
 

Smernica k finálovým turnajom Majstrovstiev Slovenska 

v mládežníckych kategóriách, Slovenského pohára mužov, Slovenského pohára žien a 
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Všeobecné zásady: 
 

Výberové konanie na usporiadanie finálových turnajov sa uskutočňuje pre tieto kategórie: 
Slovenský pohár muži, Slovenský pohár ženy, 2.liga muži, Žiačky U14, Mladšie žiačky U13, Staršie 
minižiačky U12, Mladší minižiaci U11 (Festival mládeže), Mladšie minižiačky U11. 

 
Pre ostatné vekové kategórie: 

1.liga muži, 1.liga ženy, Mladí muži U23, Mladé ženy U23, Juniori U19, Juniorky U19, Kadeti U17, 
Kadetky U17, Starší žiaci U15, Staršie žiačky U15, Žiaci U14, Mladší žiaci U13, Starší minižiaci U12 
sa výberové konanie neuskutočňuje, ale nárok na usporiadanie má automaticky družstvo, ktoré sa 
najlepšie umiestnilo po základnej, resp. nadstavbovej časti súťaže alebo play-off v súlade s 
vyhlásením súťaží SBA po splnení základných požiadaviek podľa HP. V prípade jeho nezáujmu ďalšie 
družstvo v poradí. 

 
Vyššie uvedené platí, v prípade, ak SBA neprejaví záujem o organizáciu týchto podujatí do 
28.02.2023. 

 
Hracia komisia SBA finálového turnaja: predseda – technický komisár, členovia – 1.rozhodca turnaja 
(hlavný, ak nie je určený, tak ho určí pred turnajom technický komisár) a zástupca usporiadateľa; 
rozhodnutia Hracej komisie SBA finálového turnaja sú konečné a nie je možné sa proti nim odvolať 

 
Každé družstvo je  povinné mať na  turnaji dve  sady dresov :  svetlej a  tmavej farby s číslami podľa 
pravidiel. 
Termíny záverečných turnajov: 

 
Slovenský pohár muži final-four 

 
 

17. – 19. 02. 2023 



 

Slovenský pohár ženy final-six 20. – 22. 01. 2023 

1.liga muži final-four 06. – 07. 05. 2023 
1.liga ženy final-four 29. – 30. 04. 2023 
2.liga muži final-four 29. – 30. 04 .2023 

Mladí muži U23 final-three 19. – 21. 05 .2023 
Mladé ženy U23 final-four 19. – 21. 05. 2023 

Juniori U19 final-eight 12. – 14. 05. 2023 
Juniorky U19 final-four 02. – 04. 06. 2023 

Kadeti U17 final-eight 26. – 28. 05. 2023 
Kadetky U17 final-eight 09. – 11. 06. 2023 

Starší žiaci U15 final-eight 19. – 21. 05. 2023 
Staršie žiačky U15 final-eight 02. – 04. 06. 2023 

Žiaci U14 final-eight 02. – 04. 06. 2023 
Žiačky U14 final-six 26. – 28. 05. 2023 

Mladší žiaci U13 final-eight 26. – 28. 05. 2023 
Mladšie žiačky U13 final-six 02. – 04. 06. 2023 

Starší minižiaci U12 final-eight 09. – 11. 06. 2023 
Staršie minižiačky U12 final-six 26. – 28. 05. 2023 

 

Mladší minižiaci U11 (Festival mládeže) 02. – 04. 06. 2023 
Mladšie minižiačky U11 final-six 09. – 11. 06. 2023 

 
 

I. Výberové konanie a podmienky na usporiadanie finálových turnajov U11-U14, 2.liga muži, 
Slovenský pohár muži, Slovenský pohár ženy 

 

A. Podmienky pre mládežnícke turnaje Majstrovstiev Slovenska U11 – U14: 
 

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia M – SR musí obsahovať minimálne tieto položky 
: 

 
- úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel., príp. e-mailové spojenie 
- spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera) 
- miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a 



 

úroveň zariadenia (WC, sprchy, počet postelí) 

- športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a 
rozhodcov, spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov 

- vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania 
turnaja (halou, telocvičňou) 

- zabezpečenie športovej stránky podujatia 
- zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v súlade so Smernicou SBA o zdravotnom 

zabezpečení podujatí zo dňa 26.03.2018 
- zabezpečenie spoločenskej stránky podujatia (posedenie trénerov) 
- zabezpečenie cien, upomienkových darčekov, občerstvenia... 
- zabezpečenie propagácie M – SR 
- zabezpečenie doručenia výsledkov všetkým účastníkom 
- prípadné iné návrhy organizátora 
- informácia o prípadnom vysielaní cez live štatistiky a live streamu 
- zabezpečenie na základe požiadavky družstiev príchod do miesta konania turnaja jeden deň 

vopred (vo štvrtok, príp. piatok doobeda) s min. 3/4 hodinovým tréningom v hale konania turnaja 
 

Systém finálových turnajov : 
Turnaje sa hrajú za účasti 8 družstiev v zmysle Vyhlásenia súťaží 2022/23. Organizátor 
turnaja má nárok si určiť čas zápasu v rámci dňa. 

 
Hrací systém - Žiaci U14 Mladší žiaci U13, Starší minižiaci U12: 
piatok štvrťfinále: 
č.1. 1-8 
č.2. 2-7 
č.3. 3-6 
č.4. 4-5 

 
sobota semifinále o 
5.-8.miesto 
č.5. prehra č.4. – prehra č.1. č.6. 
prehra č.3. – prehra č.2. 

 
o 1.-4.miesto 
č.7. víťaz č.1. – víťaz č.4. 
č.8. víťaz č.2. – víťaz č.3. 

 
nedeľa o konečné umiestnenie 
č.9. prehra č.6. – prehra č.5. o 7.miesto č.10. víťaz 
č.5. – víťaz č.6. o 5.miesto č.11. prehra č.8. – 
prehra č.7. o 3.mesto č.12. víťaz č.7. – víťaz č.8. o 
1.miesto 

 
Číslovanie zápasov a nasadzovanie družstiev podľa tohto kľúča je potrebné dodržať. Organizátor 



 

môže iba upraviť poradie zápasov v rámci dňa. 

Hrací systém - Žiačky U14, Mladšie žiačky U13, Staršie minižiačky U12, Mladšie minižiačky U11: 
Turnaje sa hrajú za účasti 6 družstiev v zmysle Vyhlásenia súťaží 2022/23. Žrebovanie turnaja sa 
uskutoční v predstihu po dohode s organizátorom turnaja na sekretariáte SBA. 
Usporiadateľský BK má právo si určiť pre domáce družstvo vždy posledný zápas dňa, resp. trojzápasu 
(odporúčame č. 3.). Podmienkou je, aby žiadne družstvo nehralo 2 zápasy po sebe !!! 

 
Hrací systém : 
piatok doobeda 
č.1.  3-4 
č.2.  1-6 
č.3.  2-5 

 
piatok poobede 
č.4.  6-4 
č.5.  1-2 
č.6.  5-3 

 
sobota doobeda 
č.7.  2-6 
č.8.  4-5 
č.9.  3-1 

 
sobota poobede 
č.10. 6-5 
č.11. 1-4 
č.12. 2-3 

 
nedeľa doobeda 
č.13. 5-1 
č.14. 4-2 
č.15. 3-6 

 
Číslovanie zápasov a nasadzovanie družstiev podľa tohto kľúča je potrebné dodržať. Organizátor 
môže iba upraviť poradie zápasov v rámci dňa. 

 
Hrací systém - Mladší minižiaci U11 
Systém bude určený neskôr, nakoľko ide o Finálový festival, na ktorý sa môžu prihlásiť všetky 
družstvá zo základných skupín. HK SBA má kompetenciu vybrať 8 účastníkov Finálového festivalu z 
kapacitných dôvodov. 

 
Usporiadateľ je povinný hradiť a zabezpečiť : 
- náklady na rozhodcov a technického komisára v zmysle platnej Internej smernice SBA o 

poplatkoch SBA a poplatkoch kolektívnych členov SBA – klubov za rozhodovanie zápasov SBA v 



 

h.o. 2022/23 

- náklady pre asistentov rozhodcov (odmena – výšku určí usporiadateľ) 
- ostatné výdaje spojené s organizáciou turnaja (prenájom haly, odmena 

usporiadateľom...) 
- vstup na všetky podujatia je voľný 
- zabezpečiť fotografovanie družstiev (náklady znáša každé družstvo osobitne), usporiadateľ zašle 1 

ks fotografie z každého družstva na adresu HK SBA spolu so správou 
- nástup družstiev medzi 1. a 2. zápasom 1. dňa = otvárací ceremoniál a na záver turnaja = 

záverečný ceremoniál: 
- slovenská hymna 
- príhovory: usporiadateľ, zástupca mesta, príp. zástupca SBA /technický 

komisár; prečítanie etického kódexu jedným z hráčov 
- športovo elegantné oblečenie (tréneri, RT, organizátori) pri odovzdávaní cien 
- odporúča sa krátky kultúrno – športový program (napr. mladé talenty) 

 
Každé družstvo si hradí a znáša všetky náklady turnaja samostatne (ubytovanie, cestovné, strava...). 

 
Turnaje M-SR budú s dotáciou zo strany SBA pre každé družstvo: 
Organizátor turnaja, aj ostatní účastníci turnaja vo výške 400 €. 

 
SBA zabezpečí : 
- poháre pre prvé tri družstvá, diplom pre každé zúčastnené družstvo a medaily pre prvé tri 

družstvá (20 ks pre družstvo, v prípade záujmu o väčší počet je možné doobjednať na náklady 
žiadateľa) 

- vlajku SBA 
 

Komisia rozhodcov SBA zabezpečí : 
- delegáciu rozhodcov a technického komisára 

 
Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie finálových turnajov M – SR do: 

03. 04. 2023 
 

Prihlášky a projekty je potrebné zasielať na adresu HK SBA - C iba e-mailom: 

hksba@slovakbasket.sk 

Vyhodnotenie bude zrealizované na zasadaní HK SBA - C. 
 

V prípade viacerých záujemcov o usporiadanie finálového turnaja budú rozhodovať 
najmä tieto kritériá: 
Cena  (strava,  ubytovanie),  celková kvalita podmienok (ŠH) a zabezpečenie live 
prenosu (živé vysielanie, prípadne štatistika). 

 
Všetko je potrebné zabezpečiť v súlade s aktuálnymi nariadeniami Vlády SR, ktoré   sa   pravidelne   
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menia,   a preto   budeme   organizátora   informovať     o aktuálnych epidemiologických 
opatreniach a podmienkach organizácie. 

VV SBA môže v prípade priaznivého vývoja príjmovej zložky rozpočtu SBA rozhodnúť o zvýšení 
dotácie pre organizátora. 

 
 

B. Podmienky pre final-four 2.ligy mužov: 
 

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia M – SR musí obsahovať 
minimálne tieto položky : 

 
- úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel., príp. e-mailové spojenie 
- spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera) 
- miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a 

úroveň zariadenia (WC, sprchy, počet postelí) 
- športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a rozhodcov, 

spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov 
- vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania 

turnaja (halou, telocvičňou) 
- zabezpečenie športovej a spoločenskej stránky podujatia 
- zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v súlade so Smernicou SBA o zdravotnom 

zabezpečení podujatí zo dňa 26.03.2018 
- prípadné iné návrhy organizátora 
- informácia o prípadnom vysielaní cez live štatistiky a live streamu 

 
Systém final-four : 
Turnaj za účasti 4 družstiev (prvé dve družstvá z oboch regionálnych skupín 2.ligy 
mužov). 

 
Hrací systém : 29.04.2023 víťaz skupiny Západ – 2.družstvo zo skupiny Východ 

víťaz skupiny Východ – 2.družstvo zo skupiny Západ 
30.04.2023  o 3.miesto porazené družstvá zo semifinále o 

1.miesto víťazné družstvá zo semifinále 
 

Usporiadateľ je povinný hradiť a zabezpečiť : 
- náklady na rozhodcov a technického komisára vrátane prípadného ubytovania      v zmysle platnej 

Internej smernice SBA o poplatkoch SBA a poplatkoch kolektívnych členov SBA – klubov za 
rozhodovanie zápasov SBA v h.o. 2022/23 

- náklady pre asistentov rozhodcov (odmena – výšku určí usporiadateľ) 
- ostatné výdaje spojené s organizáciou turnaja (prenájom haly, odmena 

usporiadateľom...) 
 

Odporúča sa: 
- nástup družstiev medzi 1. a 2. zápasom 1. dňa = otvárací ceremoniál a na záver turnaja = 



 

záverečný ceremoniál: 
- slovenská hymna 
- príhovory: usporiadateľ, zástupca mesta, príp. zástupca SBA /technický 

komisár; prečítanie etického kódexu jedným z hráčov 
- športovo elegantné oblečenie (tréneri, RT, organizátori) pri odovzdávaní cien 
- odporúča sa krátky kultúrno – športový program (napr. mladé talenty) 

Každé družstvo si hradí a znáša všetky náklady turnaja samostatne (ubytovanie, cestovné, strava...). 
 

Informácie pre turnaj: 
Družstvá sa dohodnú po odohranom dni na farbe dresov pre nasledujúci hrací deň. Organizátor má 
právo výberu hracieho času pre domáce družstvo, ak je účastníkom turnaja. 
Pri stanovení hracieho času semifinálových zápasov môže organizátor na základe požiadavky 
konkrétneho družstva zobrať do úvahy vzdialenosť od miesta konania finálového turnaja. 

 
SBA zabezpečí : 
- poháre pre 4 družstvá 
- vlajku SBA 

 
Komisia rozhodcov SBA zabezpečí : 
- delegáciu rozhodcov, prípadne technického komisára 

 
Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie final-four do: 

03. 04. 2023 
 

Prihlášky a projekty je potrebné zasielať na adresu HK SBA – C iba e-mailom: 

hksba@slovakbasket.sk 

Vyhodnotenie bude zrealizované na zasadaní HK SBA - C. 
 

V prípade viacerých záujemcov o usporiadanie final-four budú rozhodovať najmä 
tieto kritériá: 
Cena (strava, ubytovanie), celková kvalita podmienok a zabezpečenie live prenosu (živé vysielanie, 
prípadne štatistika). 

 
Všetko je potrebné zabezpečiť v súlade s aktuálnymi nariadeniami Vlády SR, ktoré   sa   pravidelne   
menia,   a preto   budeme   organizátora   informovať     o aktuálnych epidemiologických 
opatreniach a podmienkach organizácie. 

 
 

C. Podmienky pre final-four Slovenského pohára mužov: 
 

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia turnaja musí obsahovať minimálne tieto položky 
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: 
 

- úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel. spojenie 
- spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera) 
- miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia 

(WC, sprchy, počet postelí) 

- športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a 
rozhodcov, spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov 

- vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania 
turnaja (halou, telocvičňou) 

- zabezpečenie ubytovania a stravovania rozhodcom a komisárovi 
- zabezpečenie športovej stránky podujatia 
- zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 
- zabezpečenie cien, upomienkových darčekov... 
- zabezpečenie propagácie 
- zabezpečenie live štatistík a live vysielania (štandard zápasov SBL, Extraligy žien) 
- prípadné iné návrhy organizátora (napr. Prize money a pod...) 

 
Účastníci turnaja a postup: 
Základné informácie o účastníkoch a postupe do final-four sú uvedené vo 
vyžrebovaní súťaže. 

 
Systém turnaja : 
17.02.2022 (resp. 18.02.2022), semifinále 
18.02.2022, (resp. 19.02.2022) finále 

 
Informácie pre turnaj: 
Družstvá sa dohodnú po odohranom dni na farbe dresov pre nasledujúci hrací deň. Organizátor má 
právo výberu hracieho času pre domáce družstvo, ak je účastníkom turnaja. 
Pri stanovení hracieho času semifinálových zápasov môže organizátor na základe požiadavky 
konkrétneho družstva zobrať do úvahy vzdialenosť od miesta konania finálového turnaja. 
V prípade televízneho priameho prenosu v RTVS šport alebo iného média sa hracie 
časy prispôsobia vysielaniu! 

 
SBA zabezpečí : 
- poháre pre finalistov, úhradu odmien rozhodcov a technického komisára, 
- LED Perimeter – hostiteľ uhradí náklady na dopravu materiálu a osobné náklady 

obsluhujúceho personálu (len v prípade priameho televízneho prenosu) 
- Súhlas UVZ SR s organizáciou podujatia F4 SP 

 
Komisia rozhodcov SBA zabezpečí : 
- delegáciu rozhodcov, príp. technického komisára 

 
Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie turnaja : 

najneskôr do 16.01.2022 do 14:00 hod. 



 

 
Prihlášky a projekty je potrebné zaslať na adresu HK SBA - C e-mailom 
hksba@slovakbasket.sk 

 

Vyhodnotenie bude zrealizované na zasadaní HK SBA - C. 
Všetko je potrebné zabezpečiť v súlade s aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR, ktoré   sa   pravidelne   
menia,   a preto   budeme   organizátora   informovať     o aktuálnych epidemiologických 
opatreniach a podmienkach organizácie. 

 
Vyššie uvedené platí, v prípade, ak SBA neprejaví záujem o organizáciu tohto 
podujatia, najneskôr 8 týždňov pred termínom konania. 

 
D. Podmienky pre final-six Slovenského pohára žien: 

 

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia turnaja musí obsahovať 
minimálne tieto položky : 

 
- úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel. spojenie 
- spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera) 
-  miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia 

(WC, sprchy, počet postelí) 
-  športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a rozhodcov, 

spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov 
- vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania 

turnaja (halou, telocvičňou) 
- zabezpečenie ubytovania a stravovania rozhodcom a komisárovi 
- zabezpečenie športovej stránky podujatia 
- zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 
- zabezpečenie cien, upomienkových darčekov... 
- zabezpečenie propagácie 
- zabezpečenie live štatistík a live vysielania (štandard zápasov SBL, Extraligy 

žien) 
- prípadné iné návrhy organizátora (napr. Prize money a pod...) 

 
Účastníci turnaja ženy: 
Základné informácie o účastníkoch a postupe do final-four sú uvedené vo 
vyžrebovaní súťaže. 

 
Systém turnaja : 
20. 01. 2023, štvrťfinále 
3. 3.družstvo z Niké Extraligy - MBK St.Turá U23//YOUNG ANGELS U23 Košice 
4. 4.družstvo z Niké Extraligy - 5.družstvo z Niké Extraligy 

 
21. 01. 2023, o 5.miesto a semifinále o 
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5.miesto: 
5. prehra zo zápasu 4. - prehra zo zápasu 3. 
semifinále: 
6. 1.družstvo z Niké Extraligy -  víťaz zo zápasu 4. 
7. 2.družstvo z Niké Extraligy -  víťaz zo zápasu 3. 

 
22. 01. 2023, o konečné umiestnenie o 
3.miesto 
8. prehra 6. - prehra 5. 

finále 
9. víťaz 5. - víťaz 6. 

 
Informácie pre turnaj: 
Družstvá sa dohodnú po odohranom dni na farbe dresov pre nasledujúci hrací deň. Organizátor má 
právo výberu hracieho času pre domáce družstvo, ak je účastníkom turnaja. 
Pri stanovení hracieho času semifinálových zápasov môže organizátor na základe požiadavky 
konkrétneho družstva zobrať do úvahy vzdialenosť od miesta konania finálového turnaja. 
V prípade televízneho priameho prenosu v RTVS šport alebo iného média sa hracie 
časy prispôsobia vysielaniu! 

 
SBA zabezpečí : 
- poháre pre všetky družstvá, úhradu odmien rozhodcov a technického komisára, 
- LED Perimeter – hostiteľ uhradí náklady na dopravu materiálu a osobné náklady 

obsluhujúceho personálu (len v prípade priameho televízneho prenosu) 
- Súhlas UVZ SR s organizáciou podujatia F6 SP 

 
Komisia rozhodcov SBA zabezpečí : 
- delegáciu rozhodcov, príp. technického komisára 

 
Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie turnaja : 

najneskôr do 19.12.2022 do 14:00 hod. 
 

Prihlášky a projekty je potrebné zaslať na adresu HK SBA - C e-mailom: 
hksba@slovakbasket.sk 

 

Vyhodnotenie bude zrealizované na zasadaní HK SBA - C. 
 

Všetko je potrebné zabezpečiť v súlade s aktuálnymi nariadeniami Vlády SR, ktoré   sa   pravidelne   
menia,   a preto   budeme   organizátora   informovať     o aktuálnych epidemiologických 
opatreniach a podmienkach organizácie. 

 
Vyššie uvedené platí, v prípade, ak SBA neprejaví záujem o organizáciu tohto 
podujatia. SBA deklaruje svoj záujem najmenej 8 týždňov pred podujatím. 
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II. Pokyny k finálovým turnajom mládeže U15-U23, 1.lige muži, 1.liga ženy 

 

1.liga muži a Mladí muži U23, 1.liga ženy, Mladé ženy U23, Juniori U19, Juniorky 
U19, Kadeti U17, Kadetky U17, Starší žiaci U15, Staršie žiačky U15 

 

Systém finálových turnajov - final-four 1.liga muži, 1.liga ženy: 
Turnaj za účasti 4 družstiev, hrá sa play-off. 
sobota, semifinále 
č.1.  1-4 
č.2.  2-3 

 
nedeľa, o konečné umiestnenie 
č.3.   prehra č.2. – prehra č.3.   o 3.miesto 
č.4. víťaz č.1. – víťaz č.2 o 1.miesto 

 
Systém turnaja - final-four Mladí muži U23: 
Turnaj za účasti 4 družstiev (3 družstvá zo súťaže 1.ligy mužov a Mladých mužov 
U23 a 1 družstvo z 2.ligy mužov). 

 
Hrací systém : 
20.05.2023 semifinále 1-4, 2-3 
21.05.2023 zápas o 1. a 3. miesto 

 
 

Systém turnaja - final-four Mladé ženy U23, Juniorky U19: 
Turnaj za účasti 4 družstiev, hrá sa každý s každým. 

 
piatok 
č.1.  1-4 
č.2.  2-3 

 
sobota 
č.3.  4-3 
č.4.  1-2 

 
nedeľa č.5.   
2-4 
č.6.  3-1 

 
Hrací systém - Juniori U19, Kadeti U17, , Kadetky U17, Starší žiaci U15, Staršie 
žiačky U15: 
piatok štvrťfinále: 
č.1. 1-8 



 

č.2. 2-7 
č.3. 3-6 
č.4. 4-5 

 
sobota semifinále o 
5.-8.miesto 
č.5. prehra č.4. – prehra č.1. č.6. 
prehra č.3. – prehra č.2. 

 
o 1.-4.miesto 
č.7. víťaz č.1. – víťaz č.4. 
č.8. víťaz č.2. – víťaz č.3. 

 
nedeľa o konečné umiestnenie 
č.9. prehra č.6. – prehra č.5. o 7.miesto č.10. víťaz 
č.5. – víťaz č.6. o 5.miesto č.11. prehra č.8. – 
prehra č.7. o 3.mesto č.12. víťaz č.7. – víťaz č.8. o 
1.miesto 

 
Číslovanie zápasov a nasadzovanie družstiev podľa tohto kľúča je potrebné dodržať. Organizátor 
môže iba upraviť poradie zápasov v rámci dňa. 

 
Podmienky : 
Všetky finálové turnaje M-SR sa hrajú u najlepšie umiestneného družstva po základnej, resp. 
nadstavbovej časti alebo play-off v zmysle vyhlásenie danej súťaže 
/organizátor je povinný splniť požiadavky podľa HP !/. V prípade nezáujmu /alebo nesplnenia 
podmienok/ u ďalšieho družstva v poradí. 

 
Vyššie uvedené platí, v prípade, ak SBA neprejaví záujem o organizáciu tohto 
podujatia do 28.2.2023. 

 
Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia M – SR musí obsahovať minimálne tieto položky 
: 

 
-  úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel., príp. e-mailové spojenie 
- spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera) 
-  miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia 

(WC, sprchy, počet postelí) 
-  športové objekty, rozmery ihriska (hracia plocha musí byť povinne za koncovou čiarou najmenej 2 

metre vzdialená od najbližšej prekážky), časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a rozhodcov, 
spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov, hľadisko povinne minimálne pre 
200 divákov na sedenie 

- vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania 
turnaja (halou, telocvičňou) 



 

- zabezpečenie športovej stránky podujatia 
- zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v súlade so Smernicou SBA o zdravotnom 

zabezpečení podujatí zo dňa 26.03.2018 
- zabezpečenie spoločenskej stránky podujatia (posedenie trénerov) 
- zabezpečenie cien ALL STARS..., upomienkových darčekov, občerstvenia... 
- zabezpečenie propagácie M – SR 
- zabezpečenie doručenia výsledkov všetkým účastníkom 
- prípadné iné návrhy organizátora 
- zabezpečenie vysielaní cez live štatistiky a live streamu 
-  zabezpečenie na základe požiadavky družstiev príchod do miesta konania turnaja jeden deň 

vopred (vo štvrtok, príp. piatok doobeda) s min. 3/4 hodinovým tréningom v hale konania turnaja 
 

Usporiadateľ je povinný hradiť a zabezpečiť : 

-  náklady na rozhodcov a technického komisára v zmysle platnej Internej smernice SBA o 
poplatkoch SBA a poplatkoch kolektívnych členov SBA – klubov za rozhodovanie zápasov SBA v 
h.o. 2022/23 

- náklady pre asistentov rozhodcov (odmena – výšku určí usporiadateľ) 
-  ostatné výdaje spojené s organizáciou turnaja (prenájom haly, odmena usporiadateľom...) 
- vstup na všetky podujatia je voľný 
-  zabezpečiť fotografovanie družstiev (náklady znáša každé družstvo osobitne), usporiadateľ zašle 1 

ks fotografie z každého družstva na adresu HK SBA spolu so správou 
-  zabezpečenie doručenia výsledkov, zápisov o stretnutí, ostatných písomností na sekretariát súťaží 

SBA najneskôr v pondelok po podujatí 
 

Každé družstvo si hradí a znáša všetky náklady turnaja samostatne (ubytovanie, cestovné, strava...). 
 

Odporúča sa: 
- nástup družstiev medzi 1. a 2. zápasom 1. dňa = otvárací ceremoniál a na záver turnaja = 

záverečný ceremoniál: 

- slovenská hymna 

- príhovory: usporiadateľ, zástupca mesta, príp. zástupca SBA /technický komisár; 
prečítanie etického kódexu jedným z hráčov 

- športovo elegantné oblečenie (tréneri, RT, organizátori) pri odovzdávaní cien 

- odporúča sa krátky kultúrno – športový program (napr. mladé talenty) 
 

- v prípade negatívnych skúseností na turnaji je zainteresovaný zástupca BK, rozhodca, resp. 
usporiadateľ povinný informovať technického komisára turnaja o danej skutočnosti, ktorý 
uvedené zahrnie do správy z turnaja (odporúčame ohlásiť aj pozitívne dojmy); 

 
Hracia komisia SBA finálového turnaja: predseda – technický komisár, členovia – 1.rozhodca turnaja 
(hlavný, ak nie je určený, tak ho určí pred turnajom technický komisár) a zástupca usporiadateľa; 
rozhodnutia Hracej komisie SBA finálového turnaja sú konečné a nie je možné sa proti nim odvolať. 

 
Každé družstvo je  povinné mať na  turnaji dve sady dresov :  svetlej a  tmavej farby  s číslami podľa 



 

pravidiel. 
 

Turnaje M-SR budú s dotáciou zo strany SBA pre každé družstvo: 
Organizátor turnaja, aj ostatní účastníci turnaja vo výške 200 € na dvojdenný turnaj a 400 € na 
trojdenný turnaj. 

 
SBA zabezpečí : 
-  poháre pre prvé tri družstvá, diplom pre každé zúčastnené družstvo a medaily (okrem 1.ligy 

mužov a žien) pre prvé tri družstvá (20 ks pre družstvo, v prípade záujmu o väčší počet je 
možné doobjednať na náklady žiadateľa) 

- vlajku SBA 

Komisia rozhodcov SBA zabezpečí : 
- delegáciu rozhodcov a technického komisára 

 
Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie finálových turnajov M – SR 

najneskôr do 17. 04. 2023 do 14:00 hod. 
 

Prihlášky a projekty je potrebné zasielať na adresu HK SBA - C iba e-mailom: 
hksba@slovakbasket.sk 

 

Vyhodnotenie bude zrealizované na zasadaní HK SBA - C. 
 

V prípade viacerých záujemcov o usporiadanie finálového turnaja (postupne podľa 
poradia družstiev v danej súťaži) budú rozhodovať najmä tieto kritériá: 
Zabezpečenie live prenosu (živé vysielanie) a live štatistiky, celková kvalita 
podmienok miesta konania turnaja a cena (strava, ubytovanie). 

 
Všetko je potrebné zabezpečiť v súlade s aktuálnymi nariadeniami Vlády SR, ktoré   sa   pravidelne   
menia,   a preto   budeme   organizátora   informovať     o aktuálnych epidemiologických 
opatreniach a podmienkach organizácie. 

 
VV SBA môže v prípade priaznivého vývoja príjmovej zložky rozpočtu SBA rozhodnúť o zvýšení 
dotácie pre organizátora. 

 
 

III. Pokyny pre technického komisára 
 

Technický komisár finálového turnaja: 
- je plnoprávnym zástupcom HK SBA - C na podujatí; 
- má rozhodovacie právo v sporných prípadoch určených Pravidlami basketbalu FIBA (nemôže však 

zasiahnuť priamo v stretnutí do rozhodovacích právomocí rozhodcov !); 
- zvoláva úvodnú poradu po dohovore s usporiadateľom, na ktorej oznámi organizačné a športové 

podmienky finálového turnaja; 
- má miesto pri stolíku medzi zapisovateľom a časomeračom; 
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- pred každým stretnutím turnaja skontroluje oprávnenosť štartu každého účastníka 
v súlade so súpiskou družstva uvedenou na webovskej stránke SBA; 

- zúčastňuje sa fyzicky každého stretnutia turnaja; 
- riadi a vyhodnocuje výber ALL STARS turnaja podľa priloženého materiálu. 

 
Prílohy: 

 

1. Porada trénerov a vedúcich družstiev pred turnajom 
 

- privítanie 
- časy stretnutí 
- čakacia doba je 5 min po oficiálnom začiatku stretnutia 

 
(návrh tém porady) 

- označenie hráčov 10 min pred stanoveným začiatkom do zápisu (viď pravidlá) 

- polčasová prestávka medzi 2. a 3.štvrtinou 15 min., príp. podľa dohody 
- fauly hráčov budú oznamované od stolíka rozhodcov 
- na lavičke môžu sedieť osoby v súlade s Pravidlami basketbalu FIBA 
- oddychové časy v súlade s Pravidlami basketbalu FIBA 
- posledné 2 min. zápasu zastavovať čas aj po koši 
- pre žiacke a mini kategórie výklad a trestanie: osobná obrana, clony a pod. –  v súlade s 

pravidlami pre tieto kategórie 
- pokyny a oznamy organizátorov turnaja (strava, ubytovanie, časy stretnutí, spoločenské 

stretnutie trénerov, otvárací a záverečný ceremoniál) 
- upozorniť na čas 1.stretnutia a aj potreby byť načas pripravení na stretnutie pre hladký 

priebeh turnaja (najmä žiacke a mini kategórie) 
 

Hracia komisia SBA finálového turnaja: predseda – technický komisár, členovia – 1.rozhodca turnaja 
(hlavný, ak nie je určený, tak ho určí pred turnajom technický komisár) a zástupca usporiadateľa; 
rozhodnutia Hracej komisie SBA finálového turnaja sú konečné a nie je možné sa proti nim odvolať. 

 
HK SBA turnaja rieši všetky sporné prípady v priebehu turnaja, vyhlási oficiálne výsledky turnaja, 
zariadi odovzdanie diplomov každému účastníkovi, medailí a cien víťazom a družstvám na 2. a 
3.mieste. HK v spolupráci s organizátorom zabezpečí odfotografovanie všetkých zúčastnených 
družstiev. 
HK vypracuje správu a spolu s fotografiami družstiev, zápismi a celou agendou o činnosti HK doručí na 
adresu: SBA, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava. 

 
Námietky sa uplatňujú najneskôr do 60 min. po zápase u predsedu HK turnaja písomne v súlade s 
predpismi SBA. 

 
2. Pokyny k vyhláseniu ALL STARS na M - SR 

3. Výklad k pravidlám pre M-SR 



 

4. Pokyny HK SBA - C pre finálový turnaj 

5. Správa z podujatia od technického komisára 
 
 

IV. Pokyny k ALL STARS, MVP a iných individuálnych ocenení 
 

A. Mladí muži U23, Mladé ženy U23, Juniori U19, Juniorky U19, Kadeti U17, Kadetky U17, Starší 
žiaci U15, Staršie žiačky U15, Žiaci U14, Žiačky U14, Mladší žiaci U13, Mladšie žiačky U13 

Usporiadateľ vyhlási 5 hráčov na základe ankety, ako najlepších hráčov turnaja. Spôsob realizácie 

ankety: 
- po jednom anketovom lístku dostane: 

 zástupca každého z družstiev turnaja 
 technický komisár turnaja (zástupca SBA) 

Spôsob hlasovania: 
1. Na hlasovacom lístku vyznačí každý účastník ankety v poradí 1.-10. miesto desať hráčov (od 

najlepšieho po desiate miesto v poradí). 
2. O konečnom poradí rozhodne súčet bodov podľa umiestnení na jednotlivých 

anketových lístkoch takto: 
hráč na 1.mieste na anketovom lístku dostane 10 bodov, 
hráč na 2.mieste 9 bodov , . . . hráč na 
10.mieste 1 bod 
Spočítaním bodov z jednotlivých anketových lístkov sa určí konečné poradie na 
1.-5. mieste 

3. Hráčov na 1.- 5. mieste vyhlási usporiadateľ ako ALL STARS „A“, 
 
 

V prípade záujmu môže usporiadateľ vyhlásiť aj iné individuálne  ocenenia,  o  ktorých vopred 
informuje technického komisára a zástupcov jednotlivých družstiev. Hráč s najväčším počtom hlasov v 
ankete bude vyhodnotený, ako MVP turnaja. 

 
B. Starší minižiaci U12, Staršie minižiačky U12, Mladší minižiaci U11, Mladšie minižiačky U11 

 

Usporiadateľ bude vyhodnocovať ALL STARS turnaja A (iba 5 najlepších hráčov turnaja), MVP hráča 
turnaja na základe ankety. Ďalej sa vyhodnocujú MVP jednotlivých družstiev na základe návrhu 
trénera príslušného družstva, najlepší strelec turnaja a najlepší strelec TH (trestných hodov). 

 
Spôsob realizácie vyhlasovania MVP hráča turnaja a ALL STARS : 
- po jednom anketovom lístku dostane : 

 zástupca každého z družstiev turnaja 
 technický komisár turnaja (zástupca SBA) 

 
 



 

 
Spôsob hlasovania MVP hráča (samostatne) a ALL STARS turnaja: 

1. Na hlasovacom lístku vyznačí každý účastník ankety v poradí 1.-10. miesto desať hráčov (od 
najlepšieho po desiate miesto v poradí.) /pre MVP hráča 1.-5./ 

2. O konečnom poradí rozhodne súčet bodov podľa umiestnení na jednotlivých 
anketových lístkoch takto /pre MVP hráča 5 bodov až 1 bod/: hráč na 
1.mieste na anketovom lístku dostane 10 bodov , hráč na 2.mieste 9 
bodov , . . . 
hráč na 10.mieste 1 bod 
Spočítaním bodov z jednotlivých anketových lístkov sa určí konečné poradie. 

3. Hráčov na 1.-5. mieste vyhlási usporiadateľ ako ALL STARS turnaja. Hráča na 
1. mieste pre MVP hlasovanie, ako hráča MVP turnaja. 

 
V prípade záujmu môže usporiadateľ vyhlásiť aj iné individuálne ocenenia, o ktorých vopred 
informuje technického komisára a zástupcov jednotlivých družstiev. 

V. Vzor správy z finálového turnaja mládeže 
 

Obsahom správy technického komisára z finálového turnaja mládeže je krátky záznam z priebehu 
podujatia, ktorých obsahom je najmä, vykonanie kontroly zoznamu účastníkov (súpisky), informácia o 
uskutočnení porady, časový rozpis turnaja aj s výsledkovou časťou a konečnou tabuľkou, individuálne 
ocenenia hráčov, záznam HK  z prípadného  riešenia  námietok  BK  a previnení  účastníkov,  kladné  a 
záporné stránky turnaja (telocvičňa, šatne, ubytovanie, strava, správanie sa fanúšikov, trénerov a 
hráčov), odporúčania do budúcnosti a iné skutočnosti. 

 
Vzor správy: 

 
Správa z finálového turnaja M-SR v kategórii žiačok 

 
Finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska žiačok sa uskutočnil v dňoch 17.-19.5.2013 v Nitre. Turnaja sa 
zúčastnili družstvá: Dannax Sport Košice, BKM Bardejov, ŠKP 08 Banská Bystrica, BKŽ Levice, MBK 
Stará Turá a BKM Junior UKF Nitra. 

 
Organizačný výbor viedol p. ..............,ako riaditeľ turnaja, technický komisár turnaja 
bol p. ...................., hlavný rozhodca p. .................... 

 
Technická porada sa konala v priestoroch ŠH, kde bol zástupcom družstiev predstavený organizačný 
výbor. Družstvá boli oboznámené s organizačnými a športovými podmienkami hlavným 
organizátorom p. ......................... 
Všetci účastníci dostali bulletin turnaja, hlasovacie lístky k All Stars turnaja a boli informovaní aj o 
spôsobe vyhodnotenie iných individuálnych ocenení. 

 
Družstvám boli vyžrebované nasledovné čísla : číslo 1 - 
BKŽ Levice 
číslo 2 - BKM Bardejov číslo 3 



 

- MBK Stará Turá 
číslo 4 - BKM Junior UKF Nitra číslo 5 - 
Dannax Sport Košice číslo 6 - ŠKP 08 
Banská Bystrica 

 
Výsledky zápasov: 

 

Piatok, 10.5.2013 
MBK Stará Turá - BKM Junior UKF Nitra 27:73 (12:39) 
BKŽ Levice - ŠKP 08 Banská Bystrica 74:50 (35:29) 
BKM Bardejov - Dannax Sport Košice 59:50 (30:22) 
ŠKP 08 Banská Bystrica - BKM Junior UKF Nitra 58:72 (36:36) BKŽ Levice - BKM 
Bardejov 73:43 (30:19) 
DANNAX SPORT Košice - MBK Stará Turá 67:66pp (37:24, 60:60) 

 
Sobota, 11.5.2013 
BKM Bardejov - ŠKP 08 Banská Bystrica 54:62 (32:23) 
BKM Junior UKF Nitra - Dannax Sport Košice 73:38 (45:19) 
MBK Stará Turá - BKŽ Levice 43:56 (28:32) 
ŠKP 08 Banská Bystrica - Dannax Sport Košice 59:44 (35:25) 
BKM Junior UKF Nitra - BKM Levice 67:39 (27:19) 
BKM Bardejov - MBK Stará Turá 52:60 (26:26) 

Nedeľa, 12.5.2013 
DANNAX SPORT Košice - BKŽ Levice 

 

39:71 (19:31) 
BKM Junior UKF Nitra - BKM Bardejov 77:31 (39:14) 
MBK Stará Turá - ŠKP 08 Banská Bystrica 37:78 (18:33) 

Konečná tabuľka turnaja 
 

1. BKM Junior UKF Nitra 5 5 0 362:193 10 
2. BKŽ Levice 5 4 1 313:242 9 
3. ŠKP 08 Banská Bystrica 5 3 2 307:281 8 
4. MBK Stará Turá 5 1 4 233:326 6 
5. BKM Bardejov 5 1 4 239:322 6 
6. DANNAX SPORT Košice 5 1 4 238:328 6 

 

O poradí na 4.-6. mieste rozhodli vzájomné zápasy 
 

ALL STARS - A 
Natália Martišková (Nitra) Viktória 
Fehérová (Nitra) Simona 
Bochnovičová (Nitra) Simona 
Majtásová (Stará Turá) Nikola 



 

Kováčiková (Levice) 
 

MVP 
Viktória Fehérová (Nitra) 

 
NAJLEPŠÍ STRELEC 
Nikola Kováčiková (Levice) 
 
Posedenie trénerov, vedúcich družstiev, organizátorov turnaja sa konalo v sobotu 18.5.2013 po 
poslednom stretnutí dňa. Organizátori zvládli organizáciu turnaja na vysokej úrovni. 

 
Na záver turnaja boli vyhlásené výsledky, poradie družstiev, All Stars turnaja. Zástupcovia mesta 
Nitra, p..................., reprezentačný tréner Slovenska U14 p............ a technický komisár p................. 
odovzdali družstvám diplomy, medaily a vecnými cenami odmenili hráčky All Stars, najlepšiu hráčku, 
strelkyňu ako aj trénerov. 

 
Priebeh turnaja nenarušili žiadne mimoriadne udalosti. Organizátori zvládli organizáciu turnaja 
výborne. Priebežne oboznamovali účastníkov s výsledkami stretnutí, zverejňovali hernú štatistiku 
stretnutí, priebežnú tabuľku každého dňa. Časomerné zariadenie v športovej hale je na špičkovej 
úrovni a umožňuje dokonalý prehľad o stave stretnutia vo všetkých parametroch . Jediný nedostatok 
obsluhy sa vyskytol v prvých dvoch stretnutiach turnaja, kde časomerač v súlade s pravidlami 
basketbalu zastavoval čas aj posledné dve minúty stretnutia. Keďže toto pravidlo nepoznajú oficiálne 
pravidlá minibasketbalu, po upozornení technickým riaditeľom     k takému porušeniu pravidiel už 
viac neprišlo. 

 
Odporúčam,  aby   organizátorom   bolo   aj   v budúcnosti   zverené   niektoré  z finálových turnajov 
M-SR v minibasketbale, či iných mládežníckych finálových turnajov M-SR. 

 
V Nitre 22.5.2013 

 
technický komisár turnaja 
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