západ 

č.25 zo dňa 18.01.2020 a č.53 zo dňa 18.04.2020 medzi družstvami TJ Iskra 

Partizánske a BK EXIT Nitra nasledovne : 

č.25 BK EXIT Nitra – TJ Iskra Partizánske z termínu 18.01.2020 (Sobota) sa 

odohrá v Nitre /pôvodne v Partizánskom/ 

č.53 TJ Iskra Partizánske – BK EXIT Nitra z termínu 18.04.2020 sa odohrá 

v Partizánskom /pôvodne v Nitre/ 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení výmeny poradia stretnutí súťaže 2.liga 

Muži – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku 

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti TJ Iskra Partizánske /rekonštrukčné práce 

v telocvični 5. ZŠ na sídlisku Šípok v Partizánskom v termíne do konca januára 

2020/ vzájomnej dohody družstiev o výmene poradia 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.  

 
Zverejnené 05.11.2019 



 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 21/191105 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti BKM SPU Nitra o zmenu termínu stretnutí č.Z14 

a č.Z17 Strojár Malacky J – BKM SPU Nitra B J súťaže 2.liga Juniori U19 a Kadeti 

U17 – Západ zo dňa 09.11.2019 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže 2.liga Juniori 

U19 a Kadeti U17 – Západ č.Z14 a č.Z17 Strojár Malacky J – BKM SPU 

Nitra B J z pôvodného termínu 09.11.2019 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 08.11.2019 (Piatok), 17:30 a 19:15 hod., telocvičňa ZŠ 

Štúrova, Malacky. 

 

BKM SPU Nitra je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady  rozhodcom 

a to na základe vystavenej faktúry.   

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutia súťaže 2.liga 

Juniori U19 a Kadeti U17 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s 

čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BKM SPU Nitra 

/nedostatok hráčov v pôvodnom termíne z dôvodu súbehu súťaží DL Juniori a 2. ligy 

Juniorov/, vzájomnej dohody družstiev o novom 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.  

 
Zverejnené 08.11.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 22/191107 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BBK Bánovce nad Bebravou o zmenu termínu stretnutia č.B21 

BBK Bánovce nad Bebravou – MBA Prievidza súťaže Žiaci U14 – Západ 

zo dňa 16.11.2019  

rozhodla : 

 

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

Západ č.B21 BBK Bánovce nad Bebravou – MBA Prievidza 

z pôvodného termínu 16.11.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 21.11.2019 (Štvrtok), 16:15 hod., ŠH, Bánovce nad Bebravou. 

 

V súlade s čl.7.18. Hracieho poriadku SBA: 



 „V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 

v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky 

oboch družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí.“ 

 

BBK Bánovce nad Bebravou je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady  

rozhodcom a to na základe vystavenej faktúry.   

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 

– Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, 

na základe odôvodnenej žiadosti BBK Bánovce nad Bebravou /obsadenosť ŠH 

v Bánovciach nad Bebravou 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.  

 
Zverejnené 13.11.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 23/191113 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti ŠŠK B.S.C. Bratislava o zmenu termínu stretnutia č.6 Inter Bratislava 

– B.S.C. Yellow Bratislava súťaže Starší minižiaci U12 – Západ zo dňa 

17.11.2019 (pôvodne 20.10.2019, zmenené rozhodnutím HK SBA – Západ 

č.011/191003) 

2. žiadosti BK Klokani Ivanka pri Dunaji o zmenu termínu stretnutí 5x5 a 3x3 č.16 

a č.x16 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – BKM Junior UKF Nitra súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – Západ zo dňa 07.12.2019 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Starší minižiaci 

U12 – Západ č.6 Inter Bratislava – B.S.C. Yellow Bratislava z pôvodného 

termínu 17.11.2019 (Nedeľa) /pôvodne 20.10.2019, zmenené rozhodnutím 

HK SBA – Západ č.011/191003/ na nový termín, ktorým bude 07.03.2020 

(Sobota), 5.turnaj – B.S.C. Blue Bratislava 

  

V súlade s čl.7.18. Hracieho poriadku SBA: 

 „V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 

v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky 

oboch družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí.“ 

 



MBK AŠK Slávia Trnava ako organizátor 1.turnaja, na ktorom sa malo pôvodne 

toto stretnutie odohrať, na základe vzájomnej dohody uhradí náklady za   

rozhodcov za stretnutie č.6.   

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutia súťaže Starší 

minižiaci U12 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti ŠŠK B.S.C. Bratislava /herná 

vyťaženosť hráčov B.S.C. počas 46.týždňa – turnaj 3x3 o majstra Bratislavy dňa 

14.11.2019 a turnaj 4 družstiev súťaže U12 – Západ dňa 16.11.2019/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom   termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí 5x5 a 3x3 súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – Západ č.16 a č.x16 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – BKM 

Junior UKF Nitra z pôvodného termínu 07.12.2019 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 08.12.2019 (Nedeľa), 11:00 a 12:30 hod., telocvičňa 

ZŠ, SNP 3, Ivanka pri Dunaji. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí 5x5 a 3x3 súťaže 

Mladšie minižiačky U11 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK Klokani Ivanka pri 

Dunaji /obsadenosť telocvične ZŠ v Ivanke pri Dunaji v pôvodnom termíne/, 

vzájomnej dohody družstiev o novom 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.  

 
Zverejnené 16.11.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 24/191115 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti Gabko n.f. o výmenu poradia stretnutí č.B6 a č.B8 zo 

dňa 23.11.2019 a č.B18 a č.B20 zo dňa 01.02.2020 medzi družstvami ŠBK Junior 

Levice a BK Gabko Senec súťaže Mladší žiaci U13 – Západ 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 

– Západ č.B6 a č.B8 zo dňa 23.11.2019 a č.B18 a č.B20 zo dňa 01.02.2020 

medzi družstvami ŠBK Junior Levice a BK Gabko Senec nasledovne : 

č.B6, č.B8 ŠBK Junior Levice – BK Gabko Senec z termínu 23.11.2019 

(Sobota) sa odohrá v Leviciach /pôvodne v Senci/ 



č.B18 a č.B20 BK Gabko Senec – ŠBK Junior Levice z termínu 01.02.2020 

sa odohrá v Senci /pôvodne v Leviciach/ 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení výmeny poradia stretnutí súťaže Mladší 

žiaci U13 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Gabko n.f. /obsadenosť telocvične 

ZŠ volejbalovým turnajom v termíne 23.11.2019/ vzájomnej dohody družstiev 

o výmene poradia 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.  

 
Zverejnené 19.11.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 25/191119 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti BK Domov Topoľčany o zmenu termínu stretnutia č.20 

BK Domov Topoľčany – BBK Bánovce nad Bebravou súťaže 2.liga muži – Západ zo 

dňa 30.11.2019 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže 2.liga muži – 

Západ č.11 BK Domov Topoľčany – BBK Bánovce nad Bebravou 

z pôvodného termínu 30.11.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

29.11.2019 (Piatok), 19:00 hod., telocvičňa OA, Inovecká 2041, Topoľčany. 

 

BK Domov Topoľčany je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady  

rozhodcom a to na základe vystavenej faktúry.   

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutia súťaže 2.liga 

Muži – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku 

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK Domov Topoľčany /nedostatok hráčov 

oboch družstiev v pôvodnom termíne/ , vzájomnej dohody družstiev 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.  

 
Zverejnené 22.11.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 26/191121 
 



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

SBA - Z“) na základe žiadosti BK AKADEMIK Prešov o zmenu termínu a výmenu 

poradia stretnutí č.V26 a č.V29 zo dňa 07.12.2019 a č.V56 a č.V590 zo dňa 

07.03.2020 medzi družstvami PU Akademik Prešov a BK MŠK Kežmarok súťaže 

2.liga Juniori U19 a Kadeti U17 – Východ  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu a výmenu poradia stretnutí súťaže 

2.liga Juniori U19 a Kadeti U17 – Východ č.V26 a č.V29 zo dňa 07.12.2019 

a č.V56 a č.V590 zo dňa 07.03.2020 medzi družstvami PU Akademik 

Prešov a BK MŠK Kežmarok nasledovne : 

V26 a č.V29 BK MŠK Kežmarok – PU Akademik Prešov z termínu 07.12.2019 

(Sobota) sa odohrá 14.12.2019 (Sobota) o 11:00 a 13:00 hod. v MŠH 

V.Jančeka, Nižná brána19, Kežmarok /pôvodne v Prešove/ 

č.V56 a č.V590 PU Akademik Prešov – BK MŠK Kežmarok z termínu 

07.03.2020 sa odohrá v Prešove /pôvodne v Kežmarku/ 

 

V súlade s čl.7.18. Hracieho poriadku SBA: 

 „V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 

v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky 

oboch družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí.“ 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení výmeny poradia stretnutí súťaže 2.liga 

Juniori U19 a Kadeti U17 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s 

čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK AKADEMIK 

Prešov /rekonštrukcia telocvične ZŠ Májové námestie v Prešove v termíne 

18.11.2019 - 31.12.2019/ vzájomnej dohody družstiev o výmene poradia 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.  

 
Zverejnené 25.11.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 27/191125 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BK Inter Bratislava mládež o zmenu termínu stretnutia č.B26 Inter 

Bratislava  – MBK AŠK Slávia Trnava súťaže Žiaci U14 – Západ zo dňa 

30.11.2019 



2. žiadosti BKM SPU Nitra o zmenu termínu stretnutia č.B9 a č.B11 ŠBK Junior 

Levice  – BKM SPU Nitra súťaže Mladší žiaci U13 – Západ, skupina B zo dňa 

07.12.2019 

3. žiadosti ŠBK Handlová o zmenu termínu stretnutí č.S13 a č.S16 BK ŠKP 08 

Banská Bystrica – ŠBK Handlová súťaže Mladšie žiačky U13 – Stred zo dňa 

23.11.2019 

 

rozhodla : 

 

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

Západ č.B26 Inter Bratislava  – MBK AŠK Slávia Trnava z pôvodného 

termínu 30.11.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 28.11.2019 

(Štvrtok), 16:30 hod., EUROVIA aréna, Trnavská cesta 29, Bratislava. 

 

BK Inter Bratislava mládež je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady  

rozhodcom a to na základe vystavenej faktúry.   

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 

– Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, 

na základe odôvodnenej žiadosti BK Inter Bratislava mládež /obsadenosť EUROVIA 

arény v pôvodnom termíne akciou MS vo Fittness/, vzájomnej dohody družstiev 

o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Mladší žiaci U13 

– Západ, skupina B č.B9 a č.B11 ŠBK Junior Levice  – BKM SPU Nitra 

z pôvodného termínu 07.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

08.12.2019 (Nedeľa), Levice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutia súťaže Mladší 

žiaci U13 – Západ, skupina B medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BKM SPU Nitra 

/zaneprázdnenosť trénera družstva BKM – hrací termín pre kategórie Mladší 

minižiaci U11 a Mladší žiaci U13 v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev 

o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

3. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – 

Stred č.S13 a č.S16 BK ŠKP 08 Banská Bystrica – ŠBK Handlová 

z pôvodného termínu 23.11.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

14.12.2019 (Sobota), 09:30 a 11:15 hod., telocvičňa Gymnázia 

J.G.Tajovského, Banská Bystrica. 

 

V súlade s čl.7.18. Hracieho poriadku SBA: 

 „V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 



v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky 

oboch družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí.“ 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladšie 

žiačky U13 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti ŠBK Handlová /nedostatok hráčok 

ŠBK Handlová z dôvodu školskej akcie 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.  

 
Zverejnené 28.11.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 28/191128 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti BK Inter Bratislava mládež o zmenu termínu stretnutia 

č.B10 a č.B12 Inter Bratislava „žltí“ – BK Gabko Senec súťaže Mladší žiaci U13 – 

Západ, skupina B zo dňa 07.12.2019 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Mladší žiaci 

U13 – Západ, skupina B č.B10 a č.B12 Inter Bratislava „žltí“ – BK 

Gabko Senec z pôvodného termínu 07.12.2019 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 11.12.2019 (Streda), 17:00 a 18:30 hod., EUROVIA 

aréna, Trnavská cesta 29, Bratislava. 

 

BK Inter Bratislava mládež je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady  

rozhodcom a to na základe vystavenej faktúry.   

 

V súlade s čl.7.18. Hracieho poriadku SBA: 

 „V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 

v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky 

oboch družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí.“ 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutia súťaže Mladší 

žiaci U13 – Západ, skupina B medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK Inter Bratislava mládež 

/obsadenosť EUROVIA arény a ŠH Mladosť v termíne 7.12. – 8.12.2019/, 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.  

 


