
 

Vyhlásenie mužských súťaží SBA 2022/23 
 

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 2022/23 v mužskej zložke nasledovné súťaže : 

I. Najvyššia súťaž   

a. Niké SBL muži 

II. Vyššie súťaže  

a. Slovenský pohár muži 

b. 1. liga muži a 1.liga Mladí muži U23 

c. Juniori U19 

d. Kadeti U17 

e. Starší žiaci U15 

III. Nižšie súťaže 

a. 2.liga muži a 2.liga Mladí muži U23 

b. Žiaci U14 

c. Mladší žiaci U13 

d. Starší minižiaci U12 

e. Mladší minižiaci U11 

f. 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 hracie obdobie 2022/23: 
 
Muži     – ročník 1999 a starší 
Mladí muži U23   – ročník 2000 a mladší 
Juniori U19   – ročník 2004 a mladší 
Kadeti U17   – ročník 2006 a mladší 
Starší žiaci U15    – ročník 2008 a mladší 
Žiaci U14   – ročník 2009 a mladší 
Mladší žiaci U13  – ročník 2010 a mladší 
Starší minižiaci U12  – ročník 2011 a mladší 
Mladší minižiaci U11  – ročník 2012 a mladší 
Mikroliga U10   – ročník 2013 a mladší 
  



 

I. Najvyššia súťaž 
Niké SBL muži 

 
SBA vyhlasuje po dohode s SBL o.z. najvyššiu súťaž dospelých v kategórii mužov bez vekového 
obmedzenia. V súťaži sú oprávnené štartovať na základe výsledkov súťaží z predchádzajúceho hracieho 
obdobia a v súlade s predpismi a rozhodnutiami SBA a SBL o.z. nasledovné družstvá: 
 
Patrioti Levice, BKM Lučenec, BC Komárno, Spišskí Rytieri, Inter Bratislava, Iskra Svit, MBK Baník 
Handlová, BC Prievidza.  
 
Základnú časť hrá 8 družstiev  každý s každým. Každé družstvo odohrá 28 zápasov (doma-vonku). 
V prípade rovnosti bodov dvoch a viacerých mužstiev v základnej časti sa o ich poradí rozhoduje podľa 
časti D pravidiel basketbalu.  
 
Play-off 
Do play-off sa kvalifikujú družstvá, ktoré skončili v základnej časti na 1. až 7. mieste. 
Víťaz základnej časti je automatický nasadený z 1 miesta do semifinále play off. 
Družstvá na 2. až 7. mieste hrajú štvrťfinále play off na 2 víťazné zápasy systémom 1-1-1 o postup do 
semifinále vo dvojiciach (2-7, 3-6, 4-5) pričom prvý a tretí zápas sa hrá u lepšie umiestneného družstva 
po základnej časti. 
Družstvo na 8.mieste po základnej časti v súťaži nepokračuje. 
 
Semifinále play off sa hrá na 3 víťazné zápasy systémom 1-1-1-1-1. Prvý, tretí a prípadne aj piaty zápas 
sa hrá na ihrisku družstva, ktoré sa umiestnilo po skončení základnej časti na lepšom mieste. Druhé 
kolo play-off hrajú postupujúce družstvá zo štvrťfinále: 
1.semfinále: víťaz základnej časti - víťaz (4-5), 2.semifinále: víťaz (2-7) - víťaz (3-6). 
 
Finále play-off (3. kolo) sa hrá na štyri víťazné stretnutia systémom 1-1-1-1-1-1-1. Prvý, tretí, prípadne 
aj piaty a siedmy zápas sa hrá na ihrisku družstva, ktoré sa umiestnilo po skončení základnej časti na 
lepšom mieste. Tretie kolo play-off hrajú postupujúce družstvá zo semifinále. Súboj o 3. miesto sa 
nehrá. 3.miesto v SBL obsadí porazený semifinalista, ktorý je lepšie umiestnený v tabuľke po základnej 
časti s tým, že 3. družstvo v SBL získa prípadnú miestenku v Európskom pohári v ročníku 2023/2024. 
 
Termínová listina súťaže SBL: 
Základná časť: 
1.10., 5.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 30.11., 3.12., 7.12., 10.12., 17.12., 28.12., 
31.12.2022, 7.1.2023, 14.1., 18.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 4.3., 11.3., 18.3., 22.3., 25.3.  
 
Play-off: 
I.kolo    -  1.4., 5.4., (8.4.) 
II.kolo   -  15.4., 19.4., 22.4., (26.4., 29.4.) 
III.kolo  -  6.5., 10.5., 13.5., 17.5., (20.5., 24.5., 27.5.) 
 
ALL STARS GAME: bude doplnené neskôr 
 
Asociačné termíny: 07. - 15. 11. 2022, 20. - 28. 02 .2023 



 

II. Vyššie súťaže 
Slovenský pohár muži  

  
Slovenský pohár je súťaž SBA. Všetky prihlásené družstvá sa nasadia „do pavúka“ s tým, že sa bude 
prihliadať na poradie z predchádzajúcich h.o. a pri družstvách 1.liga a 2.ligy mužov, družstiev Mladých 
mužov do 23 rokov aj na regionálne členenie.  
V prípade, že proti sebe nastúpia družstvá Niké SBL a iných súťaží, tak sa odohrá iba 1 zápas u družstva 
z nižšej súťaže.  
Štvrťfinálové zápasy sa hrajú tiež na 1 zápas, ale u družstva, ktoré je lepšie umiestnené v práve 
prebiehajúcej súťaži. Pre družstvá Niké SBL platí k termínu 17.12.2022, t.j. po odohratí polovice 
základnej časti súťaže.   
Záver súťaže sa hrá systémom final-four s tým, že 1.deň sa hrajú semifinálové zápasy a 2.deň hrajú už 
iba víťazné družstvá zo semifinále o víťazstvo v tejto súťaži.  
SBA si vyhradzuje prípadnú zmenu systému hrania Slovenského pohára na základe počtu prihlásených 
družstiev. SBA vyhlási výberové konanie na usporiadateľa najneskôr 6 týždňov pred termínom konania. 
Usporiadateľ organizuje final-four na vlastné náklady /hala, ocenenia/. SBA zabezpečí platbu za 
rozhodcov a poháre pre finalistov súťaže. Vyššie uvedené platí, v prípade, ak SBA neprejaví záujem 
o organizáciu tohto podujatia, najneskôr 8 týždňov pred termínom konania.  
   
 
Termíny: 
Prvá časť:   Bude doplnené neskôr po prihlásení družstiev 
 
Final-eight:  17. - 19. 02. 2023 
 

 



 

1.liga muži + 1.liga Mladí muži U23 (spoločná súťaž) 
 
1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá dospelých zložené z hráčov bez vekového obmedzenia 

a družstvá Mladých mužov U23. 

2. Systém súťaže dodržiava spravidla hranie zápasov takmer každý týždeň len jeden zápas.  

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

Variant A  
Pri počte prihlásených družstiev 10 a menej sa základná časť súťaže odohrá celoslovensky 
dvojkolovo každý s každým doma-vonku po jednom zápase. Potrebných je max. 18 víkendov. 
Prvé štyri družstvá postúpia do skupiny o 1.-4.miesto, kde hrajú dvojkolovo každý s každým 
doma-vonku po jednom zápase. Potrebných je max. 6 víkendov. Všetky výsledky zo základnej 
časti sa prenášajú do nadstavbovej časti súťaže. Zostávajúce družstvá hrajú o konečné 
umiestnenie 5.-6., 7.-8., 9.-10. miesto doma-vonku po 1 zápase. Prvý zápas sa hrá o horšie 
umiestneného družstva po základnej časti súťaže. Rozhoduje lepšia bilancia z týchto 2 zápasov. 
Jeden zo zápasov môže skončiť aj nerozhodne. V prípade úplne rovnakej bilancie po skončení 
druhého zápasu sa tento predlžuje až do konečného rozhodnutia.  
Variant B  
Pri počte prihlásených družstiev 11 - 16 sa základná časť súťaže odohrá v dvoch skupinách 
dvojkolovo každý s každým systémom doma-vonku po jednom zápase. Potrebných je 10 - 14 
víkendov. 
 
Družstvá umiestnené na 1. a 2.mieste v obidvoch skupinách postupujú do skupiny o 1.-4.miesto, 
pričom sa výsledky zo základnej časti nezapočítavajú do nadstavbovej časti. Systém je rovnaký, 
ako v základnej časti súťaže. Zostávajúce družstvá sa rozdelia podľa výkonnosti do ďalších 
výkonnostných skupín o 5.-8.miesto a 9.-12.miesto, resp. max. o 5.-10. a 11.-16.miesto, pričom 
prvá skupina má vždy viac alebo rovnaký počet družstiev, ako druhá skupina. V nadstavbovej 
časti súťaže je potrebných max. 6 - 10 víkendov.    

4. V záverečnej časti v oboch variantoch je finálový turnaj (final-four) 1.ligy mužov za účasti prvých 
4 družstiev v poradí nadstavbovej časti (semifinále 1-4, 2-3, o 1. a 3.miesto). Finálový turnaj sa 
hrá u najlepšie umiestneného družstva 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 28.02.2023. SBA zabezpečí poháre pre všetky 4 družstvá a uhradí náklady na rozhodcov na 
tomto turnaji.     

5. Na záver sezóny je finálový turnaj U23 vo formáte final-four podľa konečného poradia družstiev 
v 1.lige mužov a 2.lige mužov s dotáciou SBA. Finálový turnaj sa hrá u najlepšie umiestneného 
družstva v 1.lige mužov, resp. 2.lige mužov /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 28.02.2023. 
V prípade celkového 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 súťaží 
bez finálového turnaja.  

     



 

6. Víťaz súťaže 1.ligy mužov má právo štartu v súťaži Niké SBL v h. o. 2023/2024. 

7.     Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže povinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov            
          o konečné umiestnenie. 
 
Termíny pre Variant A: 
Základná časť – 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12.2022, 15.1.2023, 22.1., 
29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 5.3., 12.3. 
Nadstavbová časť – 19.3., 26.3., 2.4., 16.4., 23.4., 30.4. 
Final-four:   06. - 07. 05. 2023 
 
Termíny pre Variant B: 
Základná časť – (9.10.), (16.10.), 23.10., 6.11., 13.11., (20.11.), 27.11., 4.12., 11.12.2022, 15.1.2023, 
22.1., 29.1., 5.2., (12.2.)  
Nadstavbová časť – 19.2., (26.2.), (5.3.), 12.3., (19.3.), 26.3., 2.4., 16.4., 23.4., (30.4.) 
Final-four:   06. - 07. 05. 2023 
 
Termín finálového turnaja U23 final-four (1-4, 2-3 + o 1.,3.miesto):  20. - 21. 05. 2023 
 
Hrací deň: nedeľa (ostatné podľa Hracieho poriadku SBA) 
 
  



 

 
2.liga muži + 2.liga Mladí muži U23 (spoločná súťaž) – nižšia súťaž 

 
1.    V  súťaži sú oprávnené štartovať družstvá dospelých zložené z hráčov bez vekového  

obmedzenia a družstvá Mladých mužov U23. 

2. Systém súťaže dodržiava spravidla hranie zápasov každý týždeň len jeden zápas.  

3. Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o uvedenom systéme súťaže: 

Základná časť súťaže sa odohrá v dvoch skupinách (regionálne rozdelených od 7 do 12 družstiev 
v jednej skupine) dvojkolovo každý s každým systémom doma-vonku po jednom zápase. 
Potrebných  je max. 22 termínov (11-12 družstiev), resp. 18 (9-10 družstiev), resp. 14 (7-8 
družstiev) a odohrá sa max. 22, resp. 18, resp. 14 zápasov.  
Pri počte prihlásených družstiev 6 a menej v jednej skupine sa rozhodne o systéme súťaže na 
základe dohody zainteresovaných družstiev (napr. hrať ).  
V prípade prihlásenia sa do súťaže 25 a viac družstiev, bude sa táto súťaž hrať v 3 skupinách. 
V záverečnej časti je finálový turnaj (final-four) za účasti 4 družstiev (prvé dve družstvá z oboch 
regionálnych skupín). Pre finálový turnaj vyhlási SBA výberové konanie. SBA zabezpečí poháre 
pre všetky 4 družstvá. Náklady na rozhodcov na tomto turnaji hradí usporiadateľ.     

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

 
Termíny: 
 
Pri 7-8 družstvách – 1.10., 15.10., 29.10. (predohrať-dohrať), 12.11., 26.11., 10.12.2022, 7.1.2023, 
21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 22.4. 
 
Pri 9-10 družstvách – 1.10., 15.10., 22.10., 29.10. (predohrať-dohrať), 12.11., 26.11., 3.12., 10.12.2022, 
7.1.2023, 14.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 25.3., 1.4., 22.4. 
 
Pri 11-12 družstvách – 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10. (predohrať-dohrať), 5.11., 12.11., 19.11., 
26.11., 3.12., 10.12.2022, 7.1.2023, 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 25.3., 1.4., 22.4. 
 
Pri 3 skupinách: bude doplnené neskôr 
 
Termín finálového turnaja 2.liga mužov (1-4, 2-3 + o 1.,3.miesto):  29. - 30. 04. 2023 
 
Termín finálového turnaja U23 final-four (1-4, 2-3 + o 1.,3.miesto):  20. - 21. 05. 2023 
 
 
 
 
 
 

Juniori U19 
  



 

1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, zložené výhradne z hráčov narodených 1.1.2004 
a neskôr. 

2. Systém súťaže dodržiava nasledovné princípy: 

a. Výkonnostné rozdelenie účastníkov do skupín GOLD a SILVER (SILVER Západ a SILVER 
Východ) na základe dvoch kvalifikačných turnajov.  

b. Skupina GOLD pozostáva z 8 družstiev, ktorá odohrá základnú časť súťaže 
celoslovensky dvojkolovo a v nadstavbe tiež dvojkolovo v skupine o 1.-4. a 5.-
8.miesto, zápasy zo základnej časti sa prenášajú aj do nadstavbovej časti. 

c. Skupiny SILVER Západ a SILVER Východ odohrajú súťaž rovnakým spôsobom, ako 
skupina GOLD v regiónoch Západ a Východ. 

d. V prípade, ak účastník súťaže nemá záujem o účasť v celoslovenskej súťaži, v prihláške 
uvedie túto skutočnosť, nebude zaradený do kvalifikačných turnajov a po ukončení 
kvalifikačných turnajov bude zaradený do skupiny SILVER Západ alebo SILVER Východ 
podľa geografického rozdelenia družstiev. 

e.  Zápasy sa budú hrať systémom každý druhý týždeň a preferuje sa dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/. 

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

4. VARIANT  A  (16 družstiev a menej) 

Pri počte prihlásených družstiev 16 a menej. Vytvorenie dvoch základných regionálnych skupín 
(Západ – Východ), ktoré odohrajú dva kvalifikačné turnaje v skupinách Západ a Východ 
systémom každý s každým. Obidva kvalifikačné turnaje sa odohrajú ako dvojdňové alebo 
trojdňové turnaje (piatok až nedeľa podľa možností organizátora). Po odohraní turnajov 
postupujú do skupiny GOLD prvé 4 družstvá zo skupín Západ a Východ.  
V skupine GOLD sa dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/ v dvojkolovom systéme (každý s každým doma a vonku) 
v základnej časti a v nadstavbovej časti tiež dvojkolový systém v skupine o 1.-4. a 5.-8.miesto. 
Družstvá, ktoré skončia v kvalifikačných skupinách na 5. a horšom mieste pokračujú súťaž 
v skupinách SILVER Západ a SILVER Východ podľa geografického rozdelenia.   
V  skupinách SILVER sa dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/ v dvojkolovom systéme (každý s každým doma a vonku) 
v základnej časti a v nadstavbovej časti tiež dvojkolový systém v skupine o 1.-4. a 5.-8.miesto.  
Po odohratí zápasov v skupine GOLD a v skupinách SILVER Západ a SILVER Východ odohrá 7.-
8. družstvo zo skupiny GOLD barážové zápasy s víťazmi skupín SILVER Západ a SILVER Východ 
pohárovým systémom – spolu dva zápasy (doma-vonku, prvý zápas u družstva zo skupiny 
SILVER)  o postup na finálový turnaj FINAL 8 (to znamená, že aj účastníci súťaže v skupinách 
SILVER Západ na SILVER Východ majú šancu na účasť na finálovom turnaji). Geograficky 
východnejšie družstvo na 7.-8.mieste bude hrať baráž s víťazom skupiny SILVER Východ, 
západnejšie s víťazom skupiny SILVER Západ. 
 
VARIANT  B (17 družstiev a viac) 
Pri počte prihlásených družstiev 17 a viac. Vytvorenie troch základných regionálnych skupín 
(Západ – Stred - Východ), ktoré odohrajú po 2 kvalifikačné turnaje systémom každý s každým. 



 

Obidva kvalifikačné turnaje sa odohrajú ako dvojdňové alebo trojdňové turnaje (piatok až 
nedeľa podľa možností organizátora). 
Po odohraní kvalifikačných turnajov postupujú do skupiny GOLD prvé 2 družstvá z každej 
skupiny. Družstvá umiestnené na 3. mieste v skupinách Z-S-V odohrajú jednodňový barážový 
turnaj systémom každý s každým (2 zápasy každé družstvo). Právo na organizáciu turnaja má 
družstvo s najlepšou bilanciou po dvoch kvalifikačných turnajoch (body, resp. percentuálny 
výsledok, ak by nebol rovnaký počet družstiev v kvalifikačných skupinách, následne skóre). Do 
skupiny GOLD sa kvalifikujú družstvá umiestnené v barážovom turnaji na 1. a 2. mieste.  
V skupine GOLD sa dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/ v dvojkolovom systéme (každý s každým doma a vonku) 
v základnej časti a v nadstavbovej časti tiež dvojkolový systém v skupine o 1.-4. a 5.-8.miesto.  
Družstvá, ktoré nepostúpia do skupiny GOLD, budú zaradené SILVER Západ a SILVER Východ 
podľa geografického rozdelenia.   
V  skupinách SILVER sa dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/ v dvojkolovom systéme (každý s každým doma a vonku) 
v základnej časti a v nadstavbovej časti tiež dvojkolový systém v skupine o 1.-4. a 5.-8.miesto.  
Po odohratí zápasov v skupine GOLD a v skupinách SILVER Západ a SILVER Východ odohrá 7.-
8. družstvo zo skupiny GOLD barážové zápasy s víťazmi skupín SILVER Západ a SILVER Východ 
pohárovým systémom – spolu dva zápasy (doma-vonku, prvý zápas u družstva zo skupiny 
SILVER) o postup na finálový turnaj FINAL 8 (to znamená, že aj účastníci súťaže v skupinách 
SILVER Západ na SILVER Východ majú šancu na účasť na finálovom turnaji). Geograficky 
východnejšie družstvo na 7-8.mieste bude hrať baráž s víťazom skupiny SILVER Východ, 
západnejšie s víťazom skupiny SILVER Západ. 

5. Na záver súťaže je finálový turnaj U19 za účasti 8 družstiev – najlepších 6 družstiev zo skupiny 
GOLD a dvoch úspešných kvalifikantov z baráže o účasť na finálovom turnaji, ktorí vzídu 
z barážových dvojzápasov medzi družstvami na 7-8. mieste skupiny GOLD a víťazov skupiny 
SILVER Západ a SILVER Východ.  

Finálový turnaj FINAL 8 sa hrá u najlepšie umiestneného družstva po 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. Hrá sa 3 dni 
ako play-off až do rozhodnutia o konečné poradie, 1.deň 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 ... 

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

 
Hrací deň: prednostne piatok-sobota-nedeľa, termín stretnutia určuje domáce družstvo, pokiaľ nie je 
vzájomne dohodnuté, inak vždy v zmysle Hracieho poriadku.  
 
Termíny:  
 
Kvalifikačné turnaje:  23. - 25. 09. 2022, 07. - 09. 10. 2022 
 
Barážový turnaj (v prípade 17 a viac účastníkov): 12. 10. 2022 
 



 

Základná časť:  22.-23.10., 5.-6.11, 19.-20.11., 3.-4.12.2021, 17.-18.12.2022, 14.-15.1.2023, 28.-29.1., 
11.-12.2. 
 
Nadstavbová časť: 25.-26.2., 11.-12.3., 25.-26.3., 15.-16.4., 
 
Baráž:   29. - 30. 04. 2023 
 
Finálový turnaj:  12. - 14. 05. 2023 
  



 

Kadeti  U17 
  

1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, zložené výhradne z hráčov narodených 1.1.2006 
a neskôr. 

2. Systém súťaže dodržiava nasledovné princípy: 

a. Výkonnostné rozdelenie účastníkov do skupín GOLD a SILVER (SILVER Západ a SILVER 
Východ) na základe dvoch kvalifikačných turnajov.  

b. Skupina GOLD pozostáva z 8 družstiev, ktorá odohrá základnú časť súťaže 
celoslovensky dvojkolovo a v nadstavbe tiež dvojkolovo v skupine o 1.-4. a 5.-
8.miesto, zápasy zo základnej časti sa prenášajú aj do nadstavbovej časti. 

c. Skupiny SILVER Západ a SILVER Východ odohrajú súťaž  rovnakým spôsobom, ako 
skupina GOLD v regiónoch Západ a Východ. 

d. V prípade, ak účastník súťaže nemá záujem o účasť v celoslovenskej súťaži, v prihláške 
uvedie túto skutočnosť, nebude zaradený do kvalifikačných turnajov a po ukončení 
kvalifikačných turnajov bude zaradený do skupiny SILVER Západ alebo SILVER Východ 
podľa geografického rozdelenia družstiev.  

e.  Zápasy sa budú hrať systémom každý druhý týždeň a preferuje sa dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/. 

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

4. VARIANT  A  (16 družstiev a menej) 

Pri počte prihlásených družstiev 16 a menej. Vytvorenie dvoch základných regionálnych skupín 
(Západ – Východ), ktoré odohrajú dva kvalifikačné turnaje v skupinách Západ a Východ 
systémom každý s každým. Obidva kvalifikačné turnaje sa odohrajú ako dvojdňové alebo 
trojdňové turnaje (piatok až nedeľa podľa možností organizátora). Po odohraní turnajov 
postupujú do skupiny GOLD prvé 4 družstvá zo skupín Západ a Východ.  
V skupine GOLD sa dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/ v m dvojkolovom systéme (každý s každým 2x doma a 2x 
vonku) v základnej časti a v nadstavbovej časti tiež dvojkolový systém v skupine o 1.-4. a 5.-
8.miesto. 
Družstvá, ktoré skončia v kvalifikačných skupinách na 5. a horšom mieste pokračujú súťaž 
v skupinách SILVER Západ a SILVER Východ podľa geografického rozdelenia.   
V  skupinách SILVER sa dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/ v dvojkolovom systéme (každý s každým doma a vonku) 
v základnej časti a v nadstavbovej časti tiež dvojkolový systém v skupine o 1.-4. a 5.-8.miesto.  
Po odohratí zápasov v skupine GOLD a v skupinách SILVER Západ a SILVER Východ odohrá 7.-
8. družstvo zo skupiny GOLD barážové zápasy s víťazmi skupín SILVER Západ a SILVER Východ 
pohárovým systémom – spolu dva zápasy (doma-vonku, prvý zápas u družstva zo skupiny 
SILVER) o postup na finálový turnaj FINAL 8 (to znamená, že aj účastníci súťaže v skupinách 
SILVER Západ na SILVER Východ majú šancu na účasť na finálovom turnaji). Geograficky 
východnejšie družstvo na 7.-8.mieste bude hrať baráž s víťazom skupiny SILVER Východ, 
západnejšie s víťazom skupiny SILVER Západ. 
 



 

VARIANT  B (17 družstiev a viac) 
Pri počte prihlásených družstiev 17 a viac. Vytvorenie troch základných regionálnych skupín 
(Západ – Stred - Východ), ktoré odohrajú po 2 kvalifikačné turnaje systémom každý s každým. 
Obidva kvalifikačné turnaje sa odohrajú ako dvojdňové alebo trojdňové turnaje (piatok až 
nedeľa podľa možností organizátora). 
Po odohraní kvalifikačných turnajov postupujú do skupiny GOLD prvé 2 družstvá z každej 
skupiny. Družstvá umiestnené na 3. mieste v skupinách Z-S-V odohrajú jednodňový barážový 
turnaj systémom každý s každým (2 zápasy každé družstvo). Právo na organizáciu turnaja má 
družstvo s najlepšou bilanciou po dvoch kvalifikačných turnajoch (body, resp. percentuálny 
výsledok, ak by nebol rovnaký počet družstiev v kvalifikačných skupinách, následne skóre). Do 
skupiny GOLD sa kvalifikujú družstvá umiestnené v barážovom turnaji na 1. a 2. mieste.  
V skupine GOLD sa dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/ v dvojkolovom systéme (každý s každým doma a vonku) 
v základnej časti a v nadstavbovej časti tiež dvojkolový systém v skupine o 1.-4. a 5.-8.miesto.  
Družstvá, ktoré nepostúpia do skupiny GOLD, budú zaradené SILVER Západ a SILVER Východ 
podľa geografického rozdelenia.   
V  skupinách SILVER sa dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/ v dvojkolovom systéme (každý s každým doma a vonku) 
v základnej časti a v nadstavbovej časti tiež dvojkolový systém v skupine o 1.-4. a 5.-8.miesto.  
Po odohratí zápasov v skupine GOLD a v skupinách SILVER Západ a SILVER Východ odohrá 7.-
8. družstvo zo skupiny GOLD barážové zápasy s víťazmi skupín SILVER Západ a SILVER Východ 
pohárovým systémom – spolu dva zápasy (doma-vonku, prvý zápas u družstva zo skupiny 
SILVER) o postup na finálový turnaj FINAL 8 (to znamená, že aj účastníci súťaže v skupinách 
SILVER Západ na SILVER Východ majú šancu na účasť na finálovom turnaji). Geograficky 
východnejšie družstvo na 7-8.mieste bude hrať baráž s víťazom skupiny SILVER Východ, 
západnejšie s víťazom skupiny SILVER Západ. 

5. Na záver súťaže je finálový turnaj U17 za účasti 8 družstiev – najlepších 6 družstiev zo skupiny 
GOLD a dvoch úspešných kvalifikantov z baráže o účasť na finálovom turnaji, ktorí vzídu 
z barážových dvojzápasov medzi družstvami na 7-8. mieste skupiny GOLD a víťazov skupiny 
SILVER Západ a SILVER Východ.  

Finálový turnaj FINAL 8 sa hrá u najlepšie umiestneného družstva po 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 28.2.2022. Hrá sa 3 dni 
ako play-off až do rozhodnutia o konečné poradie, 1.deň 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 ... 

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

 
Hrací deň: prednostne piatok-sobota-nedeľa, termín stretnutia určuje domáce družstvo, pokiaľ nie je 
vzájomne dohodnuté, inak vždy v zmysle Hracieho poriadku.  
 
Termíny:  
 
Kvalifikačné turnaje:  16. - 18. 09. 2022, 30. 09. - 03. 10. 2022 
 



 

Barážový turnaj (v prípade 17 a viac účastníkov): 05. 10. 2022 
 
Základná časť: 15.-16.10., 12.-13.11, 26.-27.11., 10.-11.12.2022, 7.-8.1.2023, 21.-22.1.,     4.-5.2., 18.-
19.2. 
 
Nadstavbová časť: 4.-5.3., 18.-19.3., 1.-2.4., 22.-23.4., 
 
Baráž:   06. - 07. 05. 2023 
 
Finálový turnaj:  26. - 28. 05. 2023 



 

Starší žiaci  U15 
  

1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, zložené výhradne z hráčov narodených 1.1.2008 
a neskôr. 

2. Systém súťaže dodržiava nasledovné princípy: 

a. Výkonnostné rozdelenie účastníkov do skupín GOLD a SILVER (SILVER Západ a SILVER 
Východ) na základe dvoch kvalifikačných turnajov.  

b. Skupina GOLD pozostáva z 8 družstiev, ktorá odohrá základnú časť súťaže 
celoslovensky  dvojkolovo a v nadstavbe tiež dvojkolovo v skupine o 1.-4. a 5.-
8.miesto, zápasy zo základnej časti sa prenášajú aj do nadstavbovej časti. 

c. Skupiny SILVER Západ a SILVER Východ odohrajú súťaž  rovnakým spôsobom, ako 
skupina GOLD v regiónoch Západ a Východ. 

d. V prípade, ak účastník súťaže nemá záujem o účasť v celoslovenskej súťaži, v prihláške 
uvedie túto skutočnosť, nebude zaradený do kvalifikačných turnajov a po ukončení 
kvalifikačných turnajov bude zaradený do skupiny SILVER Západ alebo SILVER Východ 
podľa geografického rozdelenia družstiev.  

e.  Zápasy sa budú hrať systémom každý druhý týždeň a preferuje sa dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/. 

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

4. VARIANT  A  (16 družstiev a menej) 

Pri počte prihlásených družstiev 16 a menej. Vytvorenie dvoch základných regionálnych skupín 
(Západ – Východ), ktoré odohrajú dva kvalifikačné turnaje v skupinách Západ a Východ 
systémom každý s každým. Obidva kvalifikačné turnaje sa odohrajú ako dvojdňové alebo 
trojdňové turnaje (piatok až nedeľa podľa možností organizátora). Po odohraní turnajov 
postupujú do skupiny GOLD prvé 4 družstvá zo skupín Západ a Východ.  
V skupine GOLD sa dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/ v dvojkolovom systéme (každý s každým doma a vonku) 
v základnej časti a v nadstavbovej časti tiež dvojkolový systém v skupine o 1.-4. a 5.-8.miesto. 
Družstvá, ktoré skončia v kvalifikačných skupinách na 5. a horšom mieste pokračujú súťaž 
v skupinách SILVER Západ a SILVER Východ podľa geografického rozdelenia.   
V  skupinách SILVER sa dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/ v dvojkolovom systéme (každý s každým doma a vonku) 
v základnej časti a v nadstavbovej časti tiež dvojkolový systém v skupine o 1.-4. a 5.-8.miesto.  
Po odohratí zápasov v skupine GOLD a v skupinách SILVER Západ a SILVER Východ odohrá 7.-
8. družstvo zo skupiny GOLD barážové zápasy s víťazmi skupín SILVER Západ a SILVER Východ 
pohárovým systémom – spolu dva zápasy (doma-vonku, prvý zápas u družstva zo skupiny 
SILVER) o postup na finálový turnaj FINAL 8 (to znamená, že aj účastníci súťaže v skupinách 
SILVER Západ na SILVER Východ majú šancu na účasť na finálovom turnaji). Geograficky 
východnejšie družstvo na 7.-8.mieste bude hrať baráž s víťazom skupiny SILVER Východ, 
západnejšie s víťazom skupiny SILVER Západ. 
 
VARIANT  B (17 družstiev a viac) 



 

Pri počte prihlásených družstiev 17 a viac. Vytvorenie troch základných regionálnych skupín 
(Západ – Stred - Východ), ktoré odohrajú po 2 kvalifikačné turnaje systémom každý s každým. 
Obidva kvalifikačné turnaje sa odohrajú ako dvojdňové alebo trojdňové turnaje (piatok až 
nedeľa podľa možností organizátora). 
Po odohraní kvalifikačných turnajov postupujú do skupiny GOLD prvé 2 družstvá z každej 
skupiny. Družstvá umiestnené na 3. mieste v skupinách Z-S-V odohrajú jednodňový barážový 
turnaj systémom každý s každým (2 zápasy každé družstvo). Právo na organizáciu turnaja má 
družstvo s najlepšou bilanciou po dvoch kvalifikačných turnajoch (body, resp. percentuálny 
výsledok, ak by nebol rovnaký počet družstiev v kvalifikačných skupinách, následne skóre). Do 
skupiny GOLD sa kvalifikujú družstvá umiestnené v barážovom turnaji na 1. a 2. mieste.  
V skupine GOLD sa dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/ v dvojkolovom systéme (každý s každým doma a vonku) 
v základnej časti a v nadstavbovej časti tiež dvojkolový systém v skupine o 1.-4. a 5.-8.miesto.  
Družstvá, ktoré nepostúpia do skupiny GOLD, budú zaradené SILVER Západ a SILVER Východ 
podľa geografického rozdelenia.   
V  skupinách SILVER sa dodržiava pravidlo zápasov každý druhý týždeň a preferuje dvojičkové 
žrebovanie /piatok-sobota-nedeľa/ v dvojkolovom systéme (každý s každým doma a vonku) 
v základnej časti a v nadstavbovej časti tiež dvojkolový systém v skupine o 1.-4. a 5.-8.miesto.  
Po odohratí zápasov v skupine GOLD a v skupinách SILVER Západ a SILVER Východ odohrá 7.-
8. družstvo zo skupiny GOLD barážové zápasy s víťazmi skupín SILVER Západ a SILVER Východ 
pohárovým systémom – spolu dva zápasy (doma-vonku, prvý zápas u družstva zo skupiny 
SILVER) o postup na finálový turnaj FINAL 8 (to znamená, že aj účastníci súťaže v skupinách 
SILVER Západ na SILVER Východ majú šancu na účasť na finálovom turnaji). Geograficky 
východnejšie družstvo na 7-8.mieste bude hrať baráž s víťazom skupiny SILVER Východ, 
západnejšie s víťazom skupiny SILVER Západ. 

5. Na záver súťaže je finálový turnaj U15 za účasti 8 družstiev – najlepších 6 družstiev zo skupiny 
GOLD a dvoch úspešných kvalifikantov z baráže o účasť na finálovom turnaji, ktorí vzídu 
z barážových dvojzápasov medzi družstvami na 7-8. mieste skupiny GOLD a víťazov skupiny 
SILVER Západ a SILVER Východ.  

Finálový turnaj FINAL 8 sa hrá u najlepšie umiestneného družstva po 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 28.2.2022. Hrá sa 3 dni ako play-off až do rozhodnutia 
o konečné poradie, 1.deň 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 ... 

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

 
Hrací deň: prednostne piatok-sobota-nedeľa, termín stretnutia určuje domáce družstvo, pokiaľ nie je 
vzájomne dohodnuté, inak vždy v zmysle Hracieho poriadku.  
 
Termíny:  
 
Kvalifikačné turnaje:  23. - 25. 09. 2022, 07. - 09. 10. 2022 
 
Barážový turnaj (v prípade 17 a viac účastníkov): 12. 10. 2022 



 

 
Základná časť:  22.-23.10., 5.-6.11, 19.-20.11., 3.-4.12.2021, 17.-18.12.2022, 14.-15.1.2023, 28.-29.1., 
11.-12.2. 
 
Nadstavbová časť: 25.-26.2., 11.-12.3., 25.-26.3., 15.-16.4., 
 
Baráž:   29. - 30. 04. 2023 
 
Finálový turnaj:  19. - 21. 05. 2023 
 
  



 

 
III. Nižšie súťaže 

Žiaci  U14 
1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, zložené výhradne z hráčov narodených 1.1.2009 

a neskôr. 

2. Systém súťaže dodržiava pravidlo zápasov spravidla každý druhý, resp. tretí týždeň. 

3. Družstvá sú v základnej časti rozdelené do 2 regiónov, oblastí /východ a západ/. V prvej fáze sa 
hrá v regióne, následne v skupinách o 1.-8. miesto (turnajovým spôsobom) a 9.-16.miesto, resp. 
iné (turnajovým spôsobom alebo v skupine doma-vonku).   

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

Variant A  
Pri celkovom počte prihlásených družstiev v 2 regiónoch do 12 sa súťaž odohrá v 2 skupinách 
s max. 6 družstvami, napr. dvojičkovým systémom každý s každým doma-vonku, potrebných je 
max. 6 termínov. Do nadstavbovej časti skupiny GOLD o 1.-8.miesto postupujú prvé štyri 
družstvá z týchto 2 základných skupín, zostávajúce družstvá hrajú o 9.-12.miesto.  
V skupine GOLD o 1.-8.miesto sa hrá turnajovým spôsobom. Každé družstvo v skupine usporiada 
dva domáce turnaje pre štyri družstvá. V jednom termíne sa usporiadajú vždy 2 turnaje po štyri 
družstvá (matica každý s každým 3-4 krát; poradie turnajov sa určí podľa termínových možností 
družstiev v ŠH). Periodicita turnajov 1 turnaj za 2-3 týždne. Potrebných je max. 8 termínov.  
V skupine o 9.-12.miesto sa hrá  každý s každým 2x doma - 2x vonku s tým istým súperom, 
potrebných je max. 6 termínov.   
Variant B  
Pri celkovom počte prihlásených družstiev v 2 regiónoch 13 - 18 sa súťaž odohrá v 3 skupinách 
s max. 6 družstvami, napr. dvojičkovým systémom každý s každým doma-vonku, potrebných je 
max. 6 termínov. Do nadstavbovej časti skupiny GOLD o 1.-8.miesto postupujú prvé dve družstvá 
z týchto 3 základných skupín a dve družstvá z 3 družstiev umiestnených na 3.mieste v základných 
skupinách, ktoré odohrajú baráž u družstva s najlepšou %-nou úspešnosťou. 
V skupine GOLD o 1.-8.miesto sa hrá turnajovým spôsobom. Každé družstvo v skupine usporiada 
dva domáce turnaje pre štyri družstvá. V jednom termíne sa usporiadajú vždy 2 turnaje po štyri 
družstvá (matica každý s každým 3-4 krát; poradie turnajov sa určí podľa termínových možností 
družstiev v ŠH). Periodicita turnajov 1 turnaj za 2-3 týždne. Potrebných je max. 8 termínov.  
Zostávajúce družstvá dohrajú súťaž v 1 skupine o 9.-13. a 14.-18. miesto, resp. v 2 regionálnych 
skupinách (po 4-5 družstvách), kde sa hrá  každý s každým 2x doma - 2x vonku s tým istým 
súperom, potrebných je max. 10 termínov. Zmyslom je odohrať čo najviac zápasov.   
Variant C  
Pri celkovom počte prihlásených družstiev v 2 regiónoch 19 - 24 sa súťaž odohrá v 4 skupinách 
s max. 6 družstvami, napr. dvojičkovým systémom každý s každým doma-vonku, potrebných je 
max. 6 termínov. Do nadstavbovej časti skupiny GOLD o 1.-8.miesto postupujú prvé dve družstvá 
z týchto 4 základných skupín.   
V skupine GOLD o 1.-8.miesto sa hrá turnajovým spôsobom. Každé družstvo v skupine usporiada 
dva domáce turnaje pre štyri družstvá. V jednom termíne sa usporiadajú vždy 2 turnaje po štyri 
družstvá (matica každý s každým 3-4 krát; poradie turnajov sa určí podľa termínových možností 
družstiev v ŠH). Periodicita turnajov 1 turnaj za 2-3 týždne. Potrebných je max. 8 termínov.  



 

Zostávajúce družstvá v skupine o 9.-24.miesto dohrajú súťaž v regióne v 2 alebo 3 regionálnych 
skupinách (po 4-6 družstvách), kde sa hrá  každý s každým 2x doma - 2x vonku s tým istým 
súperom, potrebných je max. 10 termínov. Zmyslom je odohrať čo najviac zápasov.   

5. V prípade väčšieho počtu družstiev ako 25 v 2 regiónoch sa súťaž odohrá vo forme turnajov (4-
členné turnaje) s periodicitou hrania turnajov 1x za 3 týždne s cieľom odohrať čo najväčšie 
množstvo zápasov. 

6. Na záver súťaže je finálový turnaj U14 za účasti všetkých 8 družstiev skupiny GOLD o 1.-8.miesto 
s dotáciou SBA, resp. prvých 4 družstiev zo skupiny Východ a Západ. Finálový turnaj sa hrá 
u najlepšie umiestneného družstva skupiny GOLD o 1.-8.miesto. /organizátor je povinný splniť 
požiadavky podľa HP !/. V prípade nezáujmu /alebo nesplnenia podmienok/ u ďalšieho družstva 
v poradí, resp. u jedného z víťazov skupiny Východ alebo Západ. Vyššie uvedené platí, v prípade, 
ak SBA neprejaví záujem o organizáciu tohto podujatia do 28.02.2023. Hrá sa 3 dni systémom 
play-off 1.deň 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, resp. 1V-4Z, 2V-3Z, 1Z-4V, 2Z-3V s dohrávaním o konečné 
umiestnenia.   

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

 
Termíny:  
Základná časť – 17.-18.9., 1.-2.10., 15.-16.10., 12.-13.11., 26.-27.11., 10.-11.12.2022 
 
Baráž o postup do skupiny GOLD:   07. – 08. 01. 2023 
 
Skupina GOLD, turnaje – 21.-22.1., 4.-5.2., 18.-19.2., 4.-5.3., 18.-19.3., 1.-2.4., 22.-23.4., 13.-14.5. 
 
Skupiny o umiestnenie – 21.-22.1., 4.-5.2., 18.-19.2., 4.-5.3., 18.-19.3., 1.-2.4., 22.-23.4.,  13.-14.5., 20.-
21.5., 27.-28.5. 
 
Termín finálového turnaja:   02. - 04. 06. 2023 
 

 



 

Mladší žiaci  U13 
 V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá zložené výhradne z hráčov narodených 1.1.2010 a neskôr. 

1. Systém súťaže dodržiava obvykle pravidlo zápasov každý tretí týždeň. 

2. Družstvá sú v základnej časti rozdelené do 3 regiónov, oblastí /Východ, Stred a Západ/. Súťaž sa 
hrá v týchto regiónoch vo forme turnajov (pokiaľ možno 3 družstvá na turnaji e). V základnej 
časti odohrajú družstvá 6 turnajov. V prípade, ak nebude odohraných rovnaký počet zápasov 
v skupine, tak o konečnom poradí bude rozhodovať %-na úspešnosť družstiev v tejto skupine. 
Do skupiny GOLD o 1.-9.miesto postupujú prvé tri družstvá zo základných skupín, ktoré odohrajú 
aj v tejto časti 6 turnajov (3 družstvá na turnaji) odkiaľ iba prvých 8 družstiev postupuje na M-
SR. Zostávajúce družstvá pokračujú naďalej hrať v regiónoch formou turnajov.      

3. Na záver súťaže je finálový turnaj U13 za účasti prvých 8 družstiev zo skupiny GOLD. Finálový 
turnaj sa hrá u  najlepšie umiestneného družstva skupiny GOLD /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 28.02.2023. Hrá sa 3 dni systémom play-off 1.deň 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 s dohrávaním o konečné 
umiestnenia.   

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

 
 
Termíny:  
Základná časť – 24.-25.9., 8.-9.10., 22.-23.10., 5.-6.11., 26.-27.11., 17.-18.12.2022 
 
Skupina GOLD a o umiestnenie, turnaje:  
14.-15.1.2023, 11.-12.2., 4.-5.3., 25.-26.3., 15.-16.4., 6.-7.5.   
 
Termín finálového turnaja:   26. – 28. 05. 2023 

 



 

Starší minižiaci  U12 
1.     V  súťaži  sú  oprávnené štartovať  družstvá,  zložené výhradne  z hráčov  narodených 1.1.2011 

a neskôr. 
2. Systém súťaže dodržiava obvykle pravidlo zápasov každý tretí týždeň. 

3. Družstvá sú v základnej časti rozdelené do 3 regiónov, oblastí /Východ, Stred a Západ/. Súťaž sa 
hrá v týchto regiónoch vo forme turnajov (pokiaľ možno 3 družstvá na turnaji e). V základnej 
časti odohrajú družstvá 4 turnaje. V prípade, ak nebude odohraných rovnaký počet zápasov 
v skupine, tak o konečnom poradí bude rozhodovať %-na úspešnosť družstiev v tejto skupine. 
Do skupiny GOLD o 1.-9.miesto postupujú prvé tri družstvá zo základných skupín, ktoré odohrajú 
v tejto časti 6 turnajov (3 družstvá na turnaji) odkiaľ iba prvých 8 družstiev postupuje na M-SR. 
Zostávajúce družstvá pokračujú naďalej hrať v regiónoch formou turnajov.      

4. Na záver súťaže je finálový turnaj U12 za účasti prvých 8 družstiev zo skupiny GOLD. Finálový 
turnaj sa hrá u  najlepšie umiestneného družstva skupiny GOLD /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 28.02.2023. Hrá sa 3 dni systémom play-off 1.deň 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 s dohrávaním o konečné 
umiestnenia.   

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

 
Termíny:   
Základná časť – 1.-2.10., 15.-16.10., 19.-20.11., 10.-11.12.2022,  
 
Skupina GOLD a o umiestnenie, turnaje:  
28.-29.1.2023, 18.-19.2., 11.-12.3., 1.-2.4., 29.-30.4., 20.-21.5.  
 
Termín finálového turnaja:    09. - 11. 06. 2023 

 
 

Mladší minižiaci  U11 
 V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, zložené výhradne z hráčov narodených 1.1.2012 a neskôr. 
V každom družstve je povolené mať na súpiske max. 30% dievčat napríklad 4 z 15. 
1. Systém súťaže dodržiava pravidlo zápasov každý tretí týždeň. 

2. Družstvá sú v základnej časti rozdelené do 3 regiónov, oblastí /Východ, Stred a Západ/. Súťaž sa 
hrá v týchto regiónoch vo forme turnajov (pokiaľ možno 3-členné turnaje).   

3. Na záver súťaže U 11 je Finálový festival, na ktorý sa môžu prihlásiť všetky družstvá zo základných 
skupín, HK SBA má kompetenciu vybrať 8 účastníkov Finálového festivalu z kapacitných 
dôvodov.  

4. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže povinné odohrať celú súťaž. Účasť na finálovom festivale 
je dobrovoľná. 

 
Termíny: 



 

22.-23.10., 5.-6.11., 26.-27.11., 17.-18.12.2022, 14.-15.1.2023, 11.-12.02., 4.-5.3., 25.-26.3., 15.-16.4., 
6.-7.5. 
 
Termín finálového turnaja:   02. - 04. 06.2023 
 
 

Mikroliga U10 
 

1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, zložené výhradne z hráčov a hráčok  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. 
Systém súťaže bude samostatnou prílohou Vyhlásenia súťaží a spresní sa podľa počtu prihlásených 
družstiev. 
 

Asociačné termíny 
V čase asociačných termínov nie je možné odohrať súťažné stretnutia danej kategórie. 
 
Asociačné termíny SBA pre vyššie a nižšie súťaže: 

27. 10. - 01. 11. 2022, 06. - 11. 04. 2023 
Pozn. asociačné termíny môžu byť zmenené na základe rozhodnutia FIBA, alebo z dôvodu 
rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva. 
  
 
IV. Školské súťaže 
- spracováva MŠVVaŠ v spolupráci s SBA, schvaľuje VV SBA 
 
 
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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