
 

Vyhlásenie ženských súťaží SBA 2022/2023 
 

Preambula  
Každý basketbalový klub je povinný oboznámiť sa s predpismi a poriadkami SBA platnými pre toto 
hracie obdobie v súťažiach, do ktorých prihlasuje svoje družstvá. 
Snahou všetkých členov SBA musí byť úspešná reprezentácia krajiny vo všetkých vekových kategóriách.  
V mládežníckych súťažiach SBA môžu štartovať aj zahraničné družstvá s právami a povinnosťami 
zhodnými so slovenskými družstvami, okrem práva na postup do finálovej časti súťaže /na 
zahraničného účastníka sa uplatňujú ustanovenia HP ako na družstvo mimo súťaž/.  V prípade 
požiadavky slovenského družstva sa vzájomné zápasy odohrajú na Slovensku. 
Všetky poplatky vyplývajúce z predpisov a poriadkov SBA sú fakturované raz za mesiac na klub, ktorý 
prihlásil družstvo do súťaže. Všetky poplatky a pokuty udelené v zmysle Disciplinárneho poriadku 
a prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1. sú fakturované raz za mesiac na klub, ktorého sa priestupok 
týka. Všetky poplatky a pokuty sú fakturované na klub aj v prípade, ak sa previnenie týka jeho hráčov, 
trénerov a funkcionárov. 
Termíny uvedené v tomto Vyhlásení sú záväzné a povinne sa musia dodržiavať vo všetkých súťažiach !  
Poznámka: vyhlásenie súťaže v jednotlivých kategóriách môže byť zmenené z dôvodu rozhodnutia 
Úradu verejného zdravotníctva. O prípadnej úprave rozhoduje Hracia komisia SBA. 
SBA vyhlasuje pre hracie obdobie 2022/2023 v ženskej zložke nasledovné súťaže : 

I. Najvyššia súťaž   

a. Extraliga   

II. Vyššie súťaže  

a. Slovenský pohár  

b. 1. liga 

c. Liga mladé ženy U23 a juniorky U19 /spoločná súťaž/ 

d. Kadetky U17 

e. Staršie žiačky U15 

III. Nižšie súťaže 

a. Žiačky U14 

b. Mladšie žiačky U13 

c. Staršie minižiačky U12 

d. Mladšie minižiačky U11 

e. Mikroliga U10 

IV. Školské súťaže 

 
Každá súťaž je vyhlásená vo viacerých variantoch. HK SBA po vyhodnotení prihlášok klubov, ešte pred 
žrebovaním súťaže, v súlade s Hracím poriadkom SBA rozhodne o zvolenom variante súťaže, prípadne 
o inej úprave súťaže. 



 

HK SBA môže v prípade záujmu družstiev rozhodnúť o vyhlásení a systéme súťaže 2. ligy v rôznych 
vekových kategóriách, pričom bude prihliadať na minimalizáciu nákladov pre družstvá v takejto súťaži. 
V prípade nedostatočného počtu družstiev môžu byť družstvá zaradené do vyššej výkonnostnej 
kategórie. 
Basketbalové kluby prihlasujú svoje družstvá do vyhlásených súťaží v súlade s platnými predpismi SBA. 
Prihlásenie družstva je potrebné realizovať cez ISSBA najneskôr v termíne uvedenom v Prehľade 
podmienok pre zaradenie do súťaže. 

 
Vekové kategórie pre sezónu 2022/2023: 
 
Ženy     – ročník 1999 a staršie 
Mladé ženy U23   – ročník 2000 a mladšie 
Juniorky U19   – ročník 2004 a mladšie 
Kadetky U17   – ročník 2006 a mladšie 
Staršie žiačky U15   – ročník 2008 a mladšie 
Žiačky U14   – ročník 2009 a mladšie 
Mladšie žiačky U13  – ročník 2010 a mladšie 
Staršie minižiačky U12  – ročník 2011 a mladšie 
Mladšie minižiačky U11  – ročník 2012 a mladšie 
Mikrožiačky U10  – ročník 2013 a mladšie 



 

I. Najvyššia súťaž 
Niké Extraliga žien 

 
1. V súťaži sú družstvá oprávnené štartovať  na základe výsledkov súťaží z predchádzajúceho 

hracieho obdobia 2021/22 a v súlade s HP. 
V súťaži môžu štartovať družstvá vekových kategórii: ženy, mladé ženy U23 a juniorky U19.  
Hracia komisia podľa počtu prihlásených družstiev doplní v zmysle HP účastníkov súťaže na 8: 
Základnú časť hrá  8 družstiev celoslovensky v jednej skupine dvojkolovo každý s každým (1x 
doma, 1x vonku) systémom jedného zápasu na mieste, ktoré určí družstvo uvedené na prvom 
mieste podľa vyžrebovania. V základnej časti odohrá každé družstvo 14 zápasov. 
V nadstavbe súťaže sa družstvá rozdelia do 2 skupín /1-4 a 5-8/ a odohrajú dvojkolovo každý s 
každým (1x doma, 1x vonku). Do nadstavby si družstvá berú len výsledky vzájomných zápasov.  
V nadstavbovej časti odohrá každé družstvo 6 zápasov. 
Záver súťaže sa hrá systémom play-off.  
V prvom kole hrajú družstvá umiestnené  po nadstavbovej časti  nasledovne:  1-8,  2-7, 3-6, 4-5 
na 2 víťazné zápasy (systém: prvý, príp. tretí zápas sa hrá u lepšie umiestneného družstva po 
nadstavbovej časti). 
V druhom kole hrajú víťazné družstvá z prvého kola play-off víťaz 1/8 + víťaz 4/5 o a víťaz 2/7 + 
víťaz 3/6 na 3 víťazné zápasy (systém: prvý, tretí, príp. piaty zápas sa hrá u lepšie umiestneného 
družstva po nadstavbovej časti). Víťazi postupujú do finále súťaže a porazení hrajú zápas o 3. 
miesto. 
Porazené družstvá z prvého kola play-off prehra 1/8 + prehra 4/5 a prehra 2/7 + prehra 3/6 hrajú 
o umiestnenie na dva víťazné zápasy (systém: prvý, príp. tretí zápas sa hrá u lepšie umiestneného 
družstva po nadstavbovej časti). Víťazi tejto časti súťaže následne hrajú o 5. miesto a porazení 
hrajú o 7. miesto v súťaži na dva víťazné zápasy. 
V treťom kole sa finále hrá na 3 víťazné zápasy (systém: prvý, tretí, príp. piaty zápas sa hrá u 
lepšie umiestneného družstva po nadstavbovej časti) a zápasy o umiestnenie a o 3.miesto na 
dva víťazné zápasy (systém: prvý, príp. tretí zápas sa hrá u lepšie umiestneného družstva po 
nadstavbovej časti). 
Konečné poradie určí Majstra SR pre hracie obdobie 2022/2023 a účastníkov klubových súťaží 
FIBA. Družstvo umiestnené na ôsmom mieste hrá baráž o postup do Niké Extraligy s víťazom 1. 
ligy na 2 zápasy (systém: prvý zápas sa hrá u družstva z 1. ligy). 
 
Termíny: 1.10., 8.10., 15.10., 19.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 3.12., 10.12., 17.12., 
21.12.2022, 7.1.2023, 14.1., 28.1., 4.2., 25.2., 1.3. (ak by naše družstvo hralo FEC, tak 7.3.), 4.3.,  
play off –   I. kolo: 11.3., 15.3., 18.3.,  
                II. kolo – semifinále: 25.3., 29.3., 1.4., 5.4., 8.4.,  
                II. kolo – o umiestnenie: 25.3., 29.3., 1.4.,  
               III. kolo – finále: 15.4., 19.4., 22.4., 26.4., 29.4,  
               III. kolo – o 3.miesto: 15.4., 19.4., 22.4.,  
               III. kolo – o 5. a o 7. miesto: 8.4., 12.4, 15.4.  

Baráž o Niké EXZ: 12.5., 14.5. 
  



 

 
II. Vyššie súťaže 

Slovenský pohár žien 
 
1. Slovenský pohár sa hrá systémom jedného turnaja (final-six), kde budú nasadené družstvá 

nasledovne: 
a. postup majú zaručené priamo  prvé štyri  družstvá  Extraligy,  účastníci  budú  stanovení 

po polovici základnej časti súťaže;   

b. v  prípade neprihlásenia  sa  niektorého   z  extraligových  družstiev do  súťaže, bude 
posunuté poradie družstiev z tejto súťaže;  

c. o zostávajúce 2 miesta sa hrá nasledovne: 

i. družstvá  na  7., 8. mieste  z Extraligy  odohrajú 1 zápas u súpera, t.j. u 
postupujúcich družstiev z vyšších súťaží (1.liga, spoločná liga mladých žien U23 
a junioriek U19, kadetky U17), ktoré postúpia z vyraďovacej časti;  

ii. v prípade, že tieto  nemajú záujem hrať, postupujú ďalej extraligové družstvá;  

d. družstvá na 5. a 6.mieste z Extraligy odohrajú 2 zápasy doma - vonku s postupujúcimi 
družstvami  o postup  do  final-six;  prvý  zápas  sa  hrá  vždy  u  nižšie  umiestneného 
družstva, rozhoduje  lepšia bilancia  z týchto  zápasov,  jeden zo zápasov sa môže 
skončiť aj nerozhodne 

2. systém turnaja final-six: piatok:  3 - 6, 4 - 5;  sobota - semifinále 1 - víťaz 4/5, 2 - víťaz 3/6; 
nedeľa :  zápas o 3.miesto a finále  

3. Hráčka v jednom kole môže nastúpiť len za jedno družstvo, pričom finálový turnaj SP je 
považovaný za jedno kolo. 

4. SBA vyhlási výberové konanie na usporiadateľa najneskôr 6 týždňov pred termínom konania. 
Usporiadateľ organizuje final-six na vlastné náklady /hala, rozhodcovia, ocenenia/. SBA 
zabezpečí poháre pre finalistov súťaže. Vyššie uvedené platí, v prípade, ak SBA neprejaví záujem 
o organizáciu tohto podujatia. SBA deklaruje svoj záujem najmenej 8 týždňov pred podujatím. 

 
Termíny kvalifikačných kôl určí HK – C podľa počtu prihlásených družstiev 
Termín F6: 20. - 22. 01. 2023 
 

Turnaj Final Eight – Federálny pohár žien 
 
Turnaj sa uskutoční v roku 2023, kde sa družstvá z Čiech a Slovenska nominujú nasledovne: 
postup majú prvé štyri družstvá Niké Extraligy žien po základnej časti súťaže + postup majú prvé štyri 
družstvá Českého Pohára žien 
Termín F8: 17. - 19. 02. 2023, v Českej Republike  
termín podlieha rokovaniu vedenia KŽBK a AŽLK, SBA prispeje dotáciou 4000,- EUR  
  



 

1. Liga žien 
1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá dospelých (ženy, mladé ženy U23, juniorky U19) bez 

vekových obmedzení.   

2. Systém súťaže dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň jeden zápas /nedeľa  časy 
začiatkov od 13:00 do 16:00, ak sa kluby preukázateľne nedohodnú inak/. Hrá sa vo víkendoch, 
kedy sa nehrá spoločná súťaž mladé ženy U23 + juniorky U19. 

3. Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov súťaže: 

 
Variant A 
Pri počte družstiev 4 a menej sa súťaž odohrá celoslovensky v jednej skupine štvorkolovo každý 
s každým. Na záver finálový turnaj Final Four (sobota semifinále 1-4/2-3 a v nedeľu finále/o 3. 
miesto). Potrebných aj s Final Four je max. 13 víkendov. 
Variant B  
Pri počte prihlásených družstiev 5, alebo 6 sa súťaž odohrá celoslovensky v jednej skupine 
dvojkolovo každý s každým. Prvé dve družstvá postúpia priamo na Final Four. Družstvá na 3.-
6.mieste odohrajú PO  (3-6/4-5) o postup do Final Four doma vonku. Na záver finálový turnaj 
Final Four (sobota semifinále 1-4/2-3 a v nedeľu finále/o 3. miesto). Potrebných aj s Final Four  
je max. 13 víkendov.  
Variant C  
Pri počte prihlásených družstiev 7, alebo 8, sa súťaž odohrá celoslovensky v jednej skupine 
dvojkolovo každý s každým. Potrebných je max. 14 víkendov. 
Variant D  
Pri počte prihlásených družstiev 9, alebo 10, sa základná časť odohrá v dvoch skupinách východ 
západ dvojkolovo každý s každým. Družstvá na 1. a 2. miestach postupujú do skupiny o 1.-4. 
miesto, kde odohrajú dvojkolovo každý s každým boje o víťaza 1. ligy. Družstvá si vzájomné 
zápasy zo základnej časti si berú zo sebou a hrajú len s družstvami z druhej skupiny. Družstvá na 
3. a 4. miestach odohrajú dvojkolovo každý s každým súboje o konečné  5.-8. miesto. Družstvá 
si vzájomné zápasy zo základnej časti si berú so sebou a hrajú len s družstvami z druhej skupiny. 
Družstvá na 5. miestach odohrajú 2 zápasy doma vonku o konečné 9.-10. miesto. Potrebných je 
max. 14 víkendov. 
Variant E 
Pri počte prihlásených družstiev 11, alebo 12, sa základná časť odohrá v dvoch skupinách východ 
západ dvojkolovo každý s každým. Družstvá na 1.-4. miestach odohrajú na kríž dvojzápas doma 
vonku o postup na Final Four (1Z-4V, 2Z-3V, 3Z-2V, 4Z-1V). Víťazi postupujú na finálový turnaj 
Final Four (sobota semifinále, v nedeľu finále/o 3. miesto). Prehratí zohrajú dvojzápasy doma 
vonku o konečné 5., resp. 7 miesto (o nasadení do bojov o 5. miesto rozhoduje lepšie postavenie 
v základnej časti). Družstvá na 5.-6. miestach odohrajú na kríž dvojzápas doma vonku. Víťazi sa 
stretnú v dvojzápase doma vonku o konečné 9. miesto, porazení o konečné 11. miesto). 
Potrebných je max. 14 víkendov. 
V prípade extrémneho záujmu o túto súťaž rozhodne HK SBA o systéme súťaže pre viac 
účastníkov.  

4. Víťaz 1. ligy žien postupuje do baráže o Niké Extraligu.  

 



 

Termíny: 18.9., 25.9., 9.10., 23.10., 13.11., 4.12., 18.12.2022, 15.1.2023, 29.1., 26.2., 12.3., 26.3., 
16.4., 30.4.  
Baráž o Niké EXZ: 12.5., 14.5. 

  



 

Liga mladé ženy U23 + Juniorky U19 (spoločná súťaž) 
1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá zložené výhradne z hráčok narodených 1.1.2000 

a neskôr /Mladé ženy U23/, alebo výhradne z hráčok narodených 1.1.2004 a neskôr /Juniorky 
U19/. 

2. Systém súťaže dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové žrebovanie 
/sobota – nedeľa/.  

3. Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov súťaže: 

 
Variant A 
Pri počte prihlásených družstiev 8 a menej sa súťaž odohrá v jednej skupine, každý s každým 
štvorkolovo doma vonku. Potrebných je max. 14 víkendov. 
Variant B  
Pri počte prihlásených družstiev 9 - 10 sa súťaž odohrá celoslovensky v jednej skupine dvojkolovo 
každý s každým dvojičkovým systémom. Následne sa hrá Play off o postup do final four U23 (1-
8, 2-7, 3-6, 4-5), pričom prvý zápas sa hrá u horšie umiestneného po základnej časti. Potrebných  
je max. 12 víkendov.  
Variant C  
Pri počte prihlásených družstiev 11- 12 sa súťaž odohrá v jednej skupine dvojkolovo každý 
s každým doma vonku. Potrebných je 12 víkendov  -  dvojičkový systém. 
V nadstavbovej časti súťaže odohrá vrchných 8 tímov Play-off o postup do final four U23 (1-8, 2-
7, 3-6, 4-5,  1 zápas za víkend). Zápasy o 9.-10. a 11.-12. miesto sa tiež hrajú systémom play off 
doma vonku o konečné umiestnenie. prvý zápas sa hrá u horšie umiestneného po základnej 
časti. Dohromady aj so základnou časťou potrebných max 14 termínov 
Variant D  
Pri počte prihlásených družstiev 13 - 16 sa základná časť súťaže odohrá v 2 skupinách východ - 
západ dvojkolovo každý s každým, v nadstavbe sa družstvá rozdelia do 2 výkonnostných skupín 
podľa umiestnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev /dvojičky sa hrajú v jednom 
termíne/ - základná časť max. 7 víkendov, nadstavba max. 7 víkendov. 

4. Na záver sezóny je finálový turnaj U23 vo formáte Final 4 podľa poradia družstiev v Niké EXZ a v 
spoločnej súťaži (variant A a D), resp. podľa výsledkov play off (varianty B a C), s dotáciou SBA. 
Finálový turnaj sa hrá u najlepšie umiestneného družstva /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. V prípade počtu družstiev U23 v súťažiach 3, sa hrá finálový turnaj 1.-3., 2.-3., 2.-
1. V prípade počtu družstiev U23 v súťažiach 2, sa uzavrie konečné poradie U23 po ukončení 
súťaže Niké EXZ a spoločnej súťaže U23+U19 bez finálového turnaja. 

5. Na záver sezóny je finálový turnaj U19 vo formáte Final 4 podľa poradia družstiev v Niké EXZ a v 
spoločnej súťaži, resp. podľa výsledkov pred play off. Finálového turnaja sa zúčastňujú iba 
družstvá, ktoré vekovo spadajú do kategórie Juniorky U19, s dotáciou SBA. Finálový turnaj sa hrá 
u najlepšie umiestneného družstva /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. 
V prípade počtu družstiev U19 v súťažiach 3, sa hrá finálový turnaj 1.-3., 2.-3., 2.-1. V prípade 



 

počtu družstiev U19 v súťažiach 2, sa uzavrie konečné poradie U19 po ukončení súťaže Niké EXZ 
a spoločnej súťaže U23+U19 bez finálového turnaja. 

6. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže povinné odohrať celú súťaž. Nerobia sa oddelené tabuľky 
mladých žien U23 a Junioriek U19. 

 
Termíny: 1.-2.10., 15.-16.10., 5.-6.11., 19.-20.11., 10.-11.12.2022, 7.-8.1.2023, 21.-22.1.,      4.-5.2., 18.-
19.2., 4.-5.3., 18.-19.3., 1.-2.4., 22.-23.4., 6.-7.5. 
Final 4 / Final 3 U23: 19. - 21. 05. 2023 
Final 4 / Final 3 U19: 02. - 04. 06. 2023  
  



 

Kadetky  U17 
1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, zložené výhradne z hráčok narodených 1.1.2006  

a neskôr. 

2. Systém súťaže dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové žrebovanie 
/sobota – nedeľa/. 

3. Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov súťaže: 

 

Variant A  

Pri počte prihlásených družstiev 12 a menej sa základná časť súťaže odohrá celoslovensky 
dvojkolovo každý s každým - základná časť max. 12 víkendov. V nadstavbovej časti sa hrá 
systémom play off o nasadenie družstiev do final 8 (1.-2., 3.-4., 5.-6. 7.-10., 8.-9.). Družstvá na 
11. a 12. mieste zohrajú dvojzápas doma vonku o konečné umiestnenie. 

 

Variant B  

Pri počte prihlásených družstiev 13 - 16 sa základná časť súťaže odohrá v 2 skupinách východ - 
západ dvojkolovo každý s každým, v nadstavbe sa družstvá rozdelia do 2 výkonnostných skupín 
podľa umiestnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev (dvojičky sa hrajú v jednom 
termíne) - základná časť max. 7 víkendov, nadstavba max. 7 víkendov. Na záver je finálový turnaj 
U 17 za účasti prvých 6 družstiev v poradí nadstavbovej časti. Ďalším družstvom bude víťaz 
dvojzápasu doma vonku 7. – 10. miesto a víťaz dvojzápasu doma vonku 8. – 9, ktoré sa odohrajú 
v jednom víkende. 

Variant C  

Pri počte prihlásených družstiev 17 - 20 sa základná časť súťaže odohrá v 2 skupinách východ - 
západ dvojkolovo každý s každým, v nadstavbe sa družstvá rozdelia do 3 skupín podľa 
umiestnenia, pričom prvá má vždy 8 družstiev. V skupine A (8 členná) si družstvá prenášajú 
vzájomné zápasy zo základnej časti a odohrajú iba zápasy doma vonku s družstvami z druhej 
skupiny. V Skupinách B a C  (rozdelenie 5Z, 7Z, 9Z+6V, 8V, 10V resp. 6Z, 8Z, 10Z+5V, 7V, 9V) si 
družstvá prenášajú výsledky vzájomných zápasov zo základnej skupiny a odohrajú iba zápasy 
doma vonku z družstvami z druhej skupiny. Ak je počet družstiev v súťaži 17, tak sa v 4-člennej 
skupine hrá každý s každým doma vonku, pričom sa tu vzájomné zápasy zo základných skupín 
nezapočítavajú. Základná časť max. 10 víkendov – dvojičkový systém. Nadstavba max. 4 víkendy.  

Na záver je finálový turnaj U 17 za účasti prvých 6 družstiev v poradí nadstavbovej časti. Družstvá 
zo skupiny A na 7. a 8. mieste odohrajú barážové zápasy s víťazmi skupín B a C, pričom bude 
zohľadnený kľúč, že dvojice týchto zápasov budú vytvorené na základe geografickej polohy 
(geograficky bližšie družstvá hrajú proti sebe). Tieto zápasy sa odohrajú v jednom víkende. 

Variant D 

Pri počte prihlásených družstiev 21 - 24 sa základná časť súťaže odohrá v troch skupinách 
dvojkolovo každý s každým. V nadstavbe sa družstvá rozdelia do 3 skupín podľa umiestnenia, 
pričom prvá má vždy 8 družstiev. Družstvá odohrajú nadstavbu v skupinách dvojkolovo každý 
s každým dvojičkovým systémom (dvojičky sa hrajú v jednom termíne). Základná časť max 7 
víkendov, nadstavba max 7 víkendov. Na záver je finálový turnaj U 17 za účasti prvých 6 družstiev 



 

v poradí nadstavbovej časti. Ďalším družstvom bude víťaz dvojzápasu doma vonku 7. – 10. 
miesto a víťaz dvojzápasu doma vonku 8. – 9. miesto. Tieto zápasy sa odohrajú v jednom 
víkende. 

  

4. Finálový turnaj play off tvorí 12 zápasov: štvrťfinále, semifinále hore aj dole, finále a zápasy o 
umiestnenia. Finálový turnaj sa hrá u najlepšie umiestneného družstva základnej, resp. 
nadstavbovej časti 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. 

5. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže povinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov o konečné 
umiestnenie.  

Termíny: 24.-25.9., 8.-9.10., 22.-23.10., 12.-13.11., 3.-4.12., 17.-18.12.2022, 14.-15.1.2023, 28.-29.1., 
25.-26.2., 11.-12.3., 25.-26.3., 15.-16.4., 29.-30.4., 13.-14.5.  
Baráž o postup na MSR: 26. - 28. 05. 2023    MSR F8 U17: 09. - 11. 06.2023 
 
  



 

Staršie žiačky  U15 
1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, zložené výhradne z hráčok narodených 1.1.2008  

a neskôr. 

2. Systém súťaže dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové žrebovanie 
/sobota – nedeľa/. 

3. Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov súťaže: 

 
Variant A  

Pri počte prihlásených družstiev 12 a menej sa základná časť súťaže odohrá celoslovensky 
dvojkolovo každý s každým - základná časť max. 12 víkendov. V nadstavbovej časti sa hrá 
systémom play off o nasadenie družstiev do final 8 (1.-2., 3.-4., 5.-6. 7.-10., 8.-9.). Družstvá na 
11. a 12. mieste zohrajú dvojzápas doma vonku o konečné umiestnenie. 

Variant B  

Pri počte prihlásených družstiev 13 - 16 sa základná časť súťaže odohrá v 2 skupinách východ - 
západ dvojkolovo každý s každým, v nadstavbe sa družstvá rozdelia do 2 výkonnostných skupín 
podľa umiestnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev (dvojičky sa hrajú v jednom 
termíne) - základná časť max. 7 víkendov, nadstavba max. 7 víkendov. Na záver je finálový turnaj 
U 15 za účasti prvých 6 družstiev v poradí nadstavbovej časti. Ďalším družstvom bude víťaz 
dvojzápasu doma vonku 7. – 10. miesto a víťaz dvojzápasu doma vonku 8. – 9, ktoré sa odohrajú 
v jednom víkende. 

Variant C  

Pri počte prihlásených družstiev 17 - 20 sa základná časť súťaže odohrá v 2 skupinách východ - 
západ dvojkolovo každý s každým, v nadstavbe sa družstvá rozdelia do 3 skupín podľa 
umiestnenia, pričom prvá má vždy 8 družstiev. V skupine A (8 členná) si družstvá prenášajú 
vzájomné zápasy zo základnej časti a odohrajú iba zápasy doma vonku s družstvami z druhej 
skupiny. V Skupinách B a C  (rozdelenie 5Z, 7Z, 9Z+6V, 8V, 10V resp. 6Z, 8Z, 10Z+5V, 7V, 9V) si 
družstvá prenášajú výsledky vzájomných zápasov zo základnej skupiny a odohrajú iba zápasy 
doma vonku z družstvami z druhej skupiny. Ak je počet družstiev v súťaži 17, tak sa v 4-člennej 
skupine hrá každý s každým doma vonku, pričom sa tu vzájomné zápasy zo základných skupín 
nezapočítavajú. Základná časť max. 10 víkendov – dvojičkový systém. Nadstavba max. 4 víkendy.  

Na záver je finálový turnaj U 15 za účasti prvých 6 družstiev v poradí nadstavbovej časti. Družstvá 
zo skupiny A na 7. a 8. mieste odohrajú barážové zápasy s víťazmi skupín B a C, pričom bude 
zohľadnený kľúč, že dvojice týchto zápasov budú vytvorené na základe geografickej polohy 
(geograficky bližšie družstvá hrajú proti sebe). Tieto zápasy sa odohrajú v jednom víkende. 

Variant D 

Pri počte prihlásených družstiev 21 - 24 sa základná časť súťaže odohrá v troch skupinách 
dvojkolovo každý s každým. V nadstavbe sa družstvá rozdelia do 3 skupín podľa umiestnenia, 
pričom prvá má vždy 8 družstiev. Družstvá odohrajú nadstavbu v skupinách dvojkolovo každý 
s každým dvojičkovým systémom (dvojičky sa hrajú v jednom termíne). Základná časť max 7 
víkendov, nadstavba max 7 víkendov. Na záver je finálový turnaj U 15 za účasti prvých 6 družstiev 
v poradí nadstavbovej časti. Ďalším družstvom bude víťaz dvojzápasu doma vonku 7. – 10. 



 

miesto a víťaz dvojzápasu doma vonku 8. – 9. miesto. Tieto zápasy sa odohrajú v jednom 
víkende. 

4. Finálový turnaj play off tvorí 12 zápasov: štvrťfinále, semifinále hore aj dole, finále a zápasy o 
umiestnenia. Finálový turnaj sa hrá u najlepšie umiestneného družstva základnej, resp. 
nadstavbovej časti 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. 

5. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže povinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov o konečné 
umiestnenie.  

 
Termíny: 1.-2.10., 15.-16.10., 5.-6.11., 19.-20.11., 10.-11.12.2022, 7.-8.1.2023, 21.-22.1.,      4.-5.2., 18.-
19.2., 4.-5.3., 18.-19.3., 1.-2.4., 22.-23.4., 6.-7.5. 
Baráž o postup na MSR U15: 19. - 21. 05. 2023 
Final 8 MSR U15: 02. - 04. 06. 2023  
  



 

 
III. Nižšie súťaže 

Žiačky  U14 
1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, zložené výhradne z hráčok narodených 1.1.2009 

a neskôr. 

2. Systém súťaže dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň. 

3.     Družstvá sú v základnej časti rozdelené spravidla do 2 regionálnych skupín /východ –  
    západ/. Nadstavbová časť preferuje konfrontáciu družstiev podľa výkonnosti. 

4.     Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov  
    súťaže: 

Variant A  
Pri počte prihlásených družstiev 16 a menej sa základná časť súťaže odohrá v dvoch skupinách 
východ a západ štvorkolovo každý s každým /dva zápasy na jednom mieste v jeden termín/. 
Potrebných je max. 14 termínov. 
Variant B  
Pri počte prihlásených družstiev 17 - 24 sa základná časť súťaže odohrá v troch skupinách 
východ, stred a západ štvorkolovo každý s každým /dva zápasy na jednom mieste v jeden 
termín/. Potrebných je max. 14 termínov.  

5. V prípade, ak to počet družstiev umožňuje a využije sa menší počet termínov, môže Hracia 
komisia rozhodnúť aj o hraní nadstavbovej časti do max. počtu 15 termínov. Táto sa môže hrať 
dvojičkovým systémom – v tomto prípade sa neuplatňuje systém dvojzápasov / neplatí 
ustanovenie pravidiel pre žiacke kategórie, ktoré ustanovuje, že sa hrajú dva zápasy po sebe/. 
Hrá sa len jeden zápas. 

6. Pokiaľ do nadstavby postúpi rôzny počet družstiev z každej základnej skupiny, a týmto by vznikol 
rôzny počet odohratých zápasov u družstiev, použije sa na hodnotenie umiestnenia výpočet 
percentuálnej úspešnosti družstiev tak, že sa počet celkovo získaných bodov družstva rozdelí 
počtom odohratých zápasov.   

7. Na záver súťaže je finálový turnaj U14 za účasti prvých 6 družstiev v poradí nadstavbovej časti, 
finálový turnaj sa odohrá podľa organizačných pokynov SBA a s dotáciou SBA. V prípade, ak sa 
nehrá nadstavbová časť, postupujú prvé tri družstvá z 2 skupín, resp. z 3 skupín prvé dve 
družstvá. 

8. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže povinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov o konečné 
umiestnenie.  

Termíny: 8.10., 22.10., 12.11., 3.12., 17.12.2022, 14.1.2023, 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 15.4., 29.4., 
13.5.  
Final 6 MSR U14: 26. - 28. 05. 2023 
  



 

Mladšie žiačky  U13 
1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, zložené výhradne z hráčok narodených 1.1.2010 

a neskôr. 

2. Systém súťaže dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň. 

3.     Družstvá sú v zákl  adnej časti rozdelené spravidla do 2 regionálnych skupín /východ –  
    západ/. Nadstavbová časť preferuje konfrontáciu družstiev podľa výkonnosti. 

4.     Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov  
    súťaže: 

Variant A  
Pri počte prihlásených družstiev 16 a menej sa základná časť súťaže odohrá v dvoch skupinách 
východ a západ štvorkolovo každý s každým /dva zápasy na jednom mieste v jeden termín/. 
Potrebných je max. 14 termínov. 
Variant B  
Pri počte prihlásených družstiev 17 - 24 sa základná časť súťaže odohrá v troch skupinách 
východ, stred a západ štvorkolovo každý s každým /dva zápasy na jednom mieste v jeden 
termín/. Potrebných je max. 14 termínov.  

5. V prípade, ak to počet družstiev umožňuje a využije sa menší počet termínov, môže Hracia 
komisia rozhodnúť aj o hraní nadstavbovej časti do max. počtu 14 termínov. Táto sa môže hrať 
dvojičkovým systémom – v tomto prípade sa neuplatňuje systém dvojzápasov / neplatí 
ustanovenie pravidiel pre žiacke kategórie, ktoré ustanovuje, že sa hrajú dva zápasy po sebe/. 
Hrá sa len jeden zápas. 

6. Pokiaľ do nadstavby postúpi rôzny počet družstiev z každej základnej skupiny, a týmto by vznikol 
rôzny počet odohratých zápasov u družstiev, použije sa na hodnotenie umiestnenia výpočet 
percentuálnej úspešnosti družstiev tak, že sa počet celkovo získaných bodov družstva rozdelí 
počtom odohratých zápasov.   

7. Na záver súťaže je finálový turnaj U13 za účasti prvých 6 družstiev v poradí nadstavbovej časti, 
finálový turnaj sa odohrá podľa organizačných pokynov SBA a s dotáciou SBA. V prípade, ak sa 
nehrá nadstavbová časť, postupujú prvé tri družstvá z 2 skupín, resp. z 3 skupín prvé dve 
družstvá. 

8. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže povinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov o konečné 
umiestnenie.  

Termíny: 15.10., 5.11., 26.11., 10.12.2022, 7.1.2023, 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 22.4., 6.5., 20.5. 
Final 6 MSR U13: 02. - 04. 06. 2023  
 
  



 

Staršie minižiačky  U12 
1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, zložené výhradne z hráčok narodených 1.1.2011 

a neskôr. 

2. Systém súťaže dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň. 

3.     Družstvá sú v základnej časti rozdelené spravidla do 2 regionálnych skupín /východ –  
    západ/. Nadstavbová časť preferuje konfrontáciu družstiev podľa výkonnosti. 

4.     Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov  
    súťaže: 

Variant A  
Pri počte prihlásených družstiev 16 a menej sa základná časť súťaže odohrá v dvoch skupinách 
východ a západ štvorkolovo každý s každým /dva zápasy na jednom mieste v jeden termín/. 
Potrebných je max. 14 termínov. 
Variant B  
Pri počte prihlásených družstiev 17 - 24 sa základná časť súťaže odohrá v troch skupinách 
východ, stred a západ štvorkolovo každý s každým /dva zápasy na jednom mieste v jeden 
termín/. Potrebných je max. 14 termínov.  

5. V prípade, ak to počet družstiev umožňuje a využije sa menší počet termínov, môže Hracia 
komisia rozhodnúť aj o hraní nadstavbovej časti do max. počtu 15 termínov. Táto sa môže hrať 
dvojičkovým systémom – v tomto prípade sa neuplatňuje systém dvojzápasov / neplatí 
ustanovenie pravidiel pre žiacke kategórie, ktoré ustanovuje, že sa hrajú dva zápasy po sebe/. 
Hrá sa len jeden zápas. 

6. Pokiaľ do nadstavby postúpi rôzny počet družstiev z každej základnej skupiny, a týmto by vznikol 
rôzny počet odohratých zápasov u družstiev, použije sa na hodnotenie umiestnenia výpočet 
percentuálnej úspešnosti družstiev tak, že sa počet celkovo získaných bodov družstva rozdelí 
počtom odohratých zápasov.   

7. Na záver súťaže je finálový turnaj U12 za účasti prvých 6 družstiev v poradí nadstavbovej časti, 
finálový turnaj sa odohrá podľa organizačných pokynov SBA a s dotáciou SBA. V prípade, ak sa 
nehrá nadstavbová časť, postupujú prvé tri družstvá z 2 skupín, resp. z 3 skupín prvé dve 
družstvá. 

8. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže povinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov o konečné 
umiestnenie.  

Termíny: 8.10., 22.10., 12.11., 3.12., 17.12.2022, 14.1.2023, 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 15.4., 29.4., 
13.5.       Final 6 MSR U12: 26. - 28. 05. 2023 
 

 
  



 

Mladšie minižiačky  U11 
1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, zložené výhradne z hráčok narodených 1.1.2012 

a neskôr. 

2. Systém súťaže dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň. 

3. Družstvá sú v základnej časti rozdelené spravidla do 3 regionálnych skupín. Pre organizovanie 
súťaže v 3 oblastiach (východ, stred, západ) je podmienkou minimálne 4 riadne prihlásené 
družstvá do súťaže v každej oblasti. V prípade menšieho počtu družstiev sa prihlásené družstvá 
zaradia do rovnakej súťaže v susednej oblasti podľa vlastného výberu. Preraďovanie družstiev 
HK v oblastiach bez súhlasu družstva nie je možné. 

4. Súťažné stretnutie pozostáva vždy z dvoch zápasov (dvoch kôl) 5x5.  

5. Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov súťaže: 

 
Variant A  
Pri počte družstiev v oblasti 4 sa súťaž odohrá osemkolovo každý s každým  
Na záver oblastnej súťaže sa odohrá play-off 1-2, 3-4, doma a vonku – základná časť max. 12 
termínov, nadstavba max. 2 termíny. 
Variant B  
Pri počte družstiev 5-6 sa súťaž odohrá štvorkolovo každý s každým  
Na záver oblastnej súťaže sa odohrá play-off 1-2, 3-4, 5-6 doma a vonku – základná časť max. 10 
termínov, nadstavba max. 2 termíny. 
Variant C  
Pri počte družstiev v oblasti 7-8 sa súťaž odohrá štvorkolovo každý s každým – max. 14 termínov. 
Variant D  
Pri počte družstiev v oblasti 9-10 sa súťaž rozdelí na 2 skupiny (podľa umiestnenia 
v predchádzajúcej sezóne), kde hrá každý s každým štvorkolovo.  
Nasleduje nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine sú vždy 4 družstvá/ opäť 
štvorkolovo každý s každým /spodná početnejšia skupina si berie výsledky vzájomných zápasov 
so sebou, tieto družstvá už vzájomné zápasy v nadstavbe nehrajú/ – základná časť max. 10 
termínov, nadstavba max. 6 termínov. 
Variant E  
Pri počte družstiev v oblasti 11-12 sa súťaž rozdelí na 2 skupiny, kde hrá každý s každým 
štvorkolovo.  
Nasleduje nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine je vždy 6 družstiev/. Výsledky zo 
základnej časti sa započítavajú do tabuľky nadstavbovej skupiny  nasledovne – výsledky 
vzájomných zápasov sa berú so sebou, tieto družstvá už vzájomné zápasy v nadstavbe nehrajú – 
základná časť max. 10 termínov, nadstavba max. 6 termínov. 
V prípade väčšieho počtu družstiev v oblasti ako 12 sa základná časť súťaže odohrá v 2 skupinách 
a nadstavbovú časť určí HK s cieľom odohrať čo najväčšie množstvo zápasov v zostávajúcich 
termínoch v 4-členných skupinách – základná časť max. 10 termínov, nadstavba max. 6 
termínov. 

6. Na záver súťaže je finálový turnaj U11 za účasti 6 družstiev (prvé 2 družstvá z 3 oblastných 
skupín), kde hrá každý s každým podľa organizačných pokynov SBA a s dotáciou SBA. V prípade, 
ak sa v niektorej oblasti súťaž neuskutoční, postup na M-SR bude v pomere 3-3. V prípade, že 



 

počet družstiev v jednotlivých skupinách je výrazne nevyrovnaný, môže HK po vyžrebovaní 
súťaže, ale ešte pred jej zahájením, postupový kľúč upraviť v prospech skupiny s väčším počtom 
družstiev. 

7. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže povinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov o konečné 
umiestnenie.  

Termíny: 15.10., 5.11.,19.11., 10.12.2022, 7.1.2023, 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 22.4., 6.5., 20.5., 
3.6. 
Final 6 MSR U11: 09. - 11. 06. 2023  
 

 
 

Mikroliga U10 

1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, zložené výhradne z hráčok a hráčov  narodených 
1.1.2013 a neskôr. 

2. Systém súťaže musí ponúknuť pre každé družstvo minimálne tri turnaje v sezóne. 

3. Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o regionálnom členení súťaže. 
 
Možné termíny turnajov: 22.10., 12.11., 3.12., 17.12.2022, 

    14.1.2023, 28.1., 11.2., 25.2.,  
    25.3., 15.4., 29.4., 13.5. 

 
 
 

IV. Školské súťaže 
 
- spracováva MŠVVaŠ v spolupráci s SBA, schvaľuje VV SBA 

 
 
 
 
 

Asociačné termíny 
 

V čase asociačných termínov nie je možné odohrať súťažné stretnutia danej kategórie. 
 
Asociačné termíny SBA pre súťaže starších žiačok až 1.ligy: 
21.11.2022 – 27.11.2022 zraz U20, U18 a U16 
27.12.2022 – 31.12.2022  zraz U20, U18 a U16 (turnaj V4) 
06.02.2023 – 12.02.2023 zraz U20, U18 a U16 
Jún – August 2023  letný zraz Univerziádneho tímu, U20, U18 a U16 

 



 

Asociačný termín SBA pre najvyššiu súťaž žien : 

20.11.2022 – 28.11.2022 zraz ženy 
27.12.2022 – 31.12.2022  zraz U20, U18 a U16 (turnaj V4) 
05.02.2023 – 13.02.2023 zraz ženy  
Jún 2023   letný zraz ženy  
 
Asociačné termíny SBA pre súťaže staršie žiačky až mladšie žiačky: 

Jeseň 2022 po tri dni pre U15, U14 a U13  spravidla nedeľa – utorok 

Jar 2023 po tri dni pre U15, U14 a U13 spravidla nedeľa – utorok 

Jún 2023 po tri dni pre U15, U14 a U13 spravidla nedeľa – utorok 
 
Pozn. asociačné termíny môžu byť zmenené na základe rozhodnutia FIBA, alebo z dôvodu 
rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva. 
 
 
Schválil VV SBA v Bratislave dňa 23.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
                        Kuffa Andrej  v.r.                Drgoň Miloš v.r. 
                    Generálny sekretár SBA                                                Prezident SBA 
 
 
Za správnosť: Panák Juraj, vedúci sekretariátu súťaží SBA 
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