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Basketbalové súťaže (5:5) klubových družstiev obidvoch pohlaví 

a všetkých vekových kategórií v mestách a obciach v Slovenskej republike 

patria medzi tie, ktorým venuje istá divácka, hráčska a odborná komunita 

výraznú pozornosť. Systémy basketbalových slovenských súťaží sa 

podieľajú na pripravenosti slovenských basketbalových reprezentantov a 

reprezentantiek na ich potenciálnej úspešnosti v súťažiach FIBA. Cieľom 

výskumu bolo poskytnúť celkový prehľad o slovenských basketbalových 

súťažiach mužov a žien, chlapcov a dievčat. Formulovali sme výskumnú 

otázku: Aké súťažné systémy sa uplatňujú v domácich basketbalových 

súťažiach o Majstra Slovenskej republiky obidvoch pohlaví všetkých 

vekových kategórií ? 

Za hlavnú metódu získavania údajov sme zvolili metódu obsahovej analýzy 

dokumentov. Určili sme terminologický systém o slovenských 

basketbalových súťažiach. Základným súborom potenciálne skúmaným 

boli písomné dokumenty vyhlásení súťaží Slovenskou basketbalovou 

asociáciou, ktoré sa vzťahujú k problematike slovenských basketbalových 

súťaží. Zaoberali sme sa a skúmali sme súťažné systémy o Majstra 

Slovenskej republiky v súťažnom období 2016/2017 obidvoch pohlaví 

všetkých vekových kategórií od Mladší mini U11 po dospelých 

basketbalistov. Zistili sme, že používané súťažné systémy vyhlasované 



Slovenskou basketbalovou asociáciou sú výrazne premenlivé. 

Najpoužívanejším súťažným systémom je systém každý s každým 

dvojkolovo. 

Výskumná činnosť v tomto zameraní by sa mohla orientovať na 

charakteristiku trvania súťaží, ich fáz, postupov a hlavne na zistenie 

adekvátnosti pre potreby prípravy a pripravenosti reprezentačných 

družstiev. 

Kľúčové slová: basketbal 5:5, Slovenská republika, súťaž, veková 

kategória  



Abstract 
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The basketball competitions (5:5) of club teams of both sexes and all age 

categories in the cities/towns and villages in the Slovak Republic are 

appreciated by a sizable body of spectators, players and experts. Slovak 

basketball competitions also contribute to the preparation of Slovak 

basketball representation players and their potential success in the FIBA 

competitions. The aim of our research was to provide a comprehensive 

overview of the Slovak basketball competitions for men, women, boys and 

girls. We formulated the following research question: What competitive 

systems are used in the national basketball competitions within the “Master 

of the Slovak Republic” competition in both sexes and all age groups? 

We chose the method of document content analysis as the main method of 

data collection. We defined the terminology for Slovak basketball 

competitions. The basic set of surveyed documents included the documents 

announcing the Slovak competitions, issued by the Slovak Basketball 

Association, which relate to Slovak basketball competitions. We analyzed 

the competition systems within the “Master of the Slovak Republic” 

competition in the 2016/2017 season in both sexes and all age groups 

ranging from junior U11 Mini to adults. We found that the competition 

systems used in the competitions announced by the Slovak Basketball 

Association are highly variable. The most used game system in basketball 



competitions announced by the Slovak Basketball Association is the two-

round-robin tournament system. 

The research activities in this area could focus on the duration of the 

tournaments, their phases, processes and especially adequacy for the 

training needs and preparation of national teams. 

 

Keywords: basketball, Slovak republic, competition, age group 
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ÚVOD 

 

Hádam najdôležitejším dôvodom, pre ktorý sa mládež a dospelí ve-

nujú basketbalu je relatívne pravidelne sa opakujúca príležitosť si 

zahrať v súťažnom zápase. 

K sprievodným činnostiam súvisiacimi s basketbalovým zápasom 

patria cestovanie na zápas v mieste bydliska, alebo cestovanie 

k súperovi mimo miesta bydliska, individuálna predzápasová prípra-

va (naladenie sa na zápas, obliekanie športového oblečenia) 

a kolektívna príprava na zápas v podobe porady pod vedením trénera 

väčšinou v šatni a následne rozcvičenie v priestore, kde sa bude hrať 

zápas. 

V zápase hráč preukazuje svoje hráčske kvality s rôznou mierou ús-

pešnosti v podobe obranných a útočných herných činností jednotliv-

ca, v kooperácii so spoluhráčmi realizuje herné kombinácie a herné 

systémy. 

Po skončení zápasu sa po víťazstve družstvo a hráči tešia, majú preto 

dobrú náladu a naopak po prehre v zápase sa tréner a hráči zaoberajú 

dôvodmi prehry, tréner vyhodnocuje obsah tréningu 

v predchádzajúcom období a uvažuje ako ďalej. 

Pozápasové aktivity sa menia podľa toho, či ide o jeden zápas 

v jednom dni, alebo s odstupom času družstvo hrá ďalší zápas, naprí-

klad na turnaji. Do úvahy prichádza aj cestovanie do iného mesta, 

kde družstvo hrá nasledujúci deň ďalší zápas. 
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Tento cyklus sa podľa termínov rozpisu zápasov v rôznych variá-

ciách opakuje od začiatku (väčšinou od konca septembra, prípadne 

začiatku októbra) do konca súťaže (najčastejšie od marca do mája, 

podľa veku a pohlavia). 

Choutka – Dobrý – Rovný (1972) rozdeľujú súťaže podľa toho, či 

hovoríme o súťažení medzi hráčmi (týka sa individuálnych športo-

vých hier, napr. tenisu), alebo najčastejšie medzi družstvami. Kom-

bináciou súťaženia hráčov so súťažením družstiev môžu byť súťaže 

napríklad v tenise, kedy sa výsledky zápasov jednotlivcov spočítajú 

pre potreby určenia konečného poradia celého družstva (Davis Cup 

a podobne). 

V zásade je správne rozlišovať majstrovské súťaže od všetkých os-

tatných. V majstrovských súťažiach ide o vyhlásenie najlepšieho 

družstva, alebo hráča po ich skončení. Príkladmi môžu byť na repub-

likovej úrovni súťaže o Majstra Slovenskej republiky v basketbale 

v niektorej vekovej kategórii a pohlaví. Vtedy hovoríme, že víťazné 

družstvo sa stalo Majstrom republiky v basketbale v kadetoch, 

v juniorkách a podobne. Podobne môžu byť súťaže na nižšej regio-

nálnej úrovni (majster okresu, mesta, atď.). 

Na nadnárodnej medzištátnej úrovni sa najčastejšie stretávame 

v stredoeurópskom regióne so súťažami o Majstra Európy 

a v celosvetovom merítku o Majstra sveta. Špeciálnou celosvetovou 

súťažou je súťaž o Olympijského víťaza. 

Systémy súťaží môžeme rozdeliť aj nasledovne: 

 

 každý s každým, 

 vylučovací na jednu prehru (prípadne na dve prehry), 

 zmiešaný. 
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Systém súťaže každý s každým je taký, kedy družstvo hrá so všet-

kými ostatnými družstvami účastníkmi súťaže minimálne jeden krát. 

Vtedy hovoríme o súťažnom systéme každý s každým jednokolovo. 

Najčastejšie sa však súťaže hrajú tak, že konkrétne družstvo hrá 

s každým iným družstvom v súťaži dva krát: jeden krát v domácom 

prostredí a jedenkrát u súpera. Tento systém každý s každým dva 

krát sa volá dvojkolový a používa sa najčastejšie preto, lebo je spra-

vodlivý z toho pohľadu, že konkrétne družstvo má jedenkrát výhodu 

domáceho prostredia a druhý krát hrá u súpera, čo sa všeobecne 

a skúsenostne považuje za nevýhodu. 

Vylučovací systém na jednu prehru je najmenej používaný 

a obľúbený. Dôvodom je, že družstvo po prípadnej prehre hneď 

po prvom a jedinom zápase prestane hrať ďalšie zápasy v súťaži, pri-

čom víťazi postupujú ďalej a hrajú potenciálne množstvo ďalších zá-

pasov. Vylučovacie systémy na jednu a dve prehry sú nemotivujúce, 

pretože družstvá a hráči trénujú hlavne preto, aby mohli hrať zápasy, 

čo je jedna z najdôležitejších funkcií súťaží. S týmito vylučovacími 

systémami sa ešte, ale už iba ojedinele, stretávame pri organizovaní 

streeetbasketbalových (basketbal 3x3) regionálnych podujatí. 

Zmiešaný hrací systém sa v súčasnosti využíva veľmi často. Pre tento 

systém je charakteristické, že najprv sa hrá v skupinách a potom sa 

pokračuje dlhodobou súťažou potenciálne rôzneho druhu s tým, že 

niekedy sa výsledky zo skupiny následne už zarátavajú do ďalšieho 

pokračovania súťaže a niekedy nie. Záleží to od organizátora - vyhla-

sovateľa súťaže a logiky súťaže, aby boli podmienky súťaženia ma-

ximálne zhodne spravodlivé pre všetky zúčastnené družstvá. 

Vážnym dôvodom výberu súťažných systémov je množstvo času, 

ktoré má organizátor súťaže s ohľadom na počet prihlásených druž-

stiev. Časovou jednotkou môžu byť hodiny, deň (najčastejšie na tur-

najoch), alebo týždne a mesiace napríklad pri celorepublikových sú-
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ťažiach, alebo dlhodobých medzinárodných kvalifikačných súťažiach 

o postup na Majstrovstvá Európy, na Majstrovstvá sveta, alebo na 

Basketbalový olympijský turnaj. 
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CIEĽ 

 

Cieľom štúdie je poskytnúť výskumné poznatky o systémoch basket-

balových súťaží vyhlasovaných  Slovenskou basketbalovou asociáci-

ou. 

Dôvodom takto formulovaného cieľa je snaha poskytnúť syntetizujú-

ci pohľad na republikové basketbalové súťaže chlapcov a dievčat, 

resp. mužov a žien. 

Takéto poznanie vytvára podklad k stanovovaniu stratégie a taktiky 

vedenia klubového družstva v súťaži a svojou mierou prispieva tak-

tiež k informovanosti reprezentačného trénera a realizačných tímov 

k pripravenosti reprezentantov súťažiacich v slovenských súťažiach 

na účinkovanie v reprezentačných družstvách a medzištátnych súťa-

žiach pod hlavičkou reprezentácie Slovenskej republiky. 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA VÝSKUMNÉHO PROBLÉMU 

 

Už dlhodobejšie (približne 2-3 desaťročia) sa stretávame s nízkou 

úspešnosťou basketbalových reprezentačných družstiev mládeže 

Slovenskej republiky v súťažiach FIBA. U dospelých evidujeme spo-

radickú úspešnosť ženského reprezentačného basketbalového druž-

stva v účasti na Majstrovstvách Európy. Dokumentovaním uvedené-
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ho sú aj umiestnenia basketbalových reprezentačných družstiev Slo-

venskej republiky v rokoch 2015 a 2016 v kvalifikačných 

a finálových súťažiach FIBA: 

 

2015 

Dievčatá a ženy: 

– U 16 ME A divízia – 13. miesto (zotrvanie v A divízii) 

– U 18 ME B divízia – 1. miesto (postup do A divízie) 

– U 20 ME A divízia – 8. miesto (zotrvanie v A divízii) 

– seniorky 9. miesto na Majstrovstvá Európy 2015 

 

Chlapci a muži: 

– U 16 ME B divízia – 4. miesto (nepostúpili do A divízie) 

– U 18 ME B divízia – 17. miesto  (nepostúpili do A divízie) 

– U 20 ME B divízia – 10. miesto (nepostúpili do A divízie) 

– seniori sa nezúčastnili žiadneho podujatia organizovaného medzi-

národnou basketbalovou organizáciou FIBA 

 

2016 

Dievčatá a ženy: 

– U 16 ME A divízia – 16. miesto (zostup do B divízie) 

– U 18 ME B divízia – 15. miesto (zostup do B divízie) 

– U 20 ME A divízia – 15. miesto (zostup do B divízie) 

– seniorky postúpili na Majstrovstvá Európy 2017 
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Chlapci a muži: 

– U 16 ME B divízia – 10. miesto (nepostúpili do A divízie) 

– U 18 ME B divízia – 3. miesto (postup do A divízie) 

– U 20 ME B divízia – 16. miesto (nepostúpili do A divízie) 

– seniori obsadili v kvalifikačnej skupine 4. miesto a nepostúpili na 

Majstrovstvá Európy 2017 

 

V aktuálnom súťažnom ročníku každoročne prebiehali a prebiehajú 

v Slovenskej republike basketbalové súťaže. Ich vyhlasovateľom 

a organizátorom bola a je Slovenská basketbalová asociácia. Druž-

stvá mládeže a dospelých, obidvoch pohlaví po dlhodobej časti súťa-

že od približne októbra do marca – apríla bojujú o Majstra Sloven-

skej republiky. Záverečné časti súťaže sa hrajú buď postupne vyluču-

júcim systémom play off (dospelí), alebo väčšinou 3 dni trvajúcim 

turnajom o Majstra Slovenska (mládež). 

Po skončení domácej súťaže hráčky a hráči nominovaní do reprezen-

tačného družstva predmetnej vekovej kategórie sa zúčastňujú repre-

zentačnej prípravy a prípravných zápasov, kedy príprava prebieha 

z časového hľadiska v prevažujúcej miere naďalej v klube pod vede-

ním klubového trénera a z ekonomických dôvodov v menšej miere 

na reprezentačných zrazoch – sústredeniach, alebo deň – dva pred 

prípravnými reprezentačnými zápasmi v súlade s plánom konkrétne-

ho reprezentačného družstva. 

Po tomto relatívne krátkom prípravnom období ide reprezentačné 

basketbalové družstvo Slovenskej republiky na kvalifikačné, alebo 

finálové podujatie, ktoré absolvuje s rôznou, najčastejšie s nízkou 

mierou úspešnosti. 
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Takto môžeme skonštatovať, že príprava reprezentantov a reprezen-

tačného družstva Slovenskej republiky z pohľadu jedného súťažného 

obdobia prebieha v dvoch fázach: 

 

1) Fáza prípravy v klube, u mládeže väčšinou v slovenskom a u do-

spelých často v zahraničnom klube, kedy účinkovanie reprezen-

tačného trénera má charakter komunikácie s hráčmi na diaľku; 

v tomto období by sme mohli hovoriť viac o príprave basketbalo-

vého reprezentanta v klube. 

2) Fáza intenzívnej prípravy reprezentačného družstva, v ktorom sa 

hráči reprezentačného družstva stretávajú a spoločne sa pripravujú 

aj niekoľko týždňov. Toto obdobie vrcholí účasťou na FIBA podu-

jatí, na ktoré sa reprezentačné družstvo pripravovalo. V tomto ob-

dobí by sme mohli hovoriť viac o príprave basketbalového repre-

zentačného družstva. 

 

Z pohľadu viacerých po sebe nasledujúcich súťažných basketbalo-

vých sezón slovenských súťaží je takýto model prípravy reprezentač-

ných družstiev a reprezentantov zhodný a zásadne sa nemení 

v príprave reprezentačných družstiev Slovenskej republiky. S veľkou 

mierou pravdepodobnosti je tento model podobný aj v krajinách sú-

perov slovenských reprezentačných družstiev na podujatiach FIBA 

so zohľadnením skutočnosti, že môže dochádzať k modifikáciám 

domácich basketbalových súťaží podľa rôznych miestnych podmie-

nok v rôznych častiach zemegule (Európa, Svet), kde súťažia 

v domácich súťažiach družstvá našich súperov. 
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VÝSKUMNÁ OTÁZKA 

Hlavnou a dlhodobou príčinou úrovne výkonu hráča reprezentanta na 

reprezentačnom podujatí (zápas, turnaj) je tréning a príprava 

v domácom klube. Podobne je tomu tak aj keď hráč trénuje a hrá 

v zahraničnom klube. 

Súčasťou celosezónnej prípravy je aj účasť v domácej prípadne za-

hraničnej súťaži. Tie svojimi systémami významnou mierou utvárajú 

a determinujú výkon a výkonnosť reprezentanta na medzištátnych 

reprezentačných podujatiach. 

Preto sa budeme snažiť v zameraní na domáce basketbalové súťaže 

v Slovenskej republike odpovedať na výskumnú otázku: 

 

Aké súťažné systémy sa uplatňujú v domácich basketbalových 

súťažiach o Majstra Slovenskej republiky obidvoch pohlaví 

všetkých vekových kategórií ? 

 

Domnievame sa, že ich analýza a porovnanie môže prispieť 

k objektívnemu hodnoteniu ich vhodnosti v príprave reprezentantov 

a reprezentantiek na rôzne FIBA kvalifikačné a finálové podujatia. 
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METODIKA 

 

METÓDA ZÍSKAVANIA ÚDAJOV 

 

Obsahová analýza textových dokumentov bola hlavnou metódou zís-

kavania údajov (Kerlinger 1972). 

Sme stotožnení s tým, že ide o výskumnú metódu kvalitatívneho vý-

skumu poskytujúcu možnosť vykonať pravdivý a usporiadaný popis 

domácich basketbalových súťaží z dostupných dokumentov o tejto 

problematike. 

Vychádzali sme z prác Šveca (1998), Gavoru (2000), Hendla (2005) 

a z aplikovaní metódy obsahovej analýzy dokumentov na hráčske 

funkcie v basketbale (Mačura, 2007), basketbalovú streľbu (Mačura 

2008, 2010, 2013), medzištátne basketbalové súťaže (Mačura - Ur-

ban, 2016). 

Vychádzajúc z údajov získaných uplatnením obsahovej analýzy tex-

tov o domácich súťažiach pre mužské reprezentačné družstvá krajín 

v basketbale sme následne nové poznatky tvorili uplatnením metód 

porovnanie, abstrakcia, zovšeobecňovanie a ďalších logických me-

tód. 
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URČENIE TERMINOLOGICKÉHO SYSTÉMU  

O BASKETBALOVÝCH SÚŤAŽIACH V SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE 

 

V dostupných dokumentoch sme vyhľadávali termíny: basketbal, 

Slovenská republika, súťaž v súťažnom roku 2016-2017, veková ka-

tegória, družstvo, dvojička (znamená to dve družstvá, u ktorých hrá 

jedno iné družstvo – u jedného družstva v sobotu a u druhého druž-

stva nasledujúci deň v nedeľu), dvojkolový systém (znamená to, že 

družstvo hrá s tým istým súperom jeden zápas v pozícii hostiteľa na 

svojom ihrisku v domácom prostredí a jeden na ihrisku súpera 

v pozícii hosťujúceho družstva), chlapci, dievčatá, muži, ženy, mi-

nibasketbal, kadeti, kadetky, juniori, juniorky, súťaž, región, Majster 

Slovenskej republiky, turnaj, dlhodobá súťaž, základná časť súťaže, 

nadstavbová časť súťaže, rozpis súťaže, vyhlásenie súťaže, finále, 

semifinále, finálový turnaj a desiatky ďalších termínov a ich spojení, 

ako napríklad basketbalová súťaž v Slovenskej republike. 

 

SKÚMANÉ DOKUMENTY 

Základným elektronickým prostredím s vyhľadávanými a následne 

analyzovanými dokumentami  bola Web stránka Slovenskej basket-

balovej asociácie, konkrétne vyhlásenia súťaží všetkých vekových 

kategórií obidvoch pohlaví1 a ďalších týkajúcich sa dokumentov. Išlo 

o Vyhlásenie mužských súťaží SBA 2016/2017 zo dňa 17.06.2016 

(Príloha 12) a Vyhlásenie ženských súťaží SBA 2016/2017 zo dňa 

                                                 
1 http://www.slovakbasket.sk/page.php?id=222 
2 S ohľadom na skúsenosť, že predmetné dokumenty sa po určitom čase môžu stiahnuť 

z uvedenej web stránky Slovenskej basketbalovej asociácie, ich v plnom znení uvádza-

me v prílohách. 

http://www.slovakbasket.sk/page.php?id=222


23 

 

10.06.2016 (Príloha 2) a rozhodnutia Hracích komisií SBA Západ 

a Východ č. 01/160820 zo dňa 20.05.2016 (Príloha 3) a č. 02/161001 

zo dňa 01.10.2016 (Príloha 4) a rozhodnutie centrálnej sekcie Hracej 

komisie SBA (Príloha 5). Okrem toho sme získavali doplnkové, 

orientujúce a potvrdzujúce poznatky o skúmaných súťažiach od čle-

nov Sekretariátu Slovenskej basketbalovej asociácie osobným 

a telefonickým rozhovorom, prípadne komunikáciou prostredníc-

tvom elektronickej pošty. 

 

 

SKÚMANÉ BASKETBALOVÉ SÚŤAŽE 

 

Vo výskumnej štúdii sme sa venovali súťažiam o Majstra Slovenskej 

republiky danej vekovej kategórie a pohlavia v súťažnom období 

2016/2017, ktoré vyhlásila Slovenská basketbalová asociácia. 

Organizácia a termínovník súťaží v Slovenskej republike musí reš-

pektovať vyhlásenie medzištátnych (reprezentačné družstvá) 

a medzinárodných (klubové a iné) súťaží európskou a svetovou or-

ganizáciou basketbalu FIBA, ktorých sa zúčastnia reprezentačné 

a klubové družstvá obidvoch pohlaví mládeže a dospelých. Tieto 

medzinárodné súťaže sa vyhlasujú aj niekoľko rokov pred vyhláse-

ním domácej súťaže. Hlavne ide o postupové súťaže o Majstra Euró-

py, Majstra sveta a o  Olympijského víťaza. Znamená to, že domáce 

súťaže sa nesmú termínovo prekrývať s termínmi medzištátnych sú-

ťaží reprezentačných družstiev a podľa možnosti aj medzinárodných 

klubových súťaží. Ďalej systém domácej súťaže konkrétneho pohla-

via a veku musia zohľadňovať potrebu spoločnej prípravy reprezen-

tačného družstva tohto pohlavia a veku. 
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Tabuľka 1: Analyzované basketbalové súťaže chlapcov a mužov 

Súťaž Veková kategória 

Extraliga Seniori 

Juniori U19 

Kadeti U17 

Starší žiaci U15 

Žiaci U14 

Mladší žiaci U13 

Starší Mini U12 

Mladší Mini U11 

 

Tabuľka 2: Analyzované basketbalové súťaže dievčat a žien 

Súťaž Veková kategória 

Extraliga Seniorky 

Juniorky U19 

Kadetky U17 

Staršie žiačky U15 

Žiačky U14 

Mladšie žiačky U13 

Staršie Mini U12 

Mladšie Mini U11 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Slovenská basketbalová asociácia v súlade so svojimi stanovami, 

konkrétne s Článkom II. Poslanie (ciele činnosti) SBA a bodom 3.5 

vyhlasuje a organizuje všetky formy dlhodobých a krátkodobých ce-

loslovenských a regionálnych súťaží, ktoré priamo riadi v zmysle 

platných poriadkov a podľa pravidiel basketbalu alebo ich organizo-

vaním poveruje inú športovú organizáciu3. 

Slovenská basketbalová asociácia, ako vyhlasovateľ a riadiaci orgán 

domácich basketbalových súťaží, sa dlhodobo musí vyrovnávať 

s tým, že družstvá sa prihlasujú do súťaží v neskorých termínoch 

hlavne z ekonomických dôvodov. Od počtu prihlásených družstiev 

do súťaže totiž závisí potenciálny súťažný systém a keď sa družstvá 

až na poslednú chvíľu prihlasujú, alebo odhlasujú zo súťaže, tak to 

znemožňuje dostatočne naplniť atribúty kvalitnej súťaže (korektnosť, 

spravodlivosť ...). Žiaľ, sme svedkami aj toho, že družstvá sa odhla-

sujú aj z prebiehajúcej súťaže. 

Z toho dôvodu musela Slovenská basketbalová asociácia pristúpiť 

k vysokým finančným pokutám - regulátorom, ktoré finančne posti-

hujú napríklad neskoro sa hlásiace družstvá do súťaže výrazným 

zvýšením súťažného poplatku, prepadnutím tohto poplatku 

a prípadne pokutovaním klubu družstva, zastavením činnosti celého 

družstva/klubu a podobne.  

                                                 
3 http://www.slovakbasket.sk/files/Stanovy%20SBA%2020160529.pdf 
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Systémy basketbalových súťaží v Slovenskej basketbalovej aso-

ciácii 

 

Z dôvodu vopred neznámeho počtu definitívne prihlásených druž-

stiev do súťaží vyhlasovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou 

máva táto pripravené viaceré varianty systémov (tabuľka 3 a 4), 

z ktorých vyberá podľa počtu prihlásených družstiev do súťaže 

v konkrétnej súťažnej sezóne jeden systém. 

Kluby prihlasujúce družstvo do súťaže často tak urobia v poslednom 

možnom termíne (dátum a hodina, dokedy je ešte prihláška akcepto-

vaná) a Slovenská basketbalová asociácia ako riadiaca inštitúcia 

predmetnej basketbalovej súťaže mávala v minulosti veľmi málo ča-

su na výber a tvorbu systému súťaže, dvojičiek a jej termínovníka, 

medzi posledným termínom podania prihlášky a začiatkom súťaže. 

Preto má pripravené množstvo variantov systémov súťaží, z ktorých 

po ukončení podávania prihlášok vyberá ten, ktorý vyhovuje počtu 

prihlásených družstiev v jednotlivých regiónoch Slovenska, resp. 

v celej republike. 

 

 

Varianty súťaží 

 

Početnosť pripravených variantov súťaží súvisí s vekom a pohlavím. 

Je evidentné, že čím sú nižšie vekové kategórie, tým je pripravených 

viac variantov. Variantov dievčenských súťaží bolo pripravených 37. 

V porovnaní s chlapcami je ich o 12 viac. Naznačuje to vyššiu neis-

totu a variabilitu počtu prihlasovaných družstiev dievčat v minulosti 

v porovnaní s chlapcami a mužmi, čo primälo riadiacu komisiu mať 

pripravených väčší počet variantov systémov súťaží. 
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Tabuľka 3: Počty pripravených variantov systémov basketbalových 

súťaží chlapcov až mužov 

 

Súťaž Veková kategória Počet variantov 

Extraliga Seniori 2 

Juniori U19 2 

Kadeti U17 3 

Starší žiaci U15 4 

Žiaci U14 5 

Mladší žiaci U13 5 

Starší Mini U12 5 

Mladší Mini U11 5 

 Spolu 29 
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Tabuľka 4: Počty pripravených variantov systémov basketbalových 

súťaží dievčat a žien 

Súťaž Veková kategória Počet variantov 

Extraliga Seniorky 3 

Juniorky U19 4 

Kadetky U17 5 

Staršie žiačky U15 5 

Žiačky U14 5 

Mladšie žiačky U13 5 

Staršie Mini U12 5 

Mladšie Mini U11 5 

 Spolu 37 

 

 

Skupiny na začiatku súťaže 

 

Počet prihlásených družstiev do jednotlivých súťaží všetkých veko-

vých kategórií obidvoch pohlaví je v jednotlivých súťažných roční-

koch premenlivý. Ovplyvňuje to aj počty prihlásených družstiev 

v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky (Tabuľka 5 a Tabuľka 

6) väčšinou rozdelených na Východ, Stred a Západ Slovenskej re-

publiky. Vyvoláva to potrebu veľkého množstva uplatnených systé-

mov súťaží už od regionálnej úrovne, ktoré začínajú s rôznym poč-

tom skupín s premenlivým počtom družstiev v konkrétnej súťaže a 
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v jednotlivých regiónoch Slovenska. Najviac sa to prejavuje 

u mládeže. Systémy súťaží pre vyššie vekové kategórie majú menej 

skupín na začiatku súťaže v porovnaní s nižšími vekovými kategó-

riami. Zaznamenali sme vecne nevýznamný rozdiel podľa pohlavia 

medzi chlapcami s mužmi a dievčatami so ženami v počte skupín na 

začiatku súťaží (18-17). 

 

Tabuľka 5: Počet skupín na začiatku súťaže v súťažných systémoch 

basketbalových súťaží chlapcov a mužov v sezóne 

2016/2017 

Súťaž Veková kategória Počet skupín Variant 

Extraliga Seniori 1 B 

Juniori U19 1 A45 

Kadeti U17 1 A 

Starší žiaci U15 1 A 

Žiaci U14 3 C, B, D6 

Mladší žiaci U13 4 D, B, B 

Starší Mini U12 3 C, B, C 

Mladší Mini U11 4 A, B, D 

 Spolu 18  

                                                 
4 Detailné vysvetlenie variantov súťažných systémov je v Prílohe 1 a Prílohe 2. 
5 Zhodné označenie variantu súťaže veľkým písmenom abecedy v rôznych súťažiach významovo nemusí 

znamenať ten istý variant. 
6 Uplatnené varianty v súťažnom ročníku 2016/2017 platia pre jednotlivé regionálne skupiny v poradí 

Východ, Stred a Západ SR. 
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Tabuľka 6: Počet skupín na začiatku súťaže v súťažných systémoch 

basketbalových súťaží dievčat a žien v sezóne 

2016/2017 

Súťaž Veková kategória Počet skupín Variant 

Extraliga Seniorky 1 A 

Juniorky U19 2 C 

Kadetky U17 2 C 

Staršie žiačky U15 1 B 

Žiačky U14 3 B, B, C 

Mladšie žiačky U13 3 C, A, B 

Staršie Mini U12 2 C, C 

Mladšie Mini U11 3 A, A, A 

 Spolu 17  

 

 

Počty družstiev v skupinách 

 

a) Pripravené alternatívy počtu družstiev v skupinách v súťažiach 

SBA 

Riadiace komisie SBA vyhlasujúce jednotlivé súťaže v súťažnom 

ročníku 2016/2017 mali pripravených celkovo 68 variantov všetkých 

súťaží podľa neskôr prihlásených družstiev do niektorej súťaže 

v závislosti od veku a pohlavia (31 variantov pre chlapcov a mužov 

a 38 variantov pre dievčatá a ženy – Tabuľka 7 a Tabuľka 8). Je 
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zrejmé, že počet týchto variantov klesá zvyšovaním veku vekovej ka-

tegórie. Dievčatá a ženy mali pripravených o 7 variantov viac všet-

kých súťaží, ako chlapci a muži. 

Je zarážajúce, že už v najnižších vekových kategóriách sa na úrovni 

regionálnych súťaží rozhoduje o postupe do celoslovenských systé-

mom play-off, kedy jednorazová neočakávaná indispozícia družstva 

(choroby, úrazy, pokles výkonnosti, účasť na lyžiarskych kurzoch) 

v rozhodujúcom jednom zápase play-off môže rozhodnúť o ďalšom 

postupe družstva s nižšou výkonnosťou na úkor silnejšieho družstva, 

čo nie je z pohľadu kvality rozhodujúcich častí už celoslovenskej sú-

ťaže žiadúce. Príkladom je súťaž žiačok U14 (Príloha 2). 

 

Tabuľka 7: Počty potenciálne prihlásených družstiev jednotlivých 

variantov systémov basketbalových súťaží chlapcov a 

mužov 

Súťaž Veková kategória Variant Počet družstiev 

Extraliga Muži A 10 

Extraliga Muži B 11 

Juniori U19 A 13-16 

Juniori U19 B 17-20 

Kadeti U17 A 13-16 

Kadeti U17 B 17-20 

Kadeti U17 C 21-30 

Starší žiaci U15 A 12 a menej 

Starší žiaci U15 B 13-16 

Starší žiaci U15 C 17-20 
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Starší žiaci U15 D 21-30 

Žiaci v oblasti U14 A 4 

Žiaci v oblasti U14 B 5-6 

Žiaci v oblasti U14 C 7-8 

Žiaci v oblasti U14 D 9-10 

Žiaci v oblasti U14 E 11-12 

Mladší žiaci v oblasti U13 A 4 

Mladší žiaci v oblasti U13 B 5-6 

Mladší žiaci v oblasti U13 C 7-8 

Mladší žiaci v oblasti U13 D 9-10 

Mladší žiaci v oblasti U13 E 11-12 

Starší Mini v oblasti U12 A 4 

Starší Mini v oblasti U12 B 5-6 

Starší Mini v oblasti U12 C 7-8 

Starší Mini v oblasti U12 D 9-10 

Starší Mini v oblasti U12 E 11-12 

Mladší Mini v oblasti U11 A 4 

Mladší Mini v oblasti U11 B 5-6 

Mladší Mini v oblasti U11 C 7-8 

Mladší Mini v oblasti U11 D 9-10 

Mladší Mini v oblasti U11 E 11-12 
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Tabuľka 8: Počty potenciálne prihlásených družstiev jednotlivých 

variantov systémov basketbalových súťaží dievčat a 

žien 

Súťaž Veková kategória Variant Počet družstiev 

Extraliga Seniorky A 8 

Extraliga Seniorky B 9 

Extraliga Seniorky C 10 

Juniorky U19 A 6 a menej 

Juniorky U19 B 12 a menej 

Juniorky U19 C 13-16 

Juniorky U19 D 17-20 

Kadetky U17 A 6 a menej 

Kadetky U17 B 12 a menej 

Kadetky U17 C 13-16 

Kadetky U17 D 17-20 

Kadetky U17 E 21-30 

Staršie žiačky U15 A 6 a menej 

Staršie žiačky U15 B 12 a menej 

Staršie žiačky U15 C 13-16 

Staršie žiačky U15 D 17-20 

Staršie žiačky U15 E 21-30 

Žiačky v oblasti U14 A 4 

Žiačky v oblasti U14 B 5-6 

Žiačky v oblasti U14 C 7-8 
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Žiačky v oblasti U14 D 9-10 

Žiačky v oblasti U14 E 11-12 

Mladšie žiačky v oblasti U13 A 4 

Mladšie žiačky v oblasti U13 B 5-6 

Mladšie žiačky v oblasti U13 C 7-8 

Mladšie žiačky v oblasti U13 D 9-10 

Mladšie žiačky v oblasti U13 E 11-12 

Staršie Mini v oblasti U12 A 3-4 

Staršie Mini v oblasti U12 B 5-6 

Staršie Mini v oblasti U12 C 7-8 

Staršie Mini v oblasti U12 D 9-10 

Staršie Mini v oblasti U12 E 11-12 

Mladšie Mini v oblasti U11 A 3-4 

Mladšie Mini v oblasti U11 B 5-6 

Mladšie Mini v oblasti U11 C 7-8 

Mladšie Mini v oblasti U11 D 9-10 

Mladšie Mini v oblasti U11 E 11-12 

 

 

b) Prihlásené počty družstiev v skupinách do súťaží SBA 

 

Počet prihlásených družstiev ženského a mužského pohlavia do všet-

kých analyzovaných súťaží sa mení v závislosti od vekovej kategórie 

a regiónu (Tabuľka 9 a Tabuľka 10). Prevaha družstiev mužského 
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pohlavia pravdepodobne kopíruje trend záujmu o mužský basketbal 

v iných krajinách. Od vekovej kategórie žiakov, resp. žiačok sa súťa-

že organizujú od ich začiatku hneď v celoslovenskom ponímaní. Od 

súťaží najnižšej vekovej kategórie mladší a mladšie mini po súťaže 

žiactva chlapcov aj dievčat sa tieto začínajú na oblastnej úrovni, zvy-

čajne z troch oblastí, tzv. Východ, Stred a Západ s postupom do celo-

slovenskej súťaže s občasnou eliminujúcou súťažnou medzifázou 

niektorého druhu. Vždy sa pritom vychádza z počtu (najčastejšie 

rôzneho) prihlásených družstiev oblastiach.  

 

Tabuľka 9: Počty prihlásených družstiev do jednotlivých basketba-

lových súťaží chlapcov a mužov v súťažnom období 

2016/2017 v závislosti od regiónu 

Súťaž Veková kategória Počet prihlásených družstiev 

Extraliga Seniori 11 

Juniori U19 13 

Kadeti U17 16 

Starší žiaci U15 11 

Žiaci-východ U14 7 

Žiaci-stred U14 5 

Žiaci-západ U14 10 

Mladší žiaci-východ U13 9 

Mladší žiaci-stred U13 6 

Mladší žiaci-západ U13 6 

Starší Mini-východ U12 8 

Starší Mini-stred U12 5 
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Starší Mini-západ U12 8 

Mladší Mini-východ U11 3 

Mladší Mini-stred U11 5 

Mladší Mini-západ U11 9 

 Spolu 132 

 

 

 

Tabuľka 10: Počty prihlásených družstiev do jednotlivých basketba-

lových súťaží dievčat a žien v súťažnom období 

2016/2017 v závislosti od regiónu 

 

Súťaž Veková kategória Počet prihlásených družstiev 

Extraliga Seniorky 8 

Juniorky U19 13 

Kadetky U17 16 

Staršie žiačky U15 10 

Žiačky-východ U14 5 

Žiačky-stred U14 5 

Žiačky-západ U14 7 

Mladšie žiačky-východ U13 7 

Mladšie žiačky-stred U13 4 

Mladšie žiačky-západ U13 5 
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Staršie Mini-stred a východ U12 7 

Staršie Mini-západ U12 7 

Mladšie Mini-východ U11 3 

Mladšie Mini-stred U11 4 

Mladšie Mini-západ U11 4 

 Spolu 105 

 

 

c) Prihlásené počty družstiev v súťažiach SBA podľa vekových kate-

górií 

 

Pri vychádzaní potrieb Slovenskej basketbalovej asociácie 

a z normálneho rozdelenia javov konštatujeme anomálie pri počtoch 

prihlásených družstiev do súťaží. Teoreticky by malo platiť, že od 

najnižších vekových kategórií z rôznych dôvodov klesá počet druž-

stiev so zvyšujúcim sa vekom hráčov a hráčok. Z celoslovenského 

hľadiska v súťažiach dievčat a žien však vidíme, že do súťaží Mlad-

šie mini a Staršie žiačky sa prihlásilo menej družstiev, ako do súťaží 

 najbližšej vyššej vekovej kategórie Kadetky a Staršie Mini (Tabuľka 

11). 

Z pohľadu chlapcov a mužov je situácia identická v porovnaní s ve-

kovými kategóriami dievčat a žien (Tabuľka 10). 

Naznačuje to zvýšenú mieru náhodnosti počtu začínajúcich hráčov 

a hráčok v niektorých ročníkoch ich narodenia. 
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Tabuľka 11: Počty prihlásených družstiev do jednotlivých basketba-

lových súťaží chlapcov a mužov v súťažnom období 

2016/2017 z celej Slovenskej republiky 

Súťaž Veková kategória Počet prihlásených družstiev 

Extraliga Seniori 11 

Juniori U19 13 

Kadeti U17 16 

Starší žiaci U15 11 

Žiaci U14 22 

Mladší žiaci U13 21 

Starší Mini U12 21 

Mladší Mini U11 17 

 Spolu 132 

 

Tabuľka 12: Počty prihlásených družstiev do jednotlivých basketba-

lových súťaží dievčat a žien v súťažnom období 

2016/2017 z celej Slovenskej republiky 

Súťaž Veková kategória Počet prihlásených družstiev 

Extraliga Seniorky 8 

Juniorky U19 13 

Kadetky U17 16 

Staršie žiačky U15 10 

Žiačky U14 17 

Mladšie žiačky U13 16 
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Staršie Mini U12 14 

Mladšie Mini U11 11 

 Spolu 105 

 

 

Charakteristika súťaží SBA podľa vekových kategórií a pohlavia 

 

Chlapci a muži 

Muži 

 

Základná časť 

Základnú časť súťaže hrá 11 mužstiev štvorkolovo systémom každý 

s každým. 

V základnej časti súťaže odohrá každé družstvo 40 zápasov. 

 

Play-off 

Do play-off sa kvalifikujú družstvá, ktoré skončili v základnej časti 

na 1. až 8. mieste. Play-off má tri kolá: štvrťfinále, semifinále 

a finále. 

 

Prvé kolo play-off: Štvrťfinále 

Hrá sa na tri víťazné stretnutia. Nepárne zápasy sa hrajú na ihrisku 

družstva, ktoré sa umiestnilo po skončení základnej časti na lepšom 



40 

 

mieste. Zápasy sa hrajú striedavo u jedného a druhého družstva. Prvé 

kolo play-off hrajú proti sebe družstvá podľa umiestnenia nasledov-

ne: 1-8 (1. s 8. družstvom po základnej časti), 2-7, 3-6, 4-5. Víťazi 

postupujú do druhého kola play-off (semifinále). Porazené družstvá 

ďalej nehrajú a o ich konečnom umiestnení rozhodne ich poradie po 

základnej časti. 

Vo štvrťfinále odohrá každé družstvo 3 až 5 zápasov v závislosti na 

tom, či séria skončí víťazstvom niektorého družstva 3:0, alebo 3:2. 

 

Druhé kolo play-off: Semifinále 

Hrá sa na štyri víťazné stretnutia. Nepárne zápasy sa hrajú na ihris-

kách družstva, ktoré sa umiestnilo po skončení základnej časti  na  

lepšom mieste. Semifinále sa hrajú nasledovne: 

 

1. semifinále: víťaz štvrťfinále 1/8 – víťaz štvrťfinále 4/5 

2. semifinále: víťaz štvrťfinále 2/7 – víťaz štvrťfinále 3/6 

 

Víťazi semifinále play-off postupujú do finále play-off. 

V semifinále odohrá každé družstvo 4 až 7 zápasov v závislosti na 

tom, či séria skončí víťazstvom niektorého družstva 4:0, alebo 4:3. 

 

Tretie kolo play-off: Finále 

Hrá sa na štyri víťazné stretnutia. Nepárne zápasy sa hrajú na ihris-

kách družstva, ktoré sa umiestnilo po skončení základnej časti  na  

lepšom mieste. 
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Súboj  o tretie miesto sa nehrá a obidve porazené družstvá 

v semifinále skončia na 3. mieste. 

Vo finále odohrá každé družstvo 4 až 7 zápasov v závislosti na tom, 

či séria skončí víťazstvom niektorého družstva 4:0, alebo 4:3. 

 

Počet zápasov 

Finalisti odohrajú v súťaži od základného kola až po posledný finá-

lový zápas 51 až 60 zápasov. 

 

Juniori U19 

 

Základná časť 

Do súťaže sa prihlásilo 13 družstiev. Súťaž hrá od začiatku celoslo-

vensky systémom dvojičiek každý s každým (1x na domácom ihri-

sku, 1x na ihrisku súpera). 

Každé družstvo odohrá v tejto časti súťaže 24 zápasov. 

 

Finálový turnaj 

Po odohratí uvedenej dlhodobej časti súťaže je trojdenný (piatok – 

nedeľa) finálový turnaj za účasti prvých 4 družstiev po predchádza-

júcej dlhodobej časti súťaže. Finálový turnaj sa hrá u víťaza dlhodo-

bej časti súťaže a systémom každý s každým jeden krát. 

Na tomto turnaji každé družstvo bude hrať 3 zápasy. 
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Počet zápasov 

Spolu v juniorskej súťaži družstvo odohrá 27 zápasov.  

 

 

Kadeti U17 

 

Základná časť 

Do súťaže sa prihlásilo 16 družstiev. Súťaž kadetov sa hrá podobne 

ako u juniorov celoslovensky systémom dvojičiek každý s každým 

dvojkolovo (1x na domácom ihrisku, 1x na ihrisku súpera). 

Vtedy družstvá odohrajú 30 súťažných zápasov. 

 

Finálový turnaj 

Po odohratí uvedenej dlhodobej časti súťaže je trojdenný (piatok – 

nedeľa) finálový turnaj za účasti prvých 4 družstiev po predchádza-

júcej dlhodobej časti súťaže. Finálový turnaj sa hrá u víťaza dlhodo-

bej časti súťaže a systémom každý s každým jeden krát. 

Na tomto turnaji každé družstvo bude  hrať 3 zápasy. 

 

Počet zápasov 

Spolu v kadetskej súťaži jedno družstvo odohrá 33 zápasov.  
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Starší žiaci U15 

 

Do súťaže sa prihlásilo 11 družstiev. 

 

Základná časť 

Súťaž začala celoslovensky systémom každý s každým dvojkolovo. 

Dvojkolovo znamená, že družstvo hralo s tým istým súperom 2 krát 

(1 krát na domácom ihrisku a 1 krát na ihrisku súpera v poradí podľa 

rozpisu súťaže). 

V základnej časti budú hrať všetky družstvá 20 zápasov. 

 

Nadstavbová časť 

V tejto nadstavbovej časti súťaže sa družstvá rozdelili do dvoch sku-

pín podľa umiestnenia, pričom 6 družstiev je vo výkonnostne vyššej 

skupine a 5 družstiev je vo výkonnostne slabšej skupine. Výsledky 

zo základnej časti sa započítavajú. 

V nadstavbovej časti súťaže odohrajú Starší žiaci U15 v silnejšej 

skupine 10 zápasov a v slabšej skupine 8 zápasov. 

 

Finálový turnaj 

Súťaž vyvrcholí trojdenným turnajom (piatok – nedeľa) za účasti pr-

vých 4 družstiev výkonnostne lepšej skupiny. Finálový turnaj sa hrá 

u víťaza dlhodobej časti súťaže a systémom každý s každým jeden 

krát. 

Každé zúčastnené družstvo bude na turnaji hrať 3 zápasy. 
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Počet zápasov 

Jedno družstvo odohrá vo všetkých častiach súťaže Starších žiakov 

33 zápasov.  

 

 

Žiaci U14 

 

Základná časť 

Do súťaže sa prihlásilo 7 družstiev do skupiny Východ, 5 družstiev 

do skupiny Stred a 10 družstiev do skupiny Západ. Spolu sa prihlási-

lo 22 družstiev. 

Vychádzajúc z vopred dlhodobo pripravených a schválených varian-

tov súťaží sa preto tieto hrali v troch rôznych variantoch vypracova-

ných pre rôzne počty prihlásených družstiev. Konkrétne to boli: Vý-

chod – Variant C pre počet potenciálne prihlásených družstiev 7-8, 

Stred – Variant B pre počet potenciálne prihlásených družstiev 5-6 

a Západ – Variant D pre počet potenciálne prihlásených družstiev 9-

10. 

Zápasy v skupinách sa hrajú zvyčajne v sobotu. Družstvá hrajú proti 

sebe dva zápasy za sebou s krátkou prestávkou medzi zápasmi. 

 

Skupina Východ 

Súťaž sa hrá dvojkolovo systémom dvojzápasov každý s každým. Na 

Majstrovstvá Slovenskej republiky Žiakov U14 postupujú prvé 2 

družstvá. 

Družstvo skupiny Východ odohrá v oblastnej skupine 24 zápasov. 
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Skupina Stred 

Súťaž sa najprv hrá dvojkolovo systémom dvojzápasov každý 

s každým. Potom sa ešte hrá play-off 1-2, 3-4, 5-6 doma-vonku. Na 

Majstrovstvá Slovenskej republiky Žiakov U14 postupujú prvé 2 

družstvá. 

Družstvo skupiny Stred odohrá v oblastnej skupine 26 zápasov. 

 

Skupina Západ 

 

Základná časť 

Najprv sa hrá systémom dvojzápasov každý s každým dvojkolovo 

v dvoch 5 členných výkonnostne rozlíšených skupinách. V silnejšej 

skupine sú lepšie umiestnené družstvá v predchádzajúcej sezóne 

v nižšej vekovej kategórii Mladší žiaci U13. Do nadstavbovej časti 

postupujú prvé dve družstvá z každej skupiny. 

V základnej časti oblastnej súťaže Západ hrá družstvo 20 zápasov. 

 

Nadstavbová časť 

Družstvá sú opäť rozdelené do dvoch výkonnostne diferencovaných 

skupín. V silnejšej skupine sú 4 družstvá a v slabšej skupine 6. 

V štvorčlennej výkonnostne silnejšej skupine sa hrá systémom dvoj-

zápasov každý s každým dvojkolovo, pričom sa výsledky zo základ-

nej časti nezapočítavajú. V slabšej skupine sa výsledky zo základnej 

časti započítavajú a hrajú iba s družstvami, s ktorými nehrali 

v základnej skupine. 
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Družstvá v silnejšej štvorčlennej skupine hrajú 12 dvojzápasov, 

v slabšej šesťčlennej skupine 20 dvojzápasov. 

Na Majstrovstvá Slovenskej republiky Žiakov U14 postupujú prvé 2 

družstvá. 

 

Finálový turnaj 

Súťaž skončí trojdenným turnajom (piatok – nedeľa) za účasti 6 

družstiev – prvých dvoch družstiev z troch skupín. Finálový turnaj sa 

hrá systémom každý s každým jeden krát. 

Na finálovom turnaji družstvo hrá 5 zápasov. 

 

Počet zápasov 

Družstvá, ktoré sa zúčastnia finálového turnaja v celej súťaži Žiakov 

U14 odohrajú spolu rôzny počet zápasov v závislosti od toho, 

z ktorej skupiny sa kvalifikovali: zo skupiny Východ 29 zápasov, 

Stred 31 zápasov, zo skupiny Západ 37 zápasov. 

 

 

Mladší žiaci U13 

 

Do súťaže sa prihlásilo 9 družstiev do skupiny Východ, 6 družstiev 

do skupiny Stred a 6 družstiev do skupiny Západ. Spolu sa prihlásilo 

21 družstiev. 

Vychádzajúc z vopred dlhodobo pripravených a schválených varian-

tov súťaží sa preto tieto hrali v dvoch variantoch vypracovaných pre 
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rôzne počty prihlásených družstiev. Konkrétne to boli: Východ – Va-

riant D pre počet potenciálne prihlásených družstiev 9-10, Stred 

a Západ – Variant B pre počet potenciálne prihlásených družstiev 5-

6. 

Zápasy v skupinách sa hrajú zvyčajne v sobotu. Družstvá hrajú proti 

sebe dva zápasy za sebou s krátkou prestávkou medzi zápasmi. 

 

Skupina Východ 

Základná časť 

Najprv sa hrá systémom dvojzápasov každý s každým dvojkolovo 

v dvoch výkonnostne rozlíšených skupinách. V silnejšej skupine sú 4 

družstvá s lepším umiestnením v predchádzajúcej sezóne v nižšej ve-

kovej kategórii Starší mini U12. Do nadstavbovej oblastnej časti po-

stupujú po dve najlepšie družstvá z obidvoch skupín, čím vytvoria 

výkonnostne silnejšiu štvorčlennú skupinu. 

V skupine Východ v základnej časti súťaže družstvo vo výkonnostne 

lepšej skupine vytvorenej podľa umiestnenia v predchádzajúcej se-

zóne odohrá 12 zápasov. Družstvo v slabšej skupine odohrá v tejto 

časti oblastnej súťaže 16 zápasov. 

 

Nadstavbová časť 

V silnejšej skupine so 4 družstvami sa nezapočítavajú predchádzajú-

ce výsledky zo základnej časti. Družstvá v nej hrajú systémom dvoj-

zápasov každý s každým dvojkolovo. 

V slabšej skupine sa výsledky zo základnej časti započítavajú. Tie-

to družstvá hrajú iba s družstvami, s ktorými nehrali v základnej časti 

oblastnej súťaže Východ. 
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V silnejšej skupine družstvo hrá v nadstavbovej časti 12 zápasov 

a v slabšej 16 zápasov. 

Počty zápasov v silnejšej a slabšej skupine v nadstavbovej časti ob-

lastnej súťaže Východ sú identické so základnou časťou súťaže 6 a 8. 

 

Skupiny Stred a Západ 

Súťaž sa najprv hrá dvojkolovo systémom dvojzápasov každý 

s každým. Potom sa ešte hrá play-off 1-2, 3-4, 5-6 doma-vonku. Na 

Majstrovstvá Slovenskej republiky Mladší žiaci U13 postupujú prvé 

2 družstvá. 

V oblastných skupinách Stred a Západ odohrá družstvo 28 zápasov. 

 

Finálový turnaj 

Súťaž skončí trojdenným turnajom (piatok – nedeľa) za účasti 6 

družstiev – prvých dvoch družstiev z troch skupín. Finálový turnaj 

o Majstra Slovenskej republiky sa hrá systémom každý s každým je-

den krát. 

Každé družstvo na finálovom turnaji hrá 5 zápasov. 

 

Počet zápasov 

Družstvá z oblastnej skupiny Východ, ktoré sa zúčastnia finálového  

turnaja odohrajú v celej súťaži 29 zápasov vo výkonnostne silnejšej 

skupine a 32 zápasov v slabšej skupine. Družstvá z oblastných sku-

pín Stred a Západ odohrajú v silnejšej skupine po odhraní celej súťa-

že po 33 zápasov. 
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Starší mini U12 

 

Do súťaže sa prihlásilo 8 družstiev do skupiny Východ, 5 družstiev 

do skupiny Stred a 8 družstiev do skupiny Západ. Spolu sa prihlásilo 

21 družstiev. 

Vychádzajúc z vopred dlhodobo pripravených a schválených varian-

tov súťaží sa preto tieto hrali v dvoch variantoch vypracovaných pre 

rôzne počty prihlásených družstiev. Konkrétne to boli: Východ 

a Západ – Variant C pre počet potenciálne prihlásených družstiev 7-

8, Stred – Variant B pre počet potenciálne prihlásených družstiev 5-

6. 

Zápasy v skupinách sa hrajú zvyčajne v sobotu. Družstvá hrajú proti 

sebe dva zápasy za sebou s krátkou prestávkou medzi zápasmi. 

 

Skupina Východ a Západ 

Tieto skupiny sa hrali systémom dvojzápasov každý s každým dvoj-

kolovo. 

Družstvo hralo 28 zápasov. 

 

Skupina Stred 

Súťaž sa najprv hrá dvojkolovo systémom dvojzápasov každý 

s každým. Potom sa ešte hrá play-off 1-2, 3-4, 5-6 doma-vonku. Na 

Majstrovstvá Slovenskej republiky Starší mini U12 postupujú prvé 2 

družstvá. 

Každé družstvo odohralo v tejto časti súťaže 22 zápasov. 
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Finálový turnaj 

Súťaž skončí trojdenným turnajom (piatok – nedeľa) za účasti 6 

družstiev – prvých dvoch družstiev z troch skupín. Finálový turnaj sa 

hrá systémom každý s každým jeden krát. 

Na tomto turnaji hralo každé družstvo 5 zápasov. 

 

Počet zápasov 

Družstvá, ktoré sa zúčastnia finálového turnaja Starší mini U12 odo-

hrajú v celej súťaži spolu rôzny počet zápasov v závislosti od toho, 

z ktorej skupiny sa kvalifikovali: zo skupiny Východ a Západ po 33 

zápasov, zo skupiny Stred 27 zápasov. 

 

Mladší mini U11 

 

Do súťaže sa prihlásili 3 družstvá do skupiny Východ, 5 družstiev do 

skupiny Stred a 9 družstiev do skupiny Západ. Spolu sa prihlásilo  17 

družstiev. 

Vychádzajúc z vopred dlhodobo pripravených a schválených varian-

tov súťaží sa preto tieto hrali v dvoch variantoch vypracovaných pre 

rôzne počty prihlásených družstiev. Konkrétne to boli: Východ – Va-

riant A pre počet potenciálne prihlásených družstiev 3, Stred – Va-

riant B pre počet potenciálne prihlásených družstiev 5-6, Západ – 

Variant D  pre počet potenciálne prihlásených družstiev 9-10. 

Zápasy v skupinách sa hrajú zvyčajne v sobotu. Družstvá hrajú proti 

sebe dva zápasy za sebou s krátkou prestávkou medzi zápasmi. Prvý 

zápas hrajú 5:5 a druhý so zníženým počtom hráčov 3:3. 
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Skupina Východ 

Súťaž sa hrá formou dvanástich jednodenných turnajov hraných sys-

témom každý s každým jednokolovo. Na Majstrovstvá Slovenskej 

republiky Mladší mini U11 postupujú zo skupiny Východ prvé 2 

družstvá. 

V skupine Východ mladší mini U11 družstvo bude hrať 24 zápasov.  

 

Skupina Stred 

Súťaž sa najprv hrá dvojkolovo systémom každý s každým. Potom sa 

ešte hrá play-off 1-2, 3-4, 5-6 doma-vonku. Na Majstrovstvá Sloven-

skej republiky Mladší mini U11 postupujú z tejto skupiny prvé 2 

družstvá. 

V skupine Stred mladší mini U11 družstvo hrá 10 zápasov.  

 

Skupina Západ 

Súťaž sa najprv hrá dvojkolovo systémom každý s každým. Potom sa 

ešte hrá play-off 1-2, 3-4, 5-6 doma-vonku. Na Majstrovstvá Sloven-

skej republiky Starší mini U12 postupujú zo skupiny Západ prvé 2 

družstvá. 

V skupine Západ mladší mini U11 družstvo hrá 18 zápasov.  

 

Finálový turnaj 

Súťaž skončí trojdenným turnajom (piatok – nedeľa) za účasti 6 

družstiev – prvých dvoch družstiev z troch oblastných skupín Vý-

chod,  Stred a Západ. Finálový turnaj sa hrá systémom každý 

s každým jeden krát. 
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Na tomto turnaji o Majstra Mladší mini U11 hrá každé družstvo 5 

zápasov. 

 

Počet zápasov 

Postupujúce družstvá na finálový turnaj v celej súťaži Mladší mini 

U11 odohrajú spolu rôzny počet zápasov v závislosti od toho, 

z ktorej  skupiny sa kvalifikovali: zo skupiny Východ 29 zápasov, zo 

skupiny Stred 15 zápasov a zo skupiny Západ 23 Zápasov. 

 

 

Dievčatá a ženy 

Ženy 

 

Do súťaže sa prihlásilo 8 družstiev. 

 

Základná časť 

Základnú časť súťaže hrá 8 družstiev dvojkolovo systémom každý 

s každým. 

V základnej časti súťaže odohrá každé družstvo 14 zápasov. 

 

Nadstavbová časť 

V tejto časti súťaže sa družstvá výkonnostne rozdelia do dvoch 

štvorčlenných skupín (skupina 1-4 a skupina 5-8) a odohrajú túto 
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nadstavbu systémom každý s každým 1 krát na domácom ihrisku 

a jeden krát u súpera. 

V lepšej skupine (1-4) sa výsledky zo základnej časti súťaže sa zapo-

čítavajú iba výsledky vzájomných zápasov účastníkov ich skupiny v 

nadstavbe. V skupine 5-8 sa započítavajú všetky zápasy zo základnej 

skupiny. 

V nadstavbovej časti súťaže odohrá každé družstvo 6 zápasov. 

 

Play-off 

Play-off má dve kolá: semifinále a finále. Aj v semifinále, aj vo finá-

le sa hrajú zápasy striedavo u jedného a druhého družstva. 

 

Prvé kolo play-off 

 

Semifinále 

Hrá sa na tri víťazné stretnutia. Pre semifinále platí, že nepárne zápa-

sy sa hrajú na ihrisku družstva, ktoré sa umiestnilo po skončení nad-

stavbovej časti na lepšom mieste. Prvé kolo play-off hrajú proti sebe 

družstvá podľa umiestnenia nasledovne: 1-4 (1. so 4. družstvom 

z lepšej skupiny po nadstavbovej časti), 2-3, 5-8, 6-7. 

Víťazi semifinálových zápasov 1-4 a 2-3 postupujú do finále play-

off. 

Porazené družstvá semifinálových zápasov 1-4 a 2-3 hrajú o 3. mies-

to. 

Víťazné družstvá 5-8 a 6-7 hrajú o 5. miesto v súťaži. 
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Porazené družstvá 5-8 a 6-7 hrajú o 7. miesto v súťaži. 

Zápasy o 3., 5. a 7. miesto sa hrajú na 2 víťazné zápasy. 

Víťazi semifinále play-off postupujú do finále play-off. 

Družstvá postupujúce do finále v semifinálových bojoch odohrajú 3 

až 5 zápasov. 

 

Druhé kolo play-off 

 

Finále 

Hrá sa na tri víťazné stretnutia. Nepárne zápasy sa hrajú na ihrisku 

družstva, ktoré sa umiestnilo po skončení základnej časti na lepšom 

mieste. 

Vo finále odohrá každé družstvo 3 až 5 zápasov v závislosti na tom, 

či séria skončí víťazstvom niektorého družstva 3:0, 3:1, alebo 3:2. 

 

Počet zápasov 

Družstvá vo finále odohrajú v súťaži od základného kola až po po-

sledný finálový zápas 31 až 40 zápasov v závislosti na tom, koľko 

zápasov sa hralo v semifinále a finále až do konečného rozhodnutia 

play-off série. 
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Juniorky U19 

 

Do súťaže sa prihlásilo 13 družstiev. 

 

Základná časť 

Družstvá sú rozdelené do dvoch skupín Východ (8 družstiev) 

a Západ (5 družstiev), v ktorých sa hrá systémom každý s každým 

dvojkolovo. Hrá sa o postup do silnejšej skupiny ôsmych družstiev 

v nadstavbovej časti súťaže. Z každej skupiny postupujú do silnejšej 

skupiny 4 družstvá. 

V skupine Východ družstvo odohrá 14 zápasov. V skupine Západ  

každé družstvo hrá v tejto časti súťaže 8 zápasov. 

 

Nadstavbová časť 

Družstvá sú rozdelené do dvoch skupín. Vo výkonnostne silnejšej 

skupine hrá 8 družstiev systémom každý s každým dvojkolovo. 

V slabšej skupine hrá 5 družstiev. 

V nadstavbovej časti súťaže sa nezaratúvajú výsledky zo základných 

skupín. 

Družstvo v silnejšej skupine hrá 14 zápasov. V slabšej skupine odo-

hrá jedno družstvo 8 zápasov. 

Na Majstrovstvá Slovenskej republiky Junioriek postupujú prvé 4 

družstvá zo silnejšej skupiny. 
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Finálový turnaj 

Po odohratí základnej a nadstavbovej časti súťaže je trojdenný (pia-

tok – nedeľa) finálový turnaj za účasti prvých 4 družstiev systémom 

každý s každým jeden krát. 

Na tomto turnaji každé družstvo bude hrať 3 zápasy. 

 

Počet zápasov 

Spolu v súťaži junioriek družstvá postupujúce na finálový turnaj 

o Majsterky Slovenskej republiky odohrajú rôzny počet zápasov, 

v závislosti od toho, z ktorej skupiny v základnej časti súťaže postú-

pilo do nadstavbovej časti súťaže. Družstvo zo skupiny Východ hrá 

31 zápasov. Družstvo zo skupiny Západ hrá 25 zápasov. 

 

 

Kadetky U17 

 

Do súťaže sa prihlásilo 15 družstiev. 

 

Základná časť 

Družstvá sú rozdelené do dvoch skupín Východ (8 družstiev) 

a Západ (7 družstiev), v ktorých sa hrá systémom každý s každým 

dvojkolovo. Hrá sa o postup do silnejšej skupiny ôsmych družstiev 

v nadstavbovej časti súťaže. Z každej skupiny postupujú do silnejšej 

skupiny po 4 družstvá. 
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V skupine Východ družstvo odohrá 14 zápasov. V skupine Západ  

každé družstvo hrá v tejto časti súťaže 12 zápasov. 

 

Nadstavbová čas 

Družstvá sú rozdelené do dvoch skupín. Vo výkonnostne silnejšej 

skupine hrá 8 družstiev systémom každý s každým dvojkolovo. 

V slabšej skupine hrá 7 družstiev. 

V nadstavbovej časti súťaže sa nezaratúvajú výsledky zo základných 

skupín. 

Družstvo v silnejšej skupine hrá 14 zápasov. V slabšej skupine odo-

hrá jedno družstvo 12 zápasov. 

Na Majstrovstvá Slovenskej republiky Junioriek postupujú prvé 4 

družstvá zo silnejšej skupiny. 

 

Finálový turnaj 

Po odohratí základnej a nadstavbovej časti súťaže je trojdenný (pia-

tok – nedeľa) finálový turnaj za účasti prvých 4 družstiev systémom 

každý s každým jeden krát. 

Na tomto turnaji každé družstvo bude hrať 3 zápasy. 

 

Počet zápasov 

Spolu v súťaži kadetiek jedno družstvá postupujúce na finálový tur-

naj o Majsterky Slovenskej republiky odohrajú rôzny počet zápasov, 

v závislosti od toho, z ktorej skupiny v základnej časti súťaže postú-

pilo do nadstavbovej časti súťaže. Družstvo zo skupiny Východ hrá 

31 zápasov. Družstvo zo skupiny Západ hrá 29 zápasov. 
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Staršie žiačky U15 

 

Do súťaže sa prihlásilo 10 družstiev. 

 

Základná časť 

Súťaž Starších žiačok sa hrá celoslovensky systémom dvojičiek kaž-

dý s každým dvojkolovo (1x na domácom ihrisku, 1x na ihrisku sú-

pera). 

Družstvá takto odohrajú 18 súťažných zápasov. 

 

Finálový turnaj 

Po odohratí uvedenej dlhodobej časti súťaže je trojdenný (piatok – 

nedeľa) finálový turnaj za účasti prvých 4 družstiev po predchádza-

júcej dlhodobej časti súťaže. Finálový turnaj sa hrá systémom každý 

s každým jeden krát. 

Na tomto turnaji každé družstvo bude hrá 3 zápasy. 

 

Počet zápasov 

V dlhodobej časti súťaže spolu so zápasmi na finálovom turnaji 

v súťaži Starších žiačok jedno družstvo odohrá 21 súťažných zápa-

sov. 



59 

 

Žiačky U14 

Do súťaže sa prihlásilo 5 družstiev do skupiny Východ, 5 družstiev 

do skupiny Stred a 7 družstiev do skupiny Západ. Spolu sa do súťaže 

prihlásilo  17 družstiev. 

Vychádzajúc z vopred dlhodobo pripravených a schválených varian-

tov súťaží sa preto tieto hrali v dvoch variantoch vypracovaných pre 

rôzne počty prihlásených družstiev. Konkrétne to boli: Východ 

a Stred – Variant B pre počet potenciálne prihlásených družstiev 5-6 

a Západ – Variant C  pre počet potenciálne prihlásených družstiev 7-

8. 

Zápasy v skupinách sa hrajú zvyčajne v sobotu. Družstvá hrajú proti 

sebe dva zápasy za sebou s krátkou prestávkou medzi zápasmi. 

 

Základná časť 

Skupiny Východ a Stred 

Oblastné súťaže Východ a Stred sa hrajú systémom dvojzápasov 

každý s každým dvojkolovo. Potom nasledujú zápasy 1. s 2., 3. so 4. 

Piate družstvo ďalej nehrá. 

Na Majstrovstvá Slovenskej republiky Žiačky U14 postupujú zo 

skupiny Východ a Stred po 2 družstvá na prvých dvoch  miestach 

v skupine. V skupinách Východ a Stred Žiačky U14 družstvá hrajú 

po 18 zápasov.  

 

Skupina Západ 

Súťaž sa hrá dvojkolovo systémom dvojzápasov každý s každým.  
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Na Majstrovstvá Slovenskej republiky Žiačky U14 postupujú zo 

skupiny Západ prvé 2 družstvá. 

V skupine Západ Žiačky U14 družstvo hrá 24 zápasov.  

 

Finálový turnaj 

Súťaž skončí trojdenným turnajom (piatok – nedeľa) za účasti 6 

družstiev – prvých dvoch družstiev z troch oblastných skupín Vý-

chod,  Stred a Západ. Finálový turnaj sa hrá systémom každý 

s každým jeden krát. 

Na tomto turnaji o Majstra Žiačky U14 hrá každé družstvo 5 zápa-

sov. 

 

Počet zápasov 

Postupujúce družstvá na finálový turnaj v celej súťaži Žiačky U14 

odohrajú spolu rôzny počet zápasov v závislosti od toho, z ktorej 

skupiny sa kvalifikovali: zo skupiny Východ a Stred je to 23 zápasov 

a zo skupiny Západ 29 zápasov. 

 

Mladšie žiačky U13 

Do súťaže sa prihlásilo 7 družstiev do skupiny Východ, 4 družstvá do 

skupiny Stred a 5 družstiev do skupiny Západ. Spolu sa prihlásilo 16 

družstiev. 

Vychádzajúc z vopred dlhodobo pripravených a schválených varian-

tov súťaží sa preto tieto hrali v dvoch variantoch vypracovaných pre 

rôzne počty prihlásených družstiev. Konkrétne to boli: Východ – Va-

riant C pre počet potenciálne prihlásených družstiev 7-8, skupina 
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Stred – Variant A pre počet potenciálne prihlásených družstiev 4 

a Západ – Variant B pre počet potenciálne prihlásených družstiev 5-

6. 

Zápasy v skupinách sa hrajú zvyčajne v sobotu. Družstvá hrajú proti 

sebe dva zápasy za sebou s krátkou prestávkou medzi zápasmi. 

 

Základná časť 

Skupina Východ 

Skupina Východ sa hrá systémom dvojzápasov každý s každým 

dvojkolovo. Na Majstrovstvá Slovenskej republiky Mladšie žiačky 

U13 postupujú prvé 2 družstvá. 

Jedno družstvo v tejto skupine odohrá 24 zápasov. 

 

Skupina Stred 

Súťaž sa najprv hrá dvojkolovo systémom dvojzápasov každý 

s každým. Potom sa ešte hrá play-off 1-2, 3-4 doma-vonku.  

Na Majstrovstvá Slovenskej republiky Mladšie žiačky U13 postupujú 

prvé 2 družstvá. 

Každé družstvo odohralo v tejto časti súťaže 16 zápasov. 

 

Skupina Západ 

Súťaž sa najprv hrá dvojkolovo systémom dvojzápasov každý 

s každým. Potom sa ešte hrá play-off 1-2, 3-4 doma-vonku.  Posled-

né piate družstvo v skupine po dlhodobej oblastne súťaže už nehrá. 
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Na Majstrovstvá Slovenskej republiky Mladšie žiačky U13 postupujú 

prvé 2 družstvá. 

Každé družstvo odohralo v tejto časti súťaže 20 zápasov. 

 

Finálový turnaj 

Súťaž skončí trojdenným turnajom (piatok – nedeľa) za účasti 6 

družstiev – prvých dvoch družstiev z troch skupín. Finálový turnaj sa 

hrá systémom každý s každým jeden krát. 

Na tomto turnaji hralo každé družstvo 5 zápasov. 

 

Počet zápasov 

Družstvá, ktoré sa zúčastnia finálového turnaja Mladšie žiačky U13 

odohrajú v celej súťaži spolu rôzny počet zápasov v závislosti od to-

ho, z ktorej skupiny sa kvalifikovali: zo skupiny Východ 24 zápasov 

a zo skupín Stred 16 a Západ 20 zápasov. 

 

Staršie mini U12 

Do súťaže sa prihlásilo 7 družstiev do zlúčenej skupiny Východ 

a Stred a 7 družstiev do skupiny Západ. Spolu sa prihlásilo 14 druž-

stiev. 

Vychádzajúc z vopred dlhodobo pripravených a schválených varian-

tov súťaží sa preto tieto hrali v jednom Variante C vypracovaných 

pre počet prihlásených družstiev 7-8 do jednej oblastnej skupiny. 

Zápasy v skupinách sa hrajú zvyčajne v sobotu. Družstvá hrajú proti 

sebe dva zápasy za sebou s krátkou prestávkou medzi zápasmi. 
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Základná časť 

Zlúčená skupina Východ a Stred a skupina Západ 

Obidve skupiny Východ a Stred (zlúčená skupina) a skupina Západ 

sa hrajú systémom dvojzápasov každý s každým dvojkolovo. 

Na Majstrovstvá Slovenskej republiky Mladšie žiačky U13 postupujú 

prvé 3 družstvá z každej skupiny 

Jedno družstvo v tejto časti súťaže vo svojej skupine odohrá 24 zápa-

sov. 

 

Finálový turnaj 

Súťaž skončí trojdenným turnajom (piatok – nedeľa) za účasti 6 

družstiev – prvých troch družstiev z dvoch skupín. Finálový turnaj sa 

hrá systémom každý s každým jeden krát. 

Na tomto turnaji hralo každé družstvo 5 zápasov. 

 

Počet zápasov 

Družstvá, ktoré sa zúčastnia finálového turnaja Mladšie žiačky U13 

odohrajú v celej súťaži spolu 29 zápasov. 

 

Mladšie mini U11 

Do súťaže sa prihlásili 3 družstvá do skupiny Východ a po 4 družstvá 

do skupín Stred a Západ. Spolu sa prihlásilo do súťaže Mladšie mini 

U11 jedenásť družstiev. 
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Vychádzajúc z vopred dlhodobo pripravených a schválených varian-

tov súťaží sa preto tieto hrali vo Variante A. 

Zápasy v skupinách sa hrajú zvyčajne v sobotu. Družstvá hrajú proti 

sebe dva zápasy za sebou s krátkou prestávkou medzi zápasmi. Prvý 

zápas hrajú 5:5 a druhý so zníženým počtom hráčov 3:3. 

 

Základná časť 

Skupina Východ 

Súťaž sa hrá formou dvanástich jednodenných turnajov hraných sys-

témom každý s každým jednokolovo. Na Majstrovstvá Slovenskej 

republiky Mladšie mini U11 postupujú zo skupiny Východ prvé 2 

družstvá. 

V skupine Východ mladší mini U11 družstvo bude hrať 24 zápasov.  

Skupiny Stred a Západ 

Súťaž v týchto skupinách sa najprv hrá dvojkolovo systémom každý 

s každým. Potom sa ešte hrá play-off 1-2 doma-vonku v každej pô-

vodnej skupine. Tretie družstvo v skupine už nehrá. 

Na Majstrovstvá Slovenskej republiky Mladšie mini U11 postupujú 

zo skupín Stred a Západ prvé 2 družstvá z každej skupiny. 

V týchto skupinách súťaže Mladší mini U11 každé družstvo odohrá 8 

zápasov.  

Finálový turnaj 

Súťaž skončí trojdenným turnajom (piatok – nedeľa) za účasti 6 

družstiev – prvých dvoch družstiev z troch skupín. Finálový turnaj sa 

hrá systémom každý s každým jeden krát. 

Na tomto turnaji hralo každé družstvo 5 zápasov. 
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Počet zápasov 

Družstvá zo skupiny Východ, ktoré sa zúčastnia finálového turnaja 

Mladšie žiačky U13 odohrajú v celej súťaži spolu 29 zápasov. Druž-

stvá z druhých dvoch skupín Stred a Západ odohrajú spolu 13 zápa-

sov. 

 

Diskusia 

 

Podľa počtu prihlásených družstiev do súťaže niektorej mládežníckej 

vekovej kategórie a pohlavia sa následne na oblastných úrovniach 

spolu s celorepublikovou rozhoduje, či súťaž od začiatku bude celo-

republiková, alebo sa najprv družstvá rozdelia do viacerých oblast-

ných skupín - najčastejšie Východ (Slovenskej republiky), Stred, Zá-

pad. Rozhodujúcim faktorom je počet prihlásených družstiev. Keď sa 

prihlási dostatočný počet družstiev na uplatnenie systému každý 

s každým dvojkolovo na celorepublikovej úrovni, tak súťaž začne 

v dvoch, alebo najčastejšie v troch oblastných skupinách s tým, že sa 

postupuje priamo na finálový turnaj o Majstra Slovenskej republiky. 

Veľa družstiev v súťaži hranej systémom každý s každým vyvoláva 

neúmernú potrebu hracích termínov, čo by znamenalo hrať až do 

konca mája, resp. aj v júni, kedy často už musia začať prípravy re-

prezentačných družstiev Slovenskej republiky. 

Iným prístupom je, keď sa po  uplatnení systému každý s každým 

dvojkolovo družstvá rozdelia do dvoch výkonnostných skupín, kde 

pokračujú napríklad systémom play-off na dve (tri) víťazstvá (Extra-

liga žien). 

Zo skúsenosti vieme, že administratívne územné členenie a delenie 

do týchto skupín niekedy nie je zhodné hlavne z toho dôvodu, že 

v niektorej z týchto skupín sa prihlási do súťaže menej družstiev a do 
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inej skupiny tej istej súťaže danej vekovej kategórie sa prihlási 

omnoho viac družstiev. Vznikla by tým nerovnováha v množstve zá-

pasov a niekedy by v jednej skupine boli napríklad iba 4 hracie ter-

míny a v druhej povedzme 10, čo by nemuselo byť v súlade 

s termínovými možnosťami dokedy bude musieť byť rozhodnuté 

o postupujúcich družstvách do ďalšej fázy súťaže. Vtedy riadiaca 

komisia presunie niektoré družstvá do skupiny mimo administratív-

nej regionálnej príslušnosti, čím dosiahne vyhovujúcu vyváženosť 

počtu družstiev vo viacerých skupinách, niekedy dvoch a najčastejšie 

troch. Samozrejme presun družstiev z jednej  oblastnej súťaže do inej 

väčšinou susediacej oblastnej súťaže je podmienené súhlasom 

účastníkov súťaže. 

Rozhodnutie, či sa bude súťaž od začiatku hrať na celorepublikovej 

úrovni, alebo bude začínať na oblastnej úrovni závisí aj od veku hrá-

čok a hráčov. Je nežiadúce, aby najmladšie napríklad 11 ročné bas-

ketbalistky, alebo basketbalisti U11 časovo dlho a na veľké vzdiale-

nosti cestovali na zápasy hrané na ihriskách súperov z jedného konca 

republiky na druhý, s čím by boli spojené aj zvýšené ekonomické zá-

ťaže klubov a rodičov. 

Prekvapivé je uplatnenie pomenovania play-off, v niektorých súťa-

žiach mládeže (Mladšie žiačky U13 a iné vekové kategórie chlapcov 

a dievčat), kedy po dlhodobej základnej časti hranej systémom každý 

s každým sa pred postupom na Majstrovstvá SR odohrá tzv. play-off. 

Takzvané preto, lebo tieto zápasy nič nezmenia na poradí družstiev, 

čo je zarážajúce. Zvyčajne pomenovanie časti súťaže play-off v sebe 

obsahuje boj postup do ďalších bojov (alebo víťazstvo), resp. vylu-

čovanie z ďalších bojov o postup, alebo o titul. V play-off sa nikdy 

nehráva „len tak“, aby sa hralo, ako sme zaznamenali v mnohých sú-

ťažiach mládeže. 

Celkový pohľad na súťaže podľa pohlavia hovorí, že do chlapčen-

ských súťaží sa hlási viac družstiev, ako do dievčenských. Je zdanli-

vým paradoxom, že napriek tomu ženy a dievčatá basketbalistky do-
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sahujú dlhodobo lepšie výsledky na nadnárodnej reprezentačnej 

a klubovej úrovni, ako muži a chlapci. Vysvetľuje sa to menšou kon-

kurenciou v ženskom basketbale na medzinárodnej úrovni 

v porovnaní s mužským. 

Domáce prostredie na finálových turnajoch o Majstra Slovenskej re-

publiky v mládežníckych kategóriách môže zohrávať dvojakú úlohu. 

Vo väčšine prípadov sa domáce prostredie považuje za výhodu, ale 

stalo sa aj, že sa domáce družstvo nevedelo vyrovnať s tlakom domá-

cich divákov, alebo rodičov. 

Tieto turnaje majú v sebe správny športovo-súťažný náboj, pretože 

poradie družstiev po dlhodobej súťaži a poradie po odohratí turnaja 

o Majstra Slovenskej republiky nemusia byť a často ani nie sú iden-

tické. Znamená to, že štvrté družstvo pod dlhodobej súťaži môže 

skončiť po turnaji o Majstra na 1. mieste. Tým je zaručená aj vyššia 

miera prežívania vzájomnej rivalitnej konkurencie a kvalita zápasov na 

Finálovom turnaji. 
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ZÁVERY 

Basketbalové súťaže vyhlasované Slovenskou basketbalovou asociá-

ciou sú výrazne premenlivé. Premenlivosť je vyvolaná neustále sa 

meniacimi počtami družstiev prihlasujúcich sa do súťaží na celore-

publikovej a oblastnej úrovni. Najčastejšie používaným súťažným 

systémom je každý s každým dvojkolovo. Na finálových turnajoch 

o Majstra Slovenskej republiky v mládežníckych kategóriách obi-

dvoch pohlaví sa vždy hrá systémom každý s každým jednokolovo. 

Systém play-off sa v rozšírenej miere uplatňuje v súťažiach dospe-

lých basketbalistiek a basketbalistov v záverečnej vylučovacej a roz-

hodovacej fáze o Majstra Slovenskej republiky. Väčšina súťaží mlá-

deže sa organizuje tak, že po dlhodobej časti hranej systémom každý 

s každým dvojkolovo v skupinách nasleduje finálový turnaj 

o Majstra Slovenskej republiky. V niektorých súťažiach po dlhodo-

bej základnej časti hranej systémom každý s každým nasleduje nad-

stavbová časť hranej tým istým herným systémom každý s každým. 

Finálové turnaje o Majstra Slovenskej republiky mládeže sa hrajú 

vždy tri dni (piatok-nedeľa) s rôznym počtom zápasov jedného druž-

stva v závislosti od počtu zúčastnených družstiev. V mladších veko-

vých kategóriách sa turnaja zúčastňuje 6 družstiev priamo postupujú-

cich väčšinou z troch oblastí Východ, Stred a Západ. V starších ve-

kových kategóriách sa turnaja zúčastňujú 4 družstvá. Rôzny počet 

zúčastnených družstiev na trojdennom turnaji hranom systémom 

každý s každým jednokolovo vyvoláva rôzny počet zápasov hraných 

jedným družstvom v jeden deň. Staršie vekové kategórie hrajú jeden 

zápas denne a mladšie vekové kategórie dva krát dva zápasy 

v jednom dni (piatok, sobota) s jedným zápasom v nedeľu. 
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Neustála kultivácia basketbalových súťaží vyhlasovaných Sloven-

skou basketbalovou asociáciou by mala fungovať tak, aby zabezpe-

čovala nielen športovo spravodlivé a čestné súťaženie o Majstra Slo-

venskej republiky, ale aj prispievala k optimalizácii prípravy 

a pripravenosti reprezentačných basketbalových družstiev všetkých 

vekových kategórií obidvoch pohlaví v súťažiach organizovaných 

svetovou organizáciou FIBA. 
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Príloha 1 

 
Vyhlásenie mužských súťaží SBA 2016/2017 

 
Preambula : Snahou všetkých členov SBA musí byť úspešná reprezentácia krajiny vo všetkých 
vekových kategóriách. Neuvoľnenie reprezentanta na akcie usporiadané SBA a FIBA 
v zmysle čl. 12.1. HP znamená okamžité pozastavenie pretekárskej činnosti celého BK ! 
 
Termíny uvedené v tomto Vyhlásení sú záväzné a povinne sa musia dodržiavať vo všet-
kých súťažiach !  
 
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. 
 

 
Extraliga muži - SBL 

 
Súťaž Extraligy mužov bude vyhlásená dodatočne po dohode medzi SBA a SBL. 
 

Slovenský pohár mužov 
 
Slovenský pohár je súťaž SBA. V prvej časti sú družstvá 1. a 2. ligy nasadené podľa regionál-
neho členenia „v pavúkovi“ podľa umiestnení z predchádzajúceho h.o. 2015/2016. Hrá sa sys-
témom k.o. na dva zápasy doma-vonku. Prvý zápas sa hrá u horšie umiestneného družstva 
z predchádzajúceho h.o. 2015/2016. O postupe rozhoduje lepšia bilancia z týchto zápasov, 
jeden zo zápasov sa môže skončiť aj nerozhodne. Víťazné družstvo z prvej fázy postupuje do 
final-eight.  
Záver súťaže sa hrá systémom final-eight. Víťaz kvalifikácie má priradené číslo 8. Organizátor 
final-eight má priradené číslo 7. V prípade, že organizátor final-eight bude zo súťaže SBL 
a bude umiestnený do 7.miesta po 2.kole základnej časti súťaže SBL, tak mu prináleží číslo 
podľa tohto umiestnenia, inak má organizátor pridelené číslo 7. Čísla 1 až 6 sú priradené prvým 
šiestim družstvám súťaže SBL po 2.kole základnej časti súťaže. V piatok sa hrá systémom 1-8, 
2-7, 3-6, 4-5, v sobotu už len víťazi zo štvrťfinále (1/8 + 4/5, 2/7 + 3/6) a v nedeľu víťazi zo semi-
finále.  
SBA si vyhradzuje prípadnú zmenu systému hrania Slovenského pohára na základe počtu pri-
hlásených družstiev.    

 
Termíny: 
Prvá časť pre 1. a 2.ligové družstvá: 
1.10. + 15.10., 29.10. + 12.11., 26.11. + 10.12.2016, 7.1.2017 + 21.1. 
Finál-eight: 
17.-19.2.2017 

 
1.liga muži 

 
SBA vyhlasuje vyššiu súťaž dospelých v kategórii mužov bez vekového obmedzenia. 
V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, ktoré splnia všetky požiadavky stanovené týmto vy-
hlásením súťaží, HP a inými predpismi SBA.  
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
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Variant A  
Pri počte družstiev 7-12 sa základná časť súťaže odohrá celoslovensky dvojkolovo systémom 
dvojičiek. V nadstavbe sa družstvá rozdelia do 2 výkonnostných skupín, pričom vyšší počet 
družstiev je vo výkonnostne vyššej skupine – základná časť max. 11 víkendov, nadstavba max. 
5 víkendov. Víťaz nadstavby postupuje do Extraligy mužov. Výsledky zo základnej časti sa za-
počítavajú do tabuľky nadstavbovej skupiny nasledovne - započítavajú sa všetky zápasy zo 
základnej skupiny. 
 
Variant B  
Pri počte prihlásených družstiev 13 - 16 sa základná časť súťaže odohrá v 2 skupinách východ 
– západ dvojkolovo systémom dvojičiek - základná časť max. 7 víkendov. V nadstavbe sa druž-
stvá rozdelia do 2 výkonnostných skupín, pričom počet vo výkonnostne vyššej skupine je vždy 8 
družstiev - max. 8 víkendov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny. 
Víťaz nadstavby postupuje do Extraligy mužov. 
 
Termíny:                                                                                                
 dvoj.                                
24.-25.9., 8.-9.10., 22.-23.10., 5.-6.11., 19.-20.11., 3.-4.12., 17.-18.12.2016, 14.-15.1.2017, 
28.-29.1., 11.-12.2., 25.-26.2., 11.-12.3., 25.-26.3., 8.-9.4., 29.-30.4., 13.-14.5. 
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13. - 17.4, po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
 

Juniori  U19 
 
SBA vyhlasuje vyššiu výkonnostnú súťaž mládeže v kategórii U19. Oprávnení sú štartovať hráči 
narodení 1.1.1998 (vrátane) a mladší v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, 
ktoré splnia všetky požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými predpismi SBA.  
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Variant A  
Pri počte prihlásených družstiev 13 - 16 sa súťaž odohrá systémom dvojičiek každý s každým 
(1x doma, 1x vonku) na mieste, ktoré určí družstvo uvedené na prvom mieste podľa vyžrebova-
nia. Celkovo max. 15 víkendov. 
 
Variant B 
Pri počte prihlásených družstiev 17 - 20 sa súťaž odohrá v základnej časti v dvoch skupinách 
východ a západ, kde hrajú družstvá dvojičkovým systémom (1x doma, 1x vonku s tým istým 
súperom). Z týchto 2 skupín postupujú prvé 4 družstvá už do celoslovenskej skupiny o 1.-
8.miesto, ďalšie družstvá umiestnené na 5.-6.mieste a družstvo umiestnené na 7.mieste s lep-
šou bilanciou z týchto skupín postupujú do skupiny o konečné 9.-13.miesto a zostávajúce druž-
stvá z týchto skupín umiestnené na 7.-9.mieste postupujú do skupiny o konečné 14.-17.miesto, 
resp. sa skupiny o 9.miesto a zostávajúce miesta upravia podľa počtu prihlásených družstiev. 
Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny. Základná časť max. 9 víkendov, 
nadstavba max. 7 víkendov, pričom pokiaľ bude nevyhnutných 16 termínov, dvojičky odohrajú 
svoje zápasy v týždni. 
 
Na záver súťaže je finálový turnaj za účasti prvých 4 družstiev s dotáciou SBA. Finálový turnaj 
sa hrá u víťaza nadstavbovej časti súťaže /organizátor je povinný splniť požiadavky podľa HP !/. 
V prípade nezáujmu u ďalšieho družstva v poradí. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže po-
vinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov o konečné umiestnenie.   
    
Termíny: 
  dvoj.                                
1.-2.10., 15.-16.10., 29.-30.10., 12.-13.11., 26.-27.11., 10.-11.12.2016, 7.-8.1.2017,  
21.-22.1., 4.-5.2., 18.-19.2., 4.-5.3., 18.-19.3., 1.-2.4., 22.-23.4., 6.-7.5. 
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Termín finálového turnaja:   19.-21.5.2017 
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13. - 17.4, po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
 

Kadeti  U17 
 
SBA vyhlasuje vyššiu výkonnostnú súťaž mládeže v kategórii U17. Oprávnení sú štartovať hráči 
narodení 1.1.2000 (vrátane) a mladší v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, 
ktoré splnia všetky požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými predpismi SBA.  
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Variant A  
Pri počte prihlásených družstiev 13 - 16 sa súťaž odohrá systémom dvojičiek každý s každým 
(1x doma, 1x vonku) na mieste, ktoré určí družstvo uvedené na prvom mieste podľa vyžrebova-
nia. Celkovo max. 16 víkendov. 
 
Variant B 
Pri počte prihlásených družstiev 17 - 20 sa súťaž odohrá v základnej časti v dvoch skupinách 
východ a západ, kde hrajú družstvá dvojičkovým systémom (1x doma, 1x vonku s tým istým 
súperom). Z týchto 2 skupín postupujú prvé 4 družstvá už do celoslovenskej skupiny o 1.-
8.miesto, ďalšie družstvá umiestnené na 5.-6.mieste a družstvo umiestnené na 7.mieste s lep-
šou bilanciou z týchto skupín postupujú do skupiny o konečné 9.-13.miesto a zostávajúce druž-
stvá z týchto skupín umiestnené na 7.-9.mieste postupujú do skupiny o konečné 14.-17.miesto, 
resp. sa skupiny o 9.miesto a zostávajúce miesta upravia podľa počtu prihlásených družstiev. 
Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny. Základná časť max. 9 víkendov, 
nadstavba max. 7 víkendov. 
 
Variant C 
Pri počte prihlásených družstiev 21 - 30 sa základná časť súťaže odohrá v 3 skupinách východ - 
stred - západ dvojkolovo každý s každým, v nadstavbe sa družstvá rozdelia do 3-4 skupín podľa 
umiestnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev /postupujú prví a druhí zo skupín 
a najlepší dvaja tretí/ a ďalšie skupiny do max. 8 družstiev podľa umiestnenia – základná časť 
max. 9 víkendov, nadstavba max. 7 víkendov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo zá-
kladnej skupiny. 
  
Na záver súťaže je finálový turnaj za účasti prvých 4 družstiev s dotáciou SBA. Finálový turnaj 
sa hrá u víťaza nadstavbovej časti súťaže /organizátor je povinný splniť požiadavky podľa HP !/. 
V prípade nezáujmu u ďalšieho družstva v poradí. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže po-
vinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov o konečné umiestnenie.   
 
Termíny : 
 dvoj. 
24.-25.9., 8.-9.10., 22.-23.10., 5.-6.11., 19.-20.11., 3.-4.12., 17.-18.12.2016, 14.-15.1.2017, 28.-
29.1., 11.-12.2., 25.-26.2., 11.-12.3., 25.-26.3., 8.-9.4., 29.-30.4., 13.-14.5.  
 
Finále :    26.- 28.5.2017  
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13. - 17.4, po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
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Starší žiaci  U15 

 
SBA vyhlasuje vyššiu výkonnostnú súťaž mládeže v kategórii U15. Oprávnení sú štartovať hráči 
narodení 1.1.2002 (vrátane) a mladší v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, 
ktoré splnia všetky požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými predpismi SBA.  
Úpravy pravidiel basketbalu pre túto kategóriu sú uvedené v samostatnej prílohe.  
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Variant A  
Pri počte prihlásených družstiev 12 a menej sa základná časť súťaže odohrá celoslovensky 
dvojkolovo každý s každým, v nadstavbe sa družstvá rozdelia do 2 maximálne 6-členných sku-
pín podľa umiestnenia, pričom vyšší počet družstiev je vo výkonnostne vyššej skupine – zá-
kladná časť max. 11 víkendov, nadstavba max. 5 víkendov, pričom pokiaľ bude nevyhnutných 
16 termínov, dvojičky odohrajú svoje zápasy v týždni. Výsledky zo základnej časti sa započíta-
vajú do tabuľky nadstavbovej skupiny nasledovne – započítavajú sa všetky zápasy zo základnej 
skupiny. 
 
 
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 skupín pod-
ľa umiestnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev /dvojičky/ - základná časť max. 7 ví-
kendov, nadstavba max. 8 víkendov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej 
skupiny.  
 
Variant C 
Pri počte prihlásených družstiev 17 - 20 sa základná časť súťaže odohrá v 2 skupinách východ - 
západ dvojkolovo každý s každým /podľa možnosti dvojičky/, v nadstavbe sa družstvá rozdelia 
do 2-3 skupín podľa umiestnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev /dvojičky/ - základná 
časť max. 9 víkendov, nadstavba max. 7 víkendov, pričom pokiaľ bude nevyhnutných 16 termí-
nov, dvojičky odohrajú svoje zápasy v týždni. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo zá-
kladnej skupiny.  
 
Variant D 
Pri počte prihlásených družstiev 21 – 30 sa základná časť súťaže odohrá v 3 skupinách východ 
- stred - západ dvojkolovo každý s každým, v nadstavbe sa družstvá rozdelia do 3-4 skupín 
podľa umiestnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev /postupujú prví a druhí zo skupín 
a najlepší dvaja tretí/ a ďalšie skupiny do max. 8 družstiev podľa umiestnenia – základná časť 
max. 9 víkendov, nadstavba max. 7 víkendov, pričom pokiaľ bude nevyhnutných 16 termínov, 
dvojičky odohrajú svoje zápasy v týždni. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej 
skupiny.  
 
Na záver súťaže je finálový turnaj za účasti prvých 4 družstiev s dotáciou SBA. Finálový turnaj 
sa hrá u víťaza nadstavbovej časti súťaže /organizátor je povinný splniť požiadavky podľa HP !/. 
V prípade nezáujmu u ďalšieho družstva v poradí. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže po-
vinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov o konečné umiestnenie.   
 
Termíny: 
  dvoj.                                
1.-2.10., 15.-16.10., 29.-30.10., 12.-13.11., 26.-27.11., 10.-11.12.2016, 7.-8.1.2017,  
21.-22.1., 4.-5.2., 18.-19.2., 4.-5.3., 18.-19.3., 1.-2.4., 22.-23.4., 6.-7.5. 
 
Termín finálového turnaja:   19.-21.5.2017 
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Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13. - 17.4, po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
 

Žiaci  U14 
 
SBA vyhlasuje súťaž mládeže v kategórii U14. Oprávnení sú štartovať hráči narodení 1.1.2003 
(vrátane) a mladší v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, ktoré splnia všetky 
požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými predpismi SBA.  
Úpravy pravidiel basketbalu pre túto kategóriu sú uvedené v samostatnej prílohe.  
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Základná časť sa hrá v troch skupinách (východ, stred, západ) a riadia ju 2 samostatné sekcie 
hracej komisie – HK SBA-Z a HK SBA-V.  
 
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. 
 
Variant A 
Pri počte družstiev v oblasti 4 sa súťaž odohrá štvorkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým – max. 14 termí-
nov. 
 
Variant D 
Pri počte družstiev v oblasti 9-10 sa súťaž rozdelí na 2 skupiny (podľa umiestnenia 
v predchádzajúcej sezóne v nižšej kategórii), kde hrá každý s každým dvojkolovo a nasleduje 
nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine sú vždy 4 družstvá/ opäť dvojkolovo každý 
s každým /spodná početnejšia skupina si berie výsledky vzájomných zápasov so sebou, tieto 
družstvá už vzájomné zápasy v nadstavbe nehrajú, do vrchnej skupiny nadstavby sa nezapočí-
tavajú zápasy zo základnej skupiny/ – základná časť max. 10 termínov, nadstavba max. 6 ter-
mínov. 
 
Variant E 
Pri počte družstiev v oblasti 11-12 sa súťaž rozdelí na 2 skupiny, kde hrá každý s každým dvoj-
kolovo a nasleduje nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine je vždy 6 družstiev/. Vý-
sledky zo základnej časti sa započítavajú do tabuľky nadstavbovej skupiny  nasledovne – vý-
sledky 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 skupi-
nách a nadstavbovú časť určí HK s cieľom odohrať čo najväčšie množstvo zápasov 
v zostávajúcich termínoch v 4-členných skupinách – základná časť max. 10 termínov, nadstav-
ba max. 6 termínov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny. 
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V prípade, že v sezóne nebude k dispozícii 16 termínov, ale len 15, zaradí sa do rozpisu zá-
kladnej časti 2x termín v nedeľu. 
 
Záver súťaže: finálový turnaj M-SR za účasti 6 družstiev (prvé 2 družstvá z 3 oblastných sku-
pín), kde hrá každý s každým s dotáciou od SBA pre každé družstvo. 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 druž-
stiev. 
 
Termín finálového turnaja:  26.-28.5.2017 
 
Termín na prihlásenie sa do konkurzu na usporiadanie finálového turnaja určí dodatočne SBA. 
 
Termíny : 
24.-25.9., 8.-9.10., 22.-23.10., 5.-6.11., 19.-20.11., 3.-4.12., 17.-18.12.2016, 14.-15.1.2017, 28.-
29.1., 11.-12.2., 25.-26.2., 11.-12.3., 25.-26.3., 8.-9.4., 29.-30.4., 13.-14.5.  
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13. - 17.4, po 5.6. /platí iba pre mládež/ 

 
Mladší žiaci U13 

 
SBA vyhlasuje súťaž mládeže v kategórii U13. Oprávnení sú štartovať hráči narodení 1.1.2004 
(vrátane) a mladší v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, ktoré splnia všetky 
požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými predpismi SBA.  
Úpravy pravidiel basketbalu pre túto kategóriu sú uvedené v samostatnej prílohe.  
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Základná časť sa hrá v troch skupinách (východ, stred, západ) a riadia ju 2 samostatné sekcie 
hracej komisie – HK SBA-Z a HK SBA-V.  
 
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. 
 
Variant A 
Pri počte družstiev v oblasti 4 sa súťaž odohrá štvorkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo 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 v nižšej kategórii), kde hrá každý s každým dvojkolovo a nasleduje 
nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine sú vždy 4 družstvá/ opäť dvojkolovo každý 
s každým /spodná početnejšia skupina si berie výsledky vzájomných zápasov so sebou, tieto 



83 

 

družstvá už vzájomné zápasy v nadstavbe nehrajú, do vrchnej skupiny nadstavby sa nezapočí-
tavajú zápasy zo základnej skupiny/ – základná časť max. 10 termínov, nadstavba max. 6 ter-
mínov. 
 
Variant E 
Pri počte družstiev v oblasti 11-12 sa súťaž rozdelí na 2 skupiny, kde hrá každý s každým dvoj-
kolovo a nasleduje nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine je vždy 6 družstiev/. Vý-
sledky zo základnej časti sa započítavajú do tabuľky nadstavbovej skupiny  nasledovne – vý-
sledky 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 skupi-
nách a nadstavbovú časť určí HK s cieľom odohrať čo najväčšie množstvo zápasov 
v zostávajúcich termínoch v 4-členných skupinách – základná časť max. 10 termínov, nadstav-
ba max. 6 termínov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny.  
 
V prípade, že v sezóne nebude k dispozícii 16 termínov, ale len 15, zaradí sa do rozpisu zá-
kladnej časti 2x termín v nedeľu. 
 
Záver súťaže: finálový turnaj M-SR za účasti 6 družstiev (prvé 2 družstvá z 3 oblastných sku-
pín), kde hrá každý s každým s dotáciou od SBA pre každé družstvo. 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 druž-
stiev. 
 
Termín finálového turnaja:  19.-21.5.2017 
 
Termín na prihlásenie sa do konkurzu na usporiadanie finálového turnaja určí dodatočne SBA. 

 
Termíny : 
1.-2.10., 15.-16.10., 29.-30.10., 12.-13.11., 26.-27.11., 10.-11.12.2016, 7.-8.1.2017,  
21.-22.1., 4.-5.2., 18.-19.2., 4.-5.3., 18.-19.3., 1.-2.4., 22.-23.4., 6.-7.5. 
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13. - 17.4, po 5.6. /platí iba pre mládež/ 

 
Starší Mini  U12 

 
SBA vyhlasuje súťaž mládeže v kategórii U12. Oprávnení sú štartovať hráči narodení 1.1.2005 
(vrátane) a mladší v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, ktoré splnia všetky 
požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými predpismi SBA.  
Úpravy pravidiel basketbalu pre túto kategóriu sú uvedené v samostatnej prílohe. 
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Základná časť sa hrá v troch skupinách (východ, stred, západ) a riadia ju 2 samostatné sekcie 
hracej komisie – HK SBA-Z a HK SBA-V.  
 
Pre organizovanie súťaže v 3 oblastiach (východ, stred, západ) je podmienkou minimálne 3 
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. 
 
Variant A 
Pri počte prihlásených družstiev v oblasti 3, odohrať súťaž formou turnajov počet 12. 
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Pri počte družstiev v oblasti 4 sa súťaž odohrá štvorkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým – max. 14 termí-
nov. 
 
Variant D 
Pri počte družstiev v oblasti 9-10 sa súťaž rozdelí na 2 skupiny (podľa umiestnenia 
v predchádzajúcej sezóne v nižšej kategórii), kde hrá každý s každým dvojkolovo a nasleduje 
nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine sú vždy 4 družstvá/ opäť dvojkolovo každý 
s každým /spodná početnejšia skupina si berie výsledky vzájomných zápasov so sebou, tieto 
družstvá už vzájomné zápasy v nadstavbe nehrajú, do vrchnej skupiny nadstavby sa nezapočí-
tavajú zápasy zo základnej skupiny/ – základná časť max. 10 termínov, nadstavba max. 6 ter-
mínov. 
 
Variant E 
Pri počte družstiev v oblasti 11-12 sa súťaž rozdelí na 2 skupiny, kde hrá každý s každým dvoj-
kolovo a nasleduje nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine je vždy 6 družstiev/. Vý-
sledky zo základnej časti sa započítavajú do tabuľky nadstavbovej skupiny  nasledovne – vý-
sledky 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 skupi-
nách a nadstavbovú časť určí HK s cieľom odohrať čo najväčšie množstvo zápasov 
v zostávajúcich termínoch v 4-členných skupinách – základná časť max. 10 termínov, nadstav-
ba max. 6 termínov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny. 
 
V prípade, že v sezóne nebude k dispozícii 16 termínov, ale len 15, zaradí sa do rozpisu zá-
kladnej časti 2x termín v nedeľu. 
 
Záver súťaže: finálový turnaj M-SR za účasti 6 družstiev (prvé 2 družstvá z 3 oblastných sku-
pín), kde hrá každý s každým s dotáciou od SBA pre každé družstvo. 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 druž-
stiev. 
  
Termín finálového turnaja:  26.-28.5.2017 
 
Termín na prihlásenie sa do konkurzu na usporiadanie finálového turnaja určí dodatočne SBA. 
 
Termíny : 
(24.-25.9.),8.-9.10., 22.-23.10., 5.-6.11., 19.-20.11., 3.-4.12., 17.-18.12.2016, 14.-15.1.2017, 
28.-29.1., 11.-12.2., 25.-26.2., 11.-12.3., 25.-26.3., 8.-9.4., 29.-30.4., 13.-14.5.  
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13. - 17.4, po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
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Mladší Mini  U11 

 
SBA vyhlasuje súťaž mládeže v kategórii U11. Oprávnení sú štartovať hráči narodení 1.1.2006 
(vrátane) a mladší v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, ktoré splnia všetky 
požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými predpismi SBA.  
Úpravy pravidiel basketbalu pre túto kategóriu sú uvedené v samostatnej prílohe. Súťažné 
stretnutie pozostáva vždy z jedného zápasu 5x5 a jedného 3x3. 
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Základná časť sa hrá v troch skupinách (východ, stred, západ) a riadia ju 2 samostatné sekcie 
hracej komisie – HK SBA-Z a HK SBA-V.  
 
Pre organizovanie súťaže v 3 oblastiach (východ, stred, západ) je podmienkou minimálne 3 
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. 
 
Variant A 
Pri počte prihlásených družstiev v oblasti 3, odohrať súťaž formou turnajov počet 12. 
Pri počte družstiev v oblasti 4 sa súťaž odohrá štvorkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým – max. 14 termí-
nov. 
 
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 dvojkolovo a nasleduje nadstavba /pričom 
vo výkonnostne vyššej skupine sú vždy 4 družstvá/ opäť dvojkolovo každý s každým /spodná 
početnejšia skupina si berie výsledky vzájomných zápasov so sebou, tieto družstvá už vzájom-
né zápasy v nadstavbe nehrajú, do vrchnej skupiny nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo 
základnej skupiny/ – 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 dvoj-
kolovo a nasleduje nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine je vždy 6 družstiev/. Vý-
sledky zo základnej časti sa započítavajú do tabuľky nadstavbovej skupiny  nasledovne – vý-
sledky 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 skupi-
nách a nadstavbovú časť určí HK s cieľom odohrať čo najväčšie množstvo zápasov 
v zostávajúcich termínoch v 4-členných skupinách – základná časť max. 10 termínov, nadstav-
ba max. 6 termínov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny. 
 
V prípade, že v sezóne nebude k dispozícii 16 termínov, ale len 15, zaradí sa do rozpisu zá-
kladnej časti 2x termín v nedeľu. 
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Záver súťaže: finálový turnaj M-SR za účasti 6 družstiev (prvé 2 družstvá z 3 oblastných sku-
pín), kde hrá každý s každým s dotáciou od SBA pre každé družstvo. 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 druž-
stiev. 
 
Termín finálového turnaja:  2.-4.6.2017 
 
Termín na prihlásenie sa do konkurzu na usporiadanie finálového turnaja určí dodatočne SBA. 
 
Termíny : 
15.-16.10., 29.-30.10., 12.-13.11., 26.-27.11., 10.-11.12.2016, 7.-8.1.2017, 21.-22.1.,  
4.-5.2., 18.-19.2., 4.-5.3., 18.-19.3., 1.-2.4., 22.-23.4., 6.-7.5., 20.-21.5. 
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13. - 17.4, po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
 

Súťaže nižšej výkonnostnej kategórie – 2. liga 
 
Družstvá sa môžu prihlásiť aj do súťaží nižšej výkonnostnej kategórie. Svoj záujem o štart 
v tejto súťaži uvedú do prihlášky. Na základe počtu prihlásených družstiev HK rozhodne 
o systéme súťaže, pričom bude prihliadať na minimalizáciu nákladov pre družstvá v takejto sú-
ťaži. V prípade nedostatočného počtu družstiev môžu byť družstvá zaradené do vyššej výkon-
nostnej kategórie.  
 
 
 
Schválil VV SBA 
V Bratislave dňa 10.06.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
             JUDr. Lucia Gálová                                             Mgr. Ľubomír Ryšavý 
           predseda HK SBA - C                                          generálny sekretár SBA  
 
 
 
 
Za správnosť: Juraj Panák, vedúci sekretariátu súťaží SBA 
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Dodatok č.1. k Vyhláseniu mužských súťaží SBA 2016/2017 z 10.06.2016 
 

Extraliga muži - SBL 
 
SBA vyhlasuje po dohode s SBL 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 nasledovné družstvá: 
BC Prievidza, MBK Rieker Com Therm Komárno, BK Inter Bratislava, KB Košice, BK Levickí 
Patrioti, Iskra Svit, VŠEMvs Karlovka Bratislava, MBK SPU Nitra, BK 04 AC LB Spišská Nová 
Ves, MBK Handlová, MBK Lučenec. 
 
VARIANT A: 
Základnú časť hrá 10 družstiev štvorkolovo každý s každým. Každé družstvo odohrá 36 zápa-
sov (doma – vonku). Termíny jednotlivých kôl sú uvedené v Termínovej listine SBL. V prípade 
rovnosti bodov dvoch a viacerých mužstiev v  základnej časti sa o ich poradí rozhoduje podľa 
časti D pravidiel basketbalu. V ročníku 2016/2017 sa zo súťaže SBL nevypadáva. Víťaz I. ligy 
mužov získava právo štartu v súťaži SBL. 

Play-off 

Do play-off sa kvalifikujú družstvá, ktoré skončili v základnej časti na 1. až 8. mieste. 

Štvrťfinále play-off (1. kolo) sa hrá na tri víťazné stretnutia 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. Prvé kolo play-off hrajú postupujúce družstvá po základnej časti 
v dvojiciach 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Víťazi postupujú do semifinále, porazení štvrťfinalisti už nehrajú 
a o poradí na 5. až 8. mieste rozhodne lepšie umiestnenie po základnej časti. 

Semifinále play-off (2. 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 skon-
čení základnej časti na lepšom mieste. Druhé kolo play-off hrajú postupujúce družstvá zo štvrť-
finále: 

1. semifinále: víťaz 1/8 – 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. Porazení semifinalisti obsadia 3.miesto v SBL s tým, že ak 3 druž-
stvo v SBL získa miestenku v Európskom pohári, účasť získa družstvo lepšie umiestnené po 
základnej časti v súťažnom ročníku 2016/2017. 

 

VARIANT B: 
Základnú časť hrá 11 družstiev štvorkolovo každý s každým. Každé družstvo odohrá 40 zápa-
sov (doma – vonku). Termíny jednotlivých kôl sú uvedené v Termínovej listine SBL. V prípade 
rovnosti bodov dvoch a viacerých mužstiev v  základnej časti sa o ich poradí rozhoduje podľa 
časti D pravidiel basketbalu. V ročníku 2016/2017 sa zo súťaže SBL nevypadáva. Víťaz I. ligy 
mužov získava právo štartu v súťaži SBL. 

Play-off 

Do play-off sa kvalifikujú družstvá, ktoré skončili v základnej časti na 1. až 8. mieste. 

Štvrťfinále play-off (1. kolo) sa hrá na tri víťazné stretnutia 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. Prvé kolo play-off hrajú postupujúce družstvá po základnej časti 
v dvojiciach 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Víťazi postupujú do semifinále, porazení štvrťfinalisti už nehrajú 
a o poradí na 5. až 8. mieste rozhodne lepšie umiestnenie po základnej časti. 

Semifinále play-off (2. 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 skon-
čení základnej časti na lepšom mieste. Druhé kolo play-off hrajú postupujúce družstvá zo štvrť-
finále: 
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1. semifinále: víťaz 1/8 – 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. Porazení semifinalisti obsadia 3.miesto v SBL s tým, že ak 3 druž-
stvo v SBL získa miestenku v Európskom pohári, účasť získa družstvo lepšie umiestnené po 
základnej časti v súťažnom ročníku 2016/2017. 

 

Konečné poradie určí Majstra SR pre hracie obdobie 2016/2017 a účastníkov klubových súťaží 
FIBA.  

 

Termínová listina súťaže SBL: 

 

Variant A 

Základná časť: 

8.10., 12.10., 15.10. 19.10., 22.10., 29.10., 5.11., 9.11., 12.11., 19.11., 26.11., 30.11., 3.12., 
7.12., 10.12., 21.12., 28.12.2016, 4.1.2017, 7.1., 11.1., 14.1., 18.1., 21.1., 25.1., 28.1., 1.2., 
4.2., 8.2., 11.2., 25.2., 4.3., 8.3., 11.3., 15.3., 18.3., 25.3. 

Play-off: 

I.kolo    -  1.4., 5.4., 8.4. (11.4., 13.4.) 
II.kolo   -  15.4., 19.4., 22.4., 26.4. (29.4., 2.5., 4.5.) 
III.kolo  -  6.5., 10.5., 13.5., 17.5. (20.5., 24.5., 27.5.) 
 
 
Variant B 

Základná časť: 

8.10., 12.10., 15.10. 19.10., 22.10., 26.10., 29.10., 2.11., 5.11., 9.11., 12.11., 16.11., 19.11., 
23.11., 26.11., 30.11., 3.12., 7.12., 10.12., 14.12., 21.12., 28.12., 30.12.2016, 7.1.2017, 11.1., 
14.1., 18.1., 21.1., 25.1., 28.1., 1.2., 4.2., 8.2., 11.2., 22.2., 25.2., 1.3., 4.3., 8.3., 11.3., 15.3., 
18.3., 22.3., 25.3. 

Play-off: 

I.kolo    -  1.4., 5.4., 8.4. (11.4., 13.4.) 
II.kolo   -  15.4., 19.4., 22.4., 26.4. (29.4., 2.5., 4.5.) 
III.kolo  -  6.5., 10.5., 13.5., 17.5. (20.5., 24.5., 27.5.) 
 
 
ALL STARS GAME: 17.12.2016 
 
V Bratislave dňa 17.06.2016 
 
                 JUDr. Lucia Gálová                                             Mgr. Ľubomír Ryšavý 
              predseda HK SBA - C                                        generálny sekretár SBA  
 
 
 
 
Za správnosť: Juraj Panák, vedúci sekretariátu súťaží SBA 
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Príloha 2 

 

Vyhlásenie ženských súťaží SBA 2016/2017 
 

Preambula : Snahou všetkých členov SBA musí byť úspešná reprezentácia krajiny vo všetkých 
vekových kategóriách. Neuvoľnenie reprezentanta na akcie usporiadané SBA a FIBA 
v zmysle čl. 12.1. HP znamená okamžité pozastavenie pretekárskej činnosti celého BK ! 
 
Termíny uvedené v tomto Vyhlásení sú záväzné a povinne sa musia dodržiavať vo všet-
kých súťažiach !  
 
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. 
 

 
Extraliga ženy 

 
SBA vyhlasuje najvyššiu súťaž dospelých v kategórii žien bez vekového obmedzenia. V súťaži 
sú oprávnené štartovať na základe výsledkov súťaží z predchádzajúceho hracieho obdobia a v 
súlade s HP nasledovné družstvá : 
GOOD ANGELS Košice, Piešťanské Čajky, MBK Ružomberok, ŠBK Šamorín, BK SOUŽ 
Cassovia Košice, BK ŠKP 08 Banská Bystrica, BK Slovan Bratislava, BKM Junior UKF Nitra.  
HK môže po prerokovaní s komisiou ŽBK do súťaže zaradiť aj ďalšie družstvá, pokiaľ splnia 
požiadavky v súlade s HP, najviac do celkového počtu 10 družstiev. 
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Variant A  
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). Výsledky zo základnej časti sa započítavajú do tabuľky skupiny  
nasledovne – v skupine 1-4 výhradne výsledky vzájomných zápasov, v skupine 5-8 sa započí-
tavajú všetky zápasy zo základnej skupiny. V nadstavbovej časti odohrá každé družstvo 6 zá-
pasov. 
 
Záver súťaže sa hrá systémom play-off.      
V prvom kole  /semifinále/ hrajú družstvá umiestnené  po nadstavbovej časti  nasledovne:  1-4,  
2-3, 5-8, 6-7) na 3 víťazné zápasy (systém: prvý, tretí, príp. piaty zápas sa hrá u lepšie umies-
tneného družstva po nadstavbovej časti).  
V druhom kole hrajú víťazné družstvá z prvého kola play-off víťaz 1/4 + víťaz 2/3 o 1. miesto a 
víťaz 5/8 + víťaz 6/7 o 5. miesto v súťaži.  Porazené družstvá z prvého kola play-off prehra 1/4 + 
prehra 2/3 hrajú o 3. miesto a prehra 5/8 + prehra 6/7 o 7. miesto v súťaži. V tomto kole sa hrá 
séria o 1. miesto na tri víťazné zápasy (systém: prvý, tretí, príp. piaty zápas sa hrá u lepšie 
umiestneného družstva po nadstavbovej časti), ostatné série sa hrajú na dva víťazné zápasy 
(systém: prvý, príp. tretí zápas sa hrá u lepšie umiestneného družstva po základnej časti). 
Konečné poradie určí Majstra SR pre hracie obdobie 2016/2017 a účastníkov klubových súťaží 
FIBA. Družstvo umiestnené na poslednom mieste hrá baráž o postup do Extraligy s víťazom 1. 
ligy na 2 víťazné zápasy (systém: prvý, príp. tretí zápas sa hrá u družstva z 1. ligy).  
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Variant B  
Základnú časť hrá 9 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 16 zápasov. 
V nadstavbe súťaže sa družstvá rozdelia do 2 skupín /1-5 a 6-9/ a odohrajú dvojkolovo každý 
s každým (1x doma, 1x vonku). Výsledky zo základnej časti sa započítavajú do tabuľky skupiny 
nasledovne – v skupine 1-5 výhradne výsledky vzájomných zápasov, v skupine 6-9 sa započí-
tavajú všetky zápasy zo základnej skupiny. V nadstavbovej časti odohrá každé družstvo 6, prí-
padne 8 zápasov. 
 
Záver súťaže sa hrá systémom play-off.    
V prvom kole  /semifinále/  hrajú družstvá umiestnené  po nadstavbovej časti nasledovne: 1-4, 
2-3, 5-8, 6-7) na 3 víťazné zápasy (systém: prvý, tretí, príp. piaty zápas sa hrá u lepšie umies-
tneného družstva po nadstavbovej časti).   
V druhom kole hrajú víťazné družstvá z prvého kola play-off víťaz 1/4 + víťaz 2/3 o 1. miesto a 
víťaz 5/8 + víťaz 6/7 o 5. miesto v súťaži. Porazené družstvá z prvého kola play-off prehra 1/4 + 
prehra 2/3 hrajú o 3. miesto a prehra 5/8 + prehra 6/7 o 7. miesto v súťaži. V tomto kole sa hrá 
séria o 1. miesto na tri víťazné zápasy (systém: prvý, tretí, príp. piaty zápas sa hrá u lepšie 
umiestneného družstva po nadstavbovej časti), ostatné série sa hrajú na dva víťazné zápasy 
(systém: prvý, príp. tretí zápas sa hrá u lepšie umiestneného družstva po nadstavbovej časti).   
Družstvo umiestnené na deviatom mieste hrá baráž o postup do Extraligy s víťazom 1. ligy na 2 
víťazné zápasy (systém: prvý, príp. tretí zápas sa hrá u družstva z 1. ligy). 
  
Variant C  
Základnú časť hrá 10 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 18 zápasov. 
V nadstavbe súťaže sa družstvá rozdelia do 2 skupín /1-6 a 7-10/ a odohrajú dvojkolovo každý 
s každým (1x doma, 1x vonku). Výsledky zo základnej časti sa započítavajú do tabuľky skupiny 
nasledovne – v skupine 1-6 výhradne výsledky vzájomných zápasov, v skupine 7-10 sa započí-
tavajú všetky zápasy zo základnej skupiny. V nadstavbovej časti odohrá každé družstvo 6, prí-
padne 10 zápasov. 
 
Záver súťaže sa hrá systémom play-off.    
V prvom kole  /semifinále/ hrajú družstvá umiestnené  po nadstavbovej časti nasledovne:  1-4, 
2-3, 5-8, 6-7) na 3 víťazné zápasy (systém: prvý, tretí, príp. piaty zápas sa hrá u lepšie umies-
tneného družstva po základnej časti).  
V druhom kole hrajú víťazné družstvá z prvého kola play-off víťaz 1/4 + víťaz 2/3 o 1. miesto a 
víťaz 5/8 + víťaz 6/7 o 5. miesto v súťaži.  Porazené družstvá z prvého kola play-off prehra 1/4 + 
prehra 2/3 hrajú o 3. miesto a prehra 5/8 + prehra 6/7 o 7. miesto v súťaži. V tomto kole sa hrá 
séria o 1. miesto na tri víťazné zápasy (systém: prvý, tretí, príp. piaty zápas sa hrá u lepšie 
umiestneného družstva po základnej časti), ostatné série sa hrajú na dva víťazné zápasy (sys-
tém: prvý, príp. tretí  zápas sa hrá u lepšie umiestneného družstva po základnej časti).  
Konečné poradie určí Majstra SR pre hracie obdobie 2016/2017 a účastníkov klubových súťaží 
FIBA. Družstvá umiestnené na 9. a 10. mieste hrajú baráž o zotrvanie v Extralige na 3 víťazné 
zápasy (systém: prvý, tretí, príp. piaty zápas sa hrá u lepšie umiestneného družstva po nad-
stavbovej časti).  Víťaz 1. ligy postupuje priamo do Extraligy.  
 
Ak jedno alebo dve družstvá vystúpia zo súťaže, resp. budú vyradené, ich zápasy sa anulujú 
podľa Hracieho poriadku SBA (ich termíny zostanú voľné).  
V prípade, ak tri družstvá vystúpia zo súťaže, resp. budú vyradené zo súťaže, HK po preroko-
vaní s komisiou ŽBK vyrieši systém pokračovania súťaže. 
 
Víťaz Extraligy získava titul "Majster SR 2016/2017" a právo štartovať v hracom období 
2017/2018 v pohári ELW, príp. ECW. Družstvá umiestnené v konečnej tabuľke na 2., 3. a 
4.mieste získavajú právo štartovať v hracom období 2017/2018 v pohári ECW. 
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Poznámka : Víťaz Slovenského pohára žien 2016/2017 získava právo štartu v hracom období 
2017/2018 v pohári ECW. V prípade, že víťaz SP je aj Majster SR 2016/2017, právo postupu do 
ECW prechádza na finalistu SP. Ak sa finalista SP 2016/2017 umiestni v Extralige v konečnom 
poradí na 2., 3. alebo 4.mieste, ďalším postupujúcim družstvom do ECW je družstvo, ktoré sa 
umiestni na 5.mieste v Extralige. 
Družstvá štartujú na vlastné náklady. 
 
Variant A 
Nasadanie družstiev a hrací kľúč:  
1.kolo: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5;  2.kolo: 4-8, 5-3, 6-2, 7-1; 3.kolo: 8-7, 1-6, 2-5, 3-4; 4.kolo: 3-8,   4-2, 
5-1, 6-7;  5.kolo: 8-6, 7-5, 1-4, 2-3;  6.kolo: 2-8, 3-1, 4-7, 5-6;  7.kolo: 8-5, 6-4, 7-3, 1-2; + odvety 
8.-14.kolo 
 
Termíny: 
Základná časť: 
1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12.2016, 14.1.2017, 
21.1., 28.1. 
 
Nadstavba: 
4.2., 11.2., 18.2., 25.2., 4.3., 11.3. 
 
Play-off : 
I.kolo   -  18.3., 25.3., 1.4. (5.4., 8.4.) 
II.kolo  -  12.4., 15.4., 19.4. (22.4., 26.4.) 
 
Variant B, C 
Nasadanie družstiev a hrací kľúč:  
1.kolo: 5-10, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1; 2.kolo: 10-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5; 3.kolo: 4-10, 5-3, 6-2,7-1,8-9;  
4.kolo: 10-8, 9-7, 1-6, 2-5, 3-4; 5.kolo: 3-10, 4-2, 5-1, 6-9, 7-8; 6.kolo: 10-7, 8-6, 9-5,1-4,2-3;  
7.kolo: 2-10, 3-1, 4-9, 5-8, 6-7; 8.kolo: 10-6, 7-5, 8-4, 9-3, 1-2; 9.kolo: 1-10, 2-9, 3-8,4-7,5-6  
+ odvety 10.-18.kolo 
 
Termíny: 
Základná časť: 
1.10., 5.10., 8.10., 15.10., 19.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12.,  
21.12.2016, 14.1.2017, 21.1., 28.1., 4.2. 
 
Nadstavba: 
11.2., 18.2., 22.2., 25.2., 1.3., 4.3., 8.3., 11.3., 15.3., 18.3. 
 
Play-off : 
I.kolo   -  25.3., 29.3., 1.4. (5.4., 8.4.) 
II.kolo  -  12.4., 15.4., 19.4. (22.4., 26.4.) 
 
Reprezentácia: 
19.11.2016  Slovensko – Island 
23.11.2016  Slovensko - Maďarsko 
 
Barážové zápasy Extraliga - 1. liga:  27.5., 31.5. (3.6.) – Variant A, B; pokiaľ súťaž 1. ligy 
skončí skôr, bude sa hrať baráž aj v termínoch 1. ligy žien (13.5., 17.5., 20.5.) 
Barážové zápasy pre 9.-10. družstvo Extraligy:  25.3., 29.3., 1.4. (5.4., 8.4.) – Variant C 
 
Pohár ELW : 
Kvalifikácia: 11.10., 14.10. 
Skupina: 26.10., 2.11., 9.11., 30.11., 7.12., 14.12.2016, 4.1.2017, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 
15.2., 22.2. 
Play-off: 7.3., 10.3., 15.3. 
Final-four: 14.-16.4.2017  
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Pohár ECW : 
Kvalifikácia: 6.10., 13.10. 
Skupina: 27.10., 3.11., 10.11., 1.12., 8.12., 15.12.2016 
Play-off: 
I.kolo - 19.1.2017, 26.1., II.kolo - 9.2., 16.2., III.kolo – 7.3., 10.3., semifinále – 21.3., 24.3., 
finále – 5.4., 12.4. 
 
Pohár CEWL :  
Termíny budú doplnené neskôr. 
 
Asociačné termíny : 
13.- 23.11.2016 /platí pre Extraligu žien/ 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13.- 17.4., po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
 

Slovenský pohár žien 
 
Slovenský pohár sa hrá systémom jedného turnaja (final-six), kde budú nasadené družstvá 
nasledovne: 
1./ postup majú zaručené priamo  prvé štyri  družstvá  Extraligy,  účastníci  budú  stanovení  
     po polovici základnej časti súťaže;   
     v  prípade   neprihlásenia  sa  niektorého   z  extraligových  družstiev   do  súťaže,  bude  
     posunuté poradie družstiev z tejto súťaže;  
2./ o zostávajúce 2 miesta sa hrá nasledovne: 
     a/ družstvá  na  7., 8. mieste  z Extraligy  odohrajú 1 zápas u súpera, t.j. u postupujúcich  
         družstiev zo súťaží 1. a 2.ligy žien, ktoré postúpia z vyraďovacej časti;  
         v prípade, že tieto  nemajú záujem hrať, postupujú ďalej extraligové družstvá;  
     b/ 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 
3./ systém turnaja final-six: 
      piatok:  3 - 6, 4 - 5;  sobota - semifinále 1 - víťaz 4/5, 2 - víťaz 3/6;  nedeľa :  finále  
 
SBA vyhlási výberové konanie na usporiadateľa najneskôr 6 týždňov pred termínom konania. 
Usporiadateľ organizuje final-six na vlastné náklady /hala, rozhodcovia, ocenenia/. SBA zabez-
pečí poháre pre finalistov súťaže. 
 
V súťaži môžu hrať všetky hráčky príslušného BK, ktoré sú uvedené na súpiske družstva. Hos-
ťujúce hráčky môžu hrať v pohári iba za jeden BK. 
 
Termíny vyraďovacej časti (iba družstvá 1. a 2. ligy): 
I.kolo    - 15.10., 29.10. 
 
Termín vyraďovacej časti pre družstvá na 7.-8.mieste z Extraligy s postupujúcimi druž-
stvami 1. a 2. ligy: 
II.kolo   - 30.11. 
 
Termíny pre zápasy družstiev na 5. a 6.mieste z Extraligy s postupujúcimi družstvami: 
III.kolo  - 7.12., 14.12. 
 
Termín final-six: 
6. -  8. 1. 2017 



93 

 

 
1.liga žien 

 
SBA vyhlasuje vyššiu súťaž dospelých v kategórii žien bez vekového obmedzenia. V súťaži sú 
oprávnené štartovať družstvá, ktoré splnia všetky požiadavky stanovené týmto vyhlásením sú-
ťaží, HP a inými predpismi SBA.  
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Variant A  
Pri počte družstiev 7-10 sa základná časť súťaže odohrá celoslovensky dvojkolovo systémom 
dvojičiek. V nadstavbe sa družstvá rozdelia do 2 výkonnostných skupín, pričom vyšší počet 
družstiev je vo výkonnostne vyššej skupine – základná časť max. 10 víkendov, nadstavba max. 
6 víkendov. Výsledky zo základnej časti sa započítavajú do tabuľky nadstavbovej skupiny na-
sledovne - započítavajú sa všetky zápasy zo základnej skupiny. 
 
Variant B  
Pri počte prihlásených družstiev 11 - 16 sa základná časť súťaže odohrá v 2 skupinách východ 
– západ dvojkolovo systémom dvojičiek - základná časť max. 7 víkendov. V nadstavbe sa druž-
stvá rozdelia do 2 výkonnostných skupín, pričom vyšší počet družstiev je vo výkonnostne vyššej 
skupine /pri celkovom počte 11-12 bude 6, pri vyššom ako 13 bude 8/ – max. 8 víkendov. Do 
nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny. 
 
Pri počte družstiev 6 a menej sa družstvá zaradia do súťaže Junioriek. 
 
Súťaž ASWBL 
V prípade, že družstvá v prihláške do súťaže uvedú, že majú záujem o účasť v ASWBL počas 
základnej časti súťaže 1. ligy žien, HK môže takýmto družstvám povoliť štart v súťaži ASWBL 
pri dodatočnom splnení nasledovných podmienok :  

- Do súťaže ASWBL bude zaradených minimálne 3 a maximálne 5 družstiev zo SR 
- HK rozhodne, že družstvá spĺňajú kvalitatívne požiadavky ASWBL /kritériá automa-

ticky spĺňajú tímy, ktoré sa 1. lige v minulom h.o. umiestnili do 5. miesta/ 
- Družstvá z východu SR sa zaviažu, že domáce zápasy, v prípade že nedôjde k inej 

dohode s rakúskym tímom, odohrajú vo vzdialenosti menšej ako 200 km od Brati-
slavy 

- Zaradenie družstiev do ASWBL nespôsobí závažný problém pri konštituovaní súťa-
že 1. ligy, môže však súťaž v základnej časti oslabiť  

 
Pri počte družstiev do 10 (5 družstiev deleguje rakúska strana a 3-5 družstiev slovenská strana) 
sa súťaž odohrá podľa termínov ASWBL (v termínoch 1.ligy) dvojkolovým systémom každý 
s každým. V prípade potreby odohrajú slovenské družstvá vzájomné zápasy v predtermíne.  
V nadstavbovej časti súťaže družstvá zo SR pokračujú v súťaži 1. ligy, pričom budú 2 družstvá 
/pri celkovom počte 5 družstiev zo SR v ASWBL – 3 družstvá/, najlepšie umiestnené v ASWBL, 
zaradené do hornej výkonnostnej skupiny a ostatné do nižšej výkonnostnej skupiny nadstavby 
1. ligy. 
 
Víťaz 1. ligy v závislosti od systému Extraligy žien postupuje priamo do Extraligy alebo 
alternatívne do baráže o Extraligu.  
 
Termíny : 
24.-25.9., 8.-9.10., 22.-23.10., 5.-6.11., 19.-20.11., 3.-4.12., 17.-18.12.2016, 14.-15.1.2017, 28.-
29.1., 11.-12.2., 25.-26.2., 11.-12.3., 25.-26.3., 8.-9.4., 29.-30.4., 13.-14.5.  
 
Základná časť skupiny ASWBL:  termíny budú doriešené neskôr ! 
  
Final-four ASWBL:   termín bude doriešený neskôr ! 
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Barážové zápasy Extraliga - 1. liga:  27.5., 31.5. (3.6.) – Variant A, B z Extraligy; pokiaľ súťaž 
1. ligy skončí skôr, bude sa hrať baráž aj v termínoch 1. ligy žien (13.5., 17.5., 20.5.) 
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13.- 17.4., po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
 

Juniorky  U19 
 
SBA vyhlasuje vyššiu výkonnostnú súťaž mládeže v kategórii U19. Oprávnené sú štartovať 
hráčky narodené 1.1.1998 (vrátane) a mladšie v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať 
družstvá,  ktoré splnia všetky požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými pred-
pismi SBA.  
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Variant A  
Pri počte 6 a menej družstiev sa základná časť odohrá tak, že družstvá budú v základnej časti 
zaradené do súťaže 1. ligy žien, druhá časť potom celoslovensky každý s každým – základná 
časť max. 10 víkendov, nadstavba max. 5 víkendov. V základnej časti sa použijú termíny junior-
skej súťaže. V druhej časti sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny. 
 
Variant B  
Pri počte prihlásených družstiev 12 a menej sa základná časť súťaže odohrá celoslovensky 
dvojkolovo každý s každým, v nadstavbe sa družstvá rozdelia do 2 maximálne 6-členných sku-
pín podľa umiestnenia, pričom vyšší počet družstiev je vo výkonnostne vyššej skupine – zá-
kladná časť max. 11 víkendov, nadstavba max. 5 víkendov, pričom pokiaľ bude nevyhnutných 
16 termínov, dvojičky odohrajú svoje zápasy v týždni. Výsledky zo základnej časti sa započíta-
vajú do tabuľky nadstavbovej skupiny nasledovne - započítavajú sa všetky zápasy zo základnej 
skupiny.  
 
Variant C 
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 skupín podľa umies-
tnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev /dvojičky/ - základná časť max. 7 víkendov, 
nadstavba max. 8 víkendov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny.  
 
Variant D 
Pri počte prihlásených družstiev 17 - 20 sa základná časť súťaže odohrá v 2 skupinách východ - 
západ dvojkolovo každý s každým /podľa možnosti dvojičky/, v nadstavbe sa družstvá rozdelia 
do 2-3 skupín podľa umiestnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev /dvojičky/ - základná 
časť max. 9 víkendov, nadstavba max. 7 víkendov, pričom pokiaľ bude nevyhnutných 16 termí-
nov, dvojičky odohrajú svoje zápasy v týždni. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo zá-
kladnej skupiny. 
 
Na záver súťaže je finálový turnaj za účasti prvých 4 družstiev s dotáciou SBA. Finálový turnaj 
sa hrá u víťaza nadstavbovej časti súťaže /organizátor je povinný splniť požiadavky podľa HP !/. 
V prípade nezáujmu u ďalšieho družstva v poradí. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže po-
vinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov o konečné umiestnenie.   
    
Termíny : 
   dvoj. 
1.-2.10., 15.-16.10., 29.-30.10., 12.-13.11., 26.-27.11., 10.-11.12.2016, 7.-8.1.2017,  
21.-22.1., 4.-5.2., 18.-19.2., 4.-5.3., 18.-19.3., 1.-2.4., 22.-23.4., 6.-7.5.,  
 
Finále :    19.- 21.5.2017  
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Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13.- 17.4., po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
 

Kadetky  U17 
 
SBA vyhlasuje vyššiu výkonnostnú súťaž mládeže v kategórii U17. Oprávnené sú štartovať 
hráčky narodené 1.1.2000 (vrátane) a mladšie v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať 
družstvá,  ktoré splnia všetky požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými pred-
pismi SBA.  
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Variant A  
Pri počte 6 a menej družstiev sa základná časť odohrá tak, že družstvá budú v základnej časti 
zaradené do súťaže Junioriek, druhá časť potom celoslovensky každý s každým – základná 
časť max. 10 víkendov, nadstavba max. 5 víkendov. Do druhej časti sa nezapočítavajú zápasy 
zo základnej skupiny. 
 
Variant B  
Pri počte prihlásených družstiev 12 a menej sa základná časť súťaže odohrá celoslovensky 
dvojkolovo každý s každým, v nadstavbe sa družstvá rozdelia do 2 maximálne 6-členných sku-
pín podľa umiestnenia, pričom vyšší počet družstiev je vo výkonnostne vyššej skupine – zá-
kladná časť max. 11 víkendov, nadstavba max. 5 víkendov. Výsledky zo základnej časti sa za-
počítavajú do tabuľky nadstavbovej skupiny nasledovne – započítavajú sa všetky zápasy zo 
základnej skupiny. 
 
Variant C 
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 skupín podľa umies-
tnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev /dvojičky/ - základná časť max. 7 víkendov, 
nadstavba max. 8 víkendov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny.  
 
Variant D 
Pri počte prihlásených družstiev 17 - 20 sa základná časť súťaže odohrá v 2 skupinách východ - 
západ dvojkolovo každý s každým /podľa možnosti dvojičky/, v nadstavbe sa družstvá rozdelia 
do 2-3 skupín podľa umiestnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev /dvojičky/ - základná 
časť max. 9 víkendov, nadstavba max. 7 víkendov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo 
základnej skupiny.  
 
Variant E 
Pri počte prihlásených družstiev 21 – 30 sa základná časť súťaže odohrá v 3 skupinách východ 
- stred - západ dvojkolovo každý s každým, v nadstavbe sa družstvá rozdelia do 3-4 skupín 
podľa umiestnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev /postupujú prví a druhí zo skupín 
a najlepší dvaja tretí/ a ďalšie skupiny do max. 8 družstiev podľa umiestnenia – základná časť 
max. 9 víkendov, nadstavba max. 7 víkendov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo zá-
kladnej skupiny. 
 
Na záver súťaže je finálový turnaj za účasti prvých 4 družstiev s dotáciou SBA. Finálový turnaj 
sa hrá u víťaza nadstavbovej časti súťaže /organizátor je povinný splniť požiadavky podľa HP !/. 
V prípade nezáujmu u ďalšieho družstva v poradí. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže po-
vinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov o konečné umiestnenie.   
 
Termíny : 
 dvoj. 
24.-25.9., 8.-9.10., 22.-23.10., 5.-6.11., 19.-20.11., 3.-4.12., 17.-18.12.2016, 14.-15.1.2017,  
28.-29.1., 11.-12.2., 25.-26.2., 11.-12.3., 25.-26.3., 8.-9.4., 29.-30.4., 13.-14.5.  
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Finále :    26.- 28.5.2017  
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13.- 17.4., po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
  

Staršie žiačky  U15 
 
SBA vyhlasuje vyššiu výkonnostnú súťaž mládeže v kategórii U15. Oprávnené sú štartovať 
hráčky narodené 1.1.2002 (vrátane) a mladšie v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať 
družstvá,  ktoré splnia všetky požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými pred-
pismi SBA.  
Úpravy pravidiel basketbalu pre túto kategóriu sú uvedené v samostatnej prílohe.  
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Variant A  
Pri počte 6 a menej družstiev sa základná časť odohrá tak, že družstvá budú v základnej časti 
zaradené do súťaže Kadetiek, druhá časť potom celoslovensky každý s každým – základná 
časť max. 10 víkendov, nadstavba max. 5 víkendov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy 
zo základnej skupiny. 
 
Variant B  
Pri počte prihlásených družstiev 12 a menej sa základná časť súťaže odohrá celoslovensky 
dvojkolovo každý s každým, v nadstavbe sa družstvá rozdelia do 2 maximálne 6-členných sku-
pín podľa umiestnenia, pričom vyšší počet družstiev je vo výkonnostne vyššej skupine – zá-
kladná časť max. 11 víkendov, nadstavba max. 5 víkendov, pričom pokiaľ bude nevyhnutných 
16 termínov, dvojičky odohrajú svoje zápasy v týždni. Výsledky zo základnej časti sa započíta-
vajú do tabuľky nadstavbovej skupiny nasledovne – započítavajú sa všetky zápasy zo základnej 
skupiny.   
 
Variant C 
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 skupín podľa umies-
tnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev /dvojičky/ - základná časť max. 7 víkendov, 
nadstavba max. 8 víkendov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny. 
 
Variant D 
Pri počte prihlásených družstiev 17 - 20 sa základná časť súťaže odohrá v 2 skupinách východ - 
západ dvojkolovo každý s každým /podľa možnosti dvojičky/, v nadstavbe sa družstvá rozdelia 
do 2-3 skupín podľa umiestnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev /dvojičky/ - základná 
časť max. 9 víkendov, nadstavba max. 7 víkendov, pričom pokiaľ bude nevyhnutných 16 termí-
nov, dvojičky odohrajú svoje zápasy v týždni. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo zá-
kladnej skupiny. 
 
Variant E 
Pri počte prihlásených družstiev 21 – 30 sa základná časť súťaže odohrá v 3 skupinách východ 
- stred - západ dvojkolovo každý s každým, v nadstavbe sa družstvá rozdelia do 3-4 skupín 
podľa umiestnenia, pričom prvá skupina má vždy 8 družstiev /postupujú prví a druhí zo skupín 
a najlepší dvaja tretí/ a ďalšie skupiny do max. 8 družstiev podľa umiestnenia – základná časť 
max. 9 víkendov, nadstavba max. 7 víkendov, pričom pokiaľ bude nevyhnutných 16 termínov, 
dvojičky odohrajú svoje zápasy v týždni. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej 
skupiny. 
 
Na záver súťaže je finálový turnaj za účasti prvých 4 družstiev s dotáciou SBA. Finálový turnaj 
sa hrá u víťaza nadstavbovej časti súťaže /organizátor je povinný splniť požiadavky podľa HP !/. 
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V prípade nezáujmu u ďalšieho družstva v poradí. Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže po-
vinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov o konečné umiestnenie.   
 
Termíny : 
   dvoj. 
1.-2.10., 15.-16.10., 29.-30.10., 12.-13.11., 26.-27.11., 10.-11.12.2016, 7.-8.1.2017,  
21.-22.1., 4.-5.2., 18.-19.2., 4.-5.3., 18.-19.3., 1.-2.4., 22.-23.4., 6.-7.5.  
 
Finále :    19.- 21.5.2017  
 
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13.- 17.4., po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
 

Žiačky  U14 
  
SBA vyhlasuje súťaž mládeže v kategórii U14. Oprávnené sú štartovať hráčky narodené 
1.1.2003 (vrátane) a mladšie v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, ktoré 
splnia všetky požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými predpismi SBA.  
Úpravy pravidiel basketbalu pre túto kategóriu sú uvedené v samostatnej prílohe. 
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Základná časť sa hrá v troch skupinách (východ, stred, západ) a riadia ju 2 samostatné sekcie 
hracej komisie – HK SBA-Z a HK SBA-V.  
 
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. 
 
Variant A 
Pri počte družstiev v oblasti 4 sa súťaž odohrá štvorkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým – max. 14 termí-
nov. 
 
Variant D 
Pri počte družstiev v oblasti 9-10 sa súťaž rozdelí na 2 skupiny (podľa umiestnenia 
v predchádzajúcej sezóne v nižšej kategórii), kde hrá každý s každým dvojkolovo a nasleduje 
nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine sú vždy 4 družstvá/ opäť dvojkolovo každý 
s každým /spodná početnejšia skupina si berie výsledky vzájomných zápasov so sebou, tieto 
družstvá už vzájomné zápasy v nadstavbe nehrajú, do vrchnej skupiny nadstavby sa nezapočí-
tavajú zápasy zo základnej skupiny/ – základná časť max. 10 termínov, nadstavba max. 6 ter-
mínov. 
 
Variant E 
Pri počte družstiev v oblasti 11-12 sa súťaž rozdelí na 2 skupiny, kde hrá každý s každým dvoj-
kolovo a nasleduje nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine je vždy 6 družstiev/.  Vý-
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sledky zo základnej časti sa započítavajú do tabuľky nadstavbovej skupiny  nasledovne – vý-
sledky 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 skupi-
nách a nadstavbovú časť určí HK s cieľom odohrať čo najväčšie množstvo zápasov 
v zostávajúcich termínoch v 4-členných skupinách – základná časť max. 10 termínov, nadstav-
ba max. 6 termínov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny.  
 
V prípade, že v sezóne nebude k dispozícii 16 termínov, ale len 15, zaradí sa do rozpisu zá-
kladnej časti 2x termín v nedeľu. 
 
Záver súťaže: finálový turnaj M-SR za účasti 6 družstiev (prvé 2 družstvá z 3 oblastných sku-
pín), kde hrá každý s každým s dotáciou od SBA pre každé družstvo. 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 druž-
stiev. 
 
Termín finálového turnaja : 26.- 28.5.2017 
 
Termín na prihlásenie sa do konkurzu na usporiadanie finálového turnaja určí dodatočne SBA. 
 
Termíny : 
24.-25.9., 8.-9.10., 22.-23.10., 5.-6.11., 19.-20.11., 3.-4.12., 17.-18.12.2016, 14.-15.1.2017, 28.-
29.1., 11.-12.2., 25.-26.2., 11.-12.3., 25.-26.3., 8.-9.4., 29.-30.4., 13.-14.5.  
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13.- 17.4., po 5.6. /platí iba pre mládež/ 

 
Mladšie žiačky U13 

 
SBA vyhlasuje súťaž mládeže v kategórii U13. Oprávnené sú štartovať hráčky narodené 
1.1.2004 (vrátane) a mladšie v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, ktoré 
splnia všetky požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými predpismi SBA.  
Úpravy pravidiel basketbalu pre túto kategóriu sú uvedené v samostatnej prílohe. 
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Základná časť sa hrá v troch skupinách (východ, stred, západ) a riadia ju 2 samostatné sekcie 
hracej komisie – HK SBA-Z a HK SBA-V.  
 
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. 
 
Variant A 
Pri počte družstiev v oblasti 4 sa súťaž odohrá štvorkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým a 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. 
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Variant C 
Pri počte družstiev v oblasti 7-8 sa súťaž odohrá dvojkolovo každý s každým – max. 14 termí-
nov. 
 
Variant D 
Pri počte družstiev v oblasti 9-10 sa súťaž rozdelí na 2 skupiny (podľa umiestnenia 
v predchádzajúcej sezóne v nižšej kategórii), kde hrá každý s každým dvojkolovo a nasleduje 
nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine sú vždy 4 družstvá/ opäť dvojkolovo každý 
s každým /spodná početnejšia skupina si berie výsledky vzájomných zápasov so sebou, tieto 
družstvá už vzájomné zápasy v nadstavbe nehrajú, do vrchnej skupiny nadstavby sa nezapočí-
tavajú zápasy zo základnej skupiny/ – základná časť max. 10 termínov, nadstavba max. 6 ter-
mínov. 
 
Variant E 
Pri počte družstiev v oblasti 11-12 sa súťaž rozdelí na 2 skupiny, kde hrá každý s každým dvoj-
kolovo a nasleduje nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine je vždy 6 družstiev/.  Vý-
sledky zo základnej časti sa započítavajú do tabuľky nadstavbovej skupiny  nasledovne – vý-
sledky 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 skupi-
nách a nadstavbovú časť určí HK s cieľom odohrať čo najväčšie množstvo zápasov 
v zostávajúcich termínoch v 4-členných skupinách – základná časť max. 10 termínov, nadstav-
ba max. 6 termínov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny. 
 
V prípade, že v sezóne nebude k dispozícii 16 termínov, ale len 15, zaradí sa do rozpisu zá-
kladnej časti 2x termín v nedeľu. 
 
Záver súťaže: finálový turnaj M-SR za účasti 6 družstiev (prvé 2 družstvá z 3 oblastných sku-
pín), kde hrá každý s každým s dotáciou od SBA pre každé družstvo. 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 druž-
stiev.  
 
Termín finálového turnaja : 19.- 21.5.2017 
 
Termín na prihlásenie sa do konkurzu na usporiadanie finálového turnaja určí dodatočne SBA. 

 
Termíny : 
1.-2.10., 15.-16.10., 29.-30.10., 12.-13.11., 26.-27.11., 10.-11.12.2016, 7.-8.1.2017,  
21.-22.1., 4.-5.2., 18.-19.2., 4.-5.3., 18.-19.3., 1.-2.4., 22.-23.4., 6.-7.5.,  
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13.- 17.4., po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
 

Staršie Mini  U12 
 
SBA vyhlasuje súťaž mládeže v kategórii U12. Oprávnené sú štartovať hráčky narodené 
1.1.2005 (vrátane) a mladšie v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, ktoré 
splnia všetky požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými predpismi SBA.  
Úpravy pravidiel basketbalu pre túto kategóriu sú uvedené v samostatnej prílohe. 
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Základná časť sa hrá v troch skupinách (východ, stred, západ) a riadia ju 2 samostatné sekcie 
hracej komisie – HK SBA-Z a HK SBA-V.  
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Pre organizovanie súťaže v 3 oblastiach (východ, stred, západ) je podmienkou minimálne 3 
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. 
 
Variant A 
Pri počte prihlásených družstiev v oblasti 3, odohrať súťaž formou turnajov počet 12. 
Pri počte družstiev v oblasti 4 sa súťaž odohrá štvorkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým – max. 14 termí-
nov. 
 
Variant D 
Pri počte družstiev v oblasti 9-10 sa súťaž rozdelí na 2 skupiny (podľa umiestnenia 
v predchádzajúcej sezóne v nižšej kategórii), kde hrá každý s každým dvojkolovo a nasleduje 
nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine sú vždy 4 družstvá/ opäť dvojkolovo každý 
s každým /spodná početnejšia skupina si berie výsledky vzájomných zápasov so sebou, tieto 
družstvá už vzájomné zápasy v nadstavbe nehrajú, do vrchnej skupiny nadstavby sa nezapočí-
tavajú zápasy zo základnej skupiny/ – základná časť max. 10 termínov, nadstavba max. 6 ter-
mínov. 
 
Variant E 
Pri počte družstiev v oblasti 11-12 sa súťaž rozdelí na 2 skupiny, kde hrá každý s každým dvoj-
kolovo a nasleduje nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine je vždy 6 družstiev/. Vý-
sledky zo základnej časti sa započítavajú do tabuľky nadstavbovej skupiny  nasledovne – vý-
sledky 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 skupi-
nách a nadstavbovú časť určí HK s cieľom odohrať čo najväčšie množstvo zápasov 
v zostávajúcich termínoch v 4-členných skupinách – základná časť max. 10 termínov, nadstav-
ba max. 6 termínov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny. 
 
V prípade, že v sezóne nebude k dispozícii 16 termínov, ale len 15, zaradí sa do rozpisu zá-
kladnej časti 2x termín v nedeľu. 
 
Záver súťaže: finálový turnaj M-SR za účasti 6 družstiev (prvé 2 družstvá z 3 oblastných sku-
pín), kde hrá každý s každým s dotáciou od SBA pre každé družstvo. 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 druž-
stiev.  
   
Termín finálového turnaja : 26.- 28.5.2017 
 
Termín na prihlásenie sa do konkurzu na usporiadanie finálového turnaja určí dodatočne SBA. 
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Termíny : 
(24.-25.9.),8.-9.10., 22.-23.10., 5.-6.11., 19.-20.11., 3.-4.12., 17.-18.12.2016, 14.-15.1.2017, 
28.-29.1., 11.-12.2., 25.-26.2., 11.-12.3., 25.-26.3., 8.-9.4., 29.-30.4., 13.-14.5. 
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13.- 17.4., po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
 

Mladšie Mini  U11 
 
SBA vyhlasuje súťaž mládeže v kategórii U11. Oprávnené sú štartovať hráčky narodené 
1.1.2006 (vrátane) a mladšie v súlade s HP. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá, ktoré 
splnia všetky požiadavky stanovené týmto vyhlásením súťaží, HP a inými predpismi SBA.  
Úpravy pravidiel basketbalu pre túto kategóriu sú uvedené v samostatnej prílohe. Súťažné 
stretnutie pozostáva vždy z jedného zápasu 5x5 a jedného 3x3. 
 
Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o jednom zo systémov sú-
ťaže: 
 
Základná časť sa hrá v troch skupinách (východ, stred, západ) a riadia ju 2 samostatné sekcie 
hracej komisie – HK SBA-Z a HK SBA-V.  
 
Pre organizovanie súťaže v 3 oblastiach (východ, stred, západ) je podmienkou minimálne 3 
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. 
 
Variant A 
Pri počte prihlásených družstiev v oblasti 3, odohrať súťaž formou turnajov počet 12. 
Pri počte družstiev v oblasti 4 sa súťaž odohrá štvorkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým a 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 dvojkolovo každý s každým – max. 14 termí-
nov. 
 
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 dvojkolovo a nasleduje nadstavba /pričom 
vo výkonnostne vyššej skupine sú vždy 4 družstvá/ opäť dvojkolovo každý s každým /spodná 
početnejšia skupina si berie výsledky vzájomných zápasov so sebou, tieto družstvá už vzájom-
né zápasy v nadstavbe nehrajú, do vrchnej skupiny nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo 
základnej skupiny/ – 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 dvoj-
kolovo a nasleduje nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine je vždy 6 družstiev/. Vý-
sledky zo základnej časti sa započítavajú do tabuľky nadstavbovej skupiny  nasledovne – vý-
sledky vzájomných zápasov sa berú so sebou, tieto družstvá už vzájomné zápasy v nadstavbe 
nehrajú – základná časť max. 10 termínov, nadstavba max. 6 termínov. 
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V prípade väčšieho počtu družstiev v oblasti ako 12 sa základná časť súťaže odohrá v 2 skupi-
nách a nadstavbovú časť určí HK s cieľom odohrať čo najväčšie množstvo zápasov 
v zostávajúcich termínoch v 4-členných skupinách – základná časť max. 10 termínov, nadstav-
ba max. 6 termínov. Do nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny. 
 
V prípade, že v sezóne nebude k dispozícii 16 termínov, ale len 15, zaradí sa do rozpisu zá-
kladnej časti 2x termín v nedeľu. 
 
Záver súťaže: finálový turnaj M-SR za účasti 6 družstiev (prvé 2 družstvá z 3 oblastných sku-
pín), kde hrá každý s každým s dotáciou od SBA pre každé družstvo. 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 druž-
stiev. 
 
Termín finálového turnaja :  2.- 4.6.2017 
 
Termín na prihlásenie sa do konkurzu na usporiadanie finálového turnaja určí dodatočne SBA. 
 
Termíny : 
15.-16.10., 29.-30.10., 12.-13.11., 26.-27.11., 10.-11.12.2016, 7.-8.1.2017, 21.-22.1.,  
4.-5.2., 18.-19.2., 4.-5.3., 18.-19.3., 1.-2.4., 22.-23.4., 6.-7.5., 20.-21.5.  
 
Asociačné termíny : 
19.12.2016 - 4.1.2017, 13.- 17.4., po 5.6. /platí iba pre mládež/ 
 

Súťaže nižšej výkonnostnej kategórie – 2. liga 
 
Družstvá sa môžu prihlásiť aj do súťaží nižšej výkonnostnej kategórie. Svoj záujem o štart 
v tejto súťaži uvedú do prihlášky. Na základe počtu prihlásených družstiev HK rozhodne 
o systéme súťaže, pričom bude prihliadať na minimalizáciu nákladov pre družstvá v takejto sú-
ťaži. V prípade nedostatočného počtu družstiev môžu byť družstvá zaradené do vyššej výkon-
nostnej kategórie.  
 
 
 
Schválil VV SBA 
V Bratislave dňa 10.06.2016 
 
 
 
 
                  JUDr. Lucia Gálová                                           Mgr. Ľubomír Ryšavý 
                 predseda HK SBA - C                                     generálny sekretár SBA  
 
 
 
Za správnosť: Juraj Panák, vedúci sekretariátu súťaží SBA 
 
Príloha : Pravidlá pre žiacke a mini kategórie + 3x3 
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Príloha 3 

 

H R A C I A  K O M I S I A  S B A  
s e k c i a  Z á p a d  a  V ý c h o d  

JUNÁCKA 6, 832 80 BRATISLAVA 

E - mail office: hkzapad@slovakbasket.sk ; hkvychod@slovakbasket.sk  

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 
tel: 0948 215 681, 0907 564 681, 02/49 114 545 

 

zainteresovaným BK 

 

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ, Východ č. 01/160820 

 

 

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

SBA - Z“ a „HK SBA - V“) vo veci prihlásených družstiev do súťaží SBA: 

 

rozhodla: 

 

HK SBA - Z a HK SBA - V v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2016/2017 

a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2016/2017 rozhodla podľa počtu prihlásených druž-

stiev o nasledovných systémoch jednotlivých súťaží nasledovne: 

 

2.liga muži, Východ - 10 družstiev – základná časť sa odohrá dvojkolovo každý s každým 

doma-vonku, v nadstavbe odohrajú družstvá play-off v troch kolách (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) 

doma-vonku po 1 zápase až do konečného umiestnenia o 1., 3., 5. a 7.miesto, družstvá na 

9. a 10.mieste odohrajú zápasy doma-vonku o 9.miesto, prvé dve družstvá po play-off 

odohrajú final-four s prvými dvomi družstvami skupiny Západ po play-off;  

 

2.liga muži, Západ - 8 družstiev – základná časť sa odohrá dvojkolovo každý s každým 

doma-vonku, v nadstavbe odohrajú družstvá play-off v troch kolách (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) 

doma-vonku po 1 zápase až do konečného umiestnenia o 1., 3., 5. a 7.miesto, prvé dve 

družstvá po play-off odohrajú final-four s prvými dvomi družstvami skupiny Východ po 

play-off;  

 

2.liga kadeti, Východ - 5 družstiev – základná časť sa odohrá dvojkolovo každý s každým 

doma-vonku systémom dvojzápasov, v nadstavbe odohrajú družstvá play-off v dvoch 

kolách na kríž so skupinou Západ (1V-2Z, 1Z-2V, 3V-4Z, 3Z-4V) doma-vonku systémom 

dvojzápasov až do konečného umiestnenia o 1., 3., 5. a 7.miesto, družstvo na 5.mieste 

odohrá systémom dvojzápasov doma-vonku s družstvom na 5.mieste skupiny Západ 

o konečné 9.miesto, prvé zápasy sa hrajú u horšie umiestnených miestach v základnej 

časti súťaže 

 

2.liga kadeti, Západ – bude rozhodnuté neskôr 

 

Žiaci U14, Východ    – 7 družstiev – Variant C 

Žiaci U14, Stred        – 5 družstiev – Variant B 

mailto:hkzapad@slovakbasket.sk
mailto:hkvychod@slovakbasket.sk
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Žiaci U14, Západ       – bude rozhodnuté neskôr 

 

Žiačky U14, Východ  – 5 družstiev – Variant B 

Žiačky U14, Stred      – 5 družstiev – Variant B 

Žiačky U14, Západ     – 7 družstiev – Variant C 

 

Mladší žiaci U13, Východ  – 9 družstiev – Variant D 

Mladší žiaci U13, Stred     – 6 družstiev – Variant B 

Mladší žiaci U13, Západ   – 6 družstiev – Variant B 

 

Mladšie žiačky U13, Východ  – 7 družstiev – Variant C 

Mladšie žiačky U13, Stred      – 4 družstiev – Variant A 

Mladšie žiačky U13, Západ     – 5 družstiev – Variant B 

 

Starší mini U12, Východ   – 8 družstiev – Variant C 

Starší mini U12, Stred      – 5 družstiev – Variant B 

Starší mini U12, Západ     – 8 družstiev – Variant C 

 

Staršie mini U12, Stred + Východ  – 7 družstiev – Variant C 

Staršie mini U12, Západ                  – 7 družstiev – Variant C 

 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ a Východ na 

svojom zasadaní rozhodla vo veci prihlásených družstiev do súťaží SBA v súlade s čl.2. Hracie-

ho poriadku SBA, na základe predložených prihlášok do súťaží SBA, počtu prihlásených jednot-

livých družstiev v daných súťažiach, kategóriách a v súlade s Vyhlásením mužských súťaží 

SBA 2016/2017 a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2016/2017. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho zverej-

nenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

Prílohy:  
Vyžrebovania jednotlivých súťaží  

 

V Bratislave dňa 20.08.2016 

 
 Ing. Daniel Babiš  Marián Adamec 
 predseda HK SBA - Z    sekretár HK SBA - Z     
 
                                           

 

      Igor Juhás     Oľga Kubíková  

predseda HK SBA - V                     sekretár HK SBA - V             
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Príloha 4 

 

H R A C I A  K O M I S I A  S B A  
s e k c i a  Z á p a d  a  V ý c h o d  

JUNÁCKA 6, 832 80 BRATISLAVA 

E - mail office: hkzapad@slovakbasket.sk ; hkvychod@slovakbasket.sk  

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 
tel: 0948 215 681, 0907 564 681, 02/49 114 545 

zainteresovaným BK 

 

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ, Východ č. 02/161001 

 

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

SBA - Z“ a „HK SBA - V“) vo veci prihlásených družstiev do súťaží SBA: 

 

rozhodla: 

 

HK SBA - Z a HK SBA - V v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2016/2017 

a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2016/2017 rozhodla podľa počtu prihlásených druž-

stiev o nasledovných systémoch jednotlivých súťaží nasledovne: 

 

Mladší mini U11, Východ  – 3 družstvá – Variant A 

Mladší mini U11, Stred        – 5 družstvá – Variant B 

Mladší mini U11, Západ    – 9 družstvá – Variant D 

 

Mladšie mini U11, Východ – 3 družstvá – Variant A 

Mladšie mini U11, Stred        – 4 družstvá – Variant A 

Mladšie mini U11, Západ    – 4 družstvá – Variant A 

 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ a Východ na 

svojom zasadaní rozhodla vo veci prihlásených družstiev do súťaží SBA v súlade s čl.2. Hracie-

ho poriadku SBA, na základe predložených prihlášok do súťaží SBA, počtu prihlásených jednot-

livých družstiev v daných súťažiach, kategóriách a v súlade s Vyhlásením mužských súťaží 

SBA 2016/2017 a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2016/2017. 

 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho zverej-

nenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

Prílohy:  
Vyžrebovania jednotlivých súťaží  

 

V Bratislave dňa 01.10.2016 

 Ing. Daniel Babiš  Marián Adamec 
 predseda HK SBA - Z    sekretár HK SBA - Z     
 
                                           

      Igor Juhás    Oľga Kubíková  

predseda HK SBA - V                     sekretár HK SBA - V             

mailto:hkzapad@slovakbasket.sk
mailto:hkvychod@slovakbasket.sk
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Príloha 5 

 

 H R A C I A  K O M I S I A  S B A  
s e k c i a  c e n t r á l n a  

JUNÁCKA 6, 832 80 BRATISLAVA 

E - mail office: hksba@slovakbasket.sk  

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 
fax: 02 / 49 114 545 

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 004/160804 

 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA - C“) 

vo veci prihlásených družstiev do súťaží SBA 

 

rozhodla: 

 

HK SBA - C v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2016/2017 a Vyhlásením žen-

ských súťaží SBA 2016/2017 rozhodla podľa počtu prihlásených družstiev 

o nasledovných systémoch jednotlivých súťaží nasledovne: 

 

1.liga muži – 9 družstiev – Variant A 

 

1.liga ženy – 4 družstvá – pri počte družstiev 6 a menej sa družstvá zaradia do súťaže 

Junioriek 

 

Juniori U19 – 13 družstiev – Variant A 

 

Juniorky U19 – 13 družstiev – Variant C  (+ 2 družstvá 1.ligy žien) 

 

Kadeti U17 – 16 družstiev – Variant A 

 

Kadetky U17 – 16 družstiev – Variant C 

 

Starší žiaci U15 – 11 družstiev – Variant A 

 

Staršie žiačky U15 – 10 družstiev – Variant B 

 
Odôvodnenie: HK SBA - C rozhodla v súlade s čl.2. Hracieho poriadku SBA, na základe pred-

ložených prihlášok do súťaží SBA, počtu prihlásených jednotlivých družstiev v daných súťa-

žiach, kategóriách a v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2016/2017 a Vyhlásením 

ženských súťaží SBA 2016/2017. 

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

V Bratislave dňa 04.08.2016 
 

 JUDr. Lucia Gálová  Ing. Michal Šramko 
 predseda HK SBA - C    sekretár HK SBA - C 

mailto:hksba@slovakbasket.sk
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