
 
 

III. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ 

súťažný ročník 08-12/2016 

 

Správy č. 5 
 

 
Rozpis baráže: 

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB SZBe platných od 19.8.2016 a tohto rozpisu. 

 

2. Podmienky účasti: platné preukazy a súpiska družstva zo sezóny 08-12/2016 (prípadné zmeny 

zaslané riadiacemu súťaže najneskôr do 9.1.2017 v elektronickej podobe). 

 

3. Právo účasti v baráži majú nasledovné družstvá: Fénix Bratislava B, AC UNIZA Žilina, DBK Brati-

slava a A team Nové Zámky (všetky družstvá účasť potvrdili).  

 

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. V každom stretnutí môžu 

nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v 

SZBe (cudzinec). 

 

5. Baráž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: 1.DM, 2.DM, 

3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť 

stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie. 

 

6. Baráž sa hrá systémom každý s každým v rámci jedného turnaja v sobotu 14.1.2016 - organizá-

torom je družstvo DBK Bratislava, ktoré zašle pozvánky účastníkom baráže najneskôr do 

3.1.2017. 

 

Súťaž sa odohrá v troch kolách nasledovne: 

 

 

1. kolo: DBK Bratislava   - A team Nové Zámky 

 Fénix Bratislava B - AC UNIZA Žilina 

   

2. kolo: DBK Bratislava   - AC UNIZA Žilina 

 Fénix Bratislava B - A team Nové Zámky 

   

3. kolo: DBK Bratislava   - Fénix Bratislava B 

 AC UNIZA Žilina - A team Nové Zámky 

 

 

7. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00 hod. (začiatky druhého a tretieho kola sú iba 

orientačné). 

 

8. Vrchným rozhodcom je rozhodca určený usporiadajúcim klubom. 

 

9. Baráž o postup do III. ligy Západ dospelých sa hrá výlučne s pierkovými košíkmi. Košíky na 

stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl.4 Rozpisu sú-

ťaží SZBe na sezónu 08-12/2016. 
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10. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže: 

- výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev 

- originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan). 

 

11. Usporiadateľ môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za 

každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá. 

 

12. Z výsledkov baráže bude zostavená tabuľka. Prvé dve družstvá z nej si zabezpečia právo 

účasti v III. lige zmiešaných družstiev dospelých Západ v sezóne 2017. 

 

 

Kontakty na vedúcich družstiev:  

 

Oddiel Vedúci telefón e-mail 

    

Fénix Bratislava B Barbora Kubovičová 0905/874 711 barbora.korenackova@gmail.com 

AC UNIZA Žilina Peter Mayer 0907/885520 peter.mayer69@googlemail.com 

DBK Bratislava  Vladimír Uhrín 0911/076711 uhrin.vladimir.zv@gmail.com 

A team Nové Zámky Rafael Šimo-Svrček 

0903/653064 

0940/883069 

0917/291585 

 

ateam@nza.sk 

 

 

 

 

 

 

 

        Juraj Piovarči - riadiaci súťaže 

              piovarci.juraj@gmail.com (0904 261 396) 

 

 

Trenčín, 21.12.2016 

mailto:barbora.korenackova@gmail.com

