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Všeobecné ustanovenia 

1. Riadenie Interligu riadi zriadená Športovo-technická komisia Interligy mužov, ktorá vznikla 
podľa Dohody o zriadení Interligy. 

2. Usporiadateľ Usporiadateľom každého vzájomného stretnutia je kolkársky oddiel alebo klub 
uvedený v rozlosovaní na prvom mieste.  

3. Účastníci Účastníci sú družstvá mužov ČKA a SKoZ, ktoré  

- vzišli z predchádzajúceho súťažného ročníka,  

- národné zväzy určili postupový kľúč z najvyšších súťaží, 

a sú uvedené v prílohe „Rozlosovanie súťažného ročníka“ tohto rozpisu 

4. Termíny a 
rozlosovanie 

a) Termíny a rozlosovanie sú uvedené v prílohe „Rozlosovanie súťažného 
ročníka“ tohto rozpisu. 

b) Hracím dňom je sobota so začiatkom stretnutia o 14:00 hod. resp. nedeľa 
podľa rozlosovania, alebo aj iný deň, ak sa družstvá dohodnú na inom 
termíne a čase v danom týždni. 

c) Nadradenými sú termíny CHAMPIONS LEAGUE. 

d) Termíny Interligy sú nadradené pred zápasmi organizovanými na daných 
kolkárňach jednotlivými zväzmi. Domáce družstvo musí prispôsobiť hrací 
termín tak, aby sa Interliga mohla odohrať v stanovenom alebo dohodnutom 
termíne. 

e) Možné je hrať aj dvojzápasy. Požiadavky na dvojzápasy družstvá zašlú 
v prihláškach do súťaže. Dvojzápasy budú zapracované a zverejnené 
v rozlosovaní. 

f) Začiatky stretnutí sú uvedené v prílohe „Rozlosovanie súťažného ročníka“ 
tohto rozpisu. 

5. Úhrada Organizačné a technické náklady vrátane nákladov na rozhodcu usporiadajúci 
oddiel. Náklady družstiev hradí vysielajúci oddiel. 

6. Poplatky Oddiely hradia za každé svoje družstvo v Interlige mužov štartovný poplatok 
125,- € (3.400,- Kč) na účet svojich národných zväzov. 

Technické ustanovenia 

7. Predpis Hrá sa podľa platných medzinárodných predpisov kolkárskeho športu ISO 
(NBC), súťažného poriadku Interligy a podľa tohto rozpisu a prípadných jeho 
zmien a doplnkov. 

8. Systém a) Šesťčlenné družstvá v Interlige mužov súťažia systémom každý s každým 
dvojkolovo formou vzájomných zápasov podľa rozlosovania. Hrá sa 
v disciplíne 120 Hz aj na všetkých dráhach kolkárne. V prípade šesťdráhy sa 
po úvodnej šestici hráčov uskutoční prestávka v trvaní 0-20 minút, počas 
ktorej sa pripraví na štart záverečná šestica hráčov. Táto veta neplatí ak je 
kolkáreň vybavená automatickým zapisovacím zariadením a oddiely sa 
dohodnú na hre bez prestávky – túto dohodu sú povinní nahlásiť 
delegovanému rozhodcovi.  
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b) Spoločné ustanovenia: 

1) Hosťujúce družstvá si môžu na stretnutia hrané vonku priniesť svoje 
vlastné gule (minimálne 2 ks a maximálne 3 ks na zásobník), ktoré 
musia spĺňať požiadavky technických predpisov. Ak budú donesené gule 
rovnakej farby s tými, ktoré sú na kolkárni, musia byť nejakým spôsobom 
odlíšené (značka fixkou a pod.). Za prípadné poškodenie gulí 
nezodpovedá majiteľ kolkárne ani domáci oddiel. Domáci hráč nesmie 
používať gule hráčov hosťujúceho družstva.  

2) V prípade, že si na stretnutie prinesie hráč (domáceho alebo 
hosťujúceho družstva) vlastné gule (aj gule vydané ČKA na meno 
hráča), musí túto skutočnosť pred svojim štartom oznámiť rozhodcovi 
stretnutia. Potom súper nesmie používať gule tohto hráča. 

3) Ak súper použije gule donesené hráčom (družstvom), ohlásené 
rozhodcovi považuje sa uvedené konanie za priestupok podľa 10.1 ISO. 
Postih za priestupok je možné uplatniť iba v prípade, že prinesené gule 
sú na prvý pohľad odlišné od ostatných používaných gulí. 

9. Bodové 
hodnotenie 

V Interlige sa hodnotenie stretnutí robí podľa ustanovení medzinárodných 
predpisov kolkárskeho športu ISO (NBC) a súťažného poriadku Interligy. 

10. Štartujú a) V Interlige mužov môžu štartovať hráči, ktorí v súťažnom roku, t.j. v období 
od 1.7.2017 do 30.6.2018 dosiahnu vek 15 a viac rokov. 

b) Hráči štartujú na platné preukazy národných zväzov. 

11. Povinnosti a) Domáce družstvo odovzdá rozhodcovi svoju zostavu najneskôr 45 minút 
pred stanoveným začiatkom stretnutia. Rozhodca ju poskytne hosťujúcemu 
družstvu, ktoré na jej základe najneskôr 30 minút pred stanoveným 
začiatkom stretnutia odovzdá rozhodcovi svoju zostavu. 15 minút pred 
začiatkom zápasu má domáce družstvo právo nahliadnuť do zostavy 
hosťujúceho družstva. V Interlige sa neuplatňuje čl. 8.3.2.4. Výmena hráča 
pred začiatkom hry.  

b) Oddiel zašle predsedovi ŠTK, na adresu Ing. Marián MITOŠINKA, 916 23  
Pobedim 438, mitokolky@gmail.com najneskôr do 20. augusta 2017 
zoznam hráčov svojho oddielu, ktorí prichádzajú do úvahy pre štart v 
Interlige. Predseda ŠTK zašle potvrdený zoznam hráčov elektronicky na e-
mailovú adresu organizačného pracovníka oddielu. Tento potvrdený zoznam 
bude predkladaný rozhodcovi. Na zozname môže figurovať maximálne 15 
hráčov. Pokiaľ oddiel pre jarnú časť nezašle nový zoznam hráčov do 
10.01.2018, platí potvrdený zoznam hráčov pre jesennú časť aj pre jarnú 
časť.  

c) Oddiely sú povinné po zverejnení potvrdených zoznamov hráčov na internete 
tieto vytlačiť a sprístupniť na kolkárni tak, aby boli v prípade potreby 
k nahliadnutiu pre rozhodcu stretnutia. 

d) Ak družstvá nemajú na svojich súpiskách uvedených 15 mien o dodatočnom 
doplnení rozhodne ŠTK Interligy.  

e) Družstvo, ktoré žiada o doplnenie, resp. zmenu zoznamu hráčov musí spĺňať 
požiadavky registračných a prestupových poriadkov národných zväzov. Hráč, 
ktorý má byť dopísaný alebo uvedený v zozname hráčov musí spĺňať 
požiadavky registračných a prestupových poriadkov národných zväzov pre 
jesennú časť do 20.8.2017 a pre jarnú časť do 10.01.2018. 
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f) Štart hráčov z Interligy v národných súťažiach upravujú jednotlivé zväzy vo 
svojich rozpisoch. (Hráč, ktorý hral v Interlige, nemôže hrať v rovnakom 
týždni v národnej lige.)  

12. Vedúci súťaže   Karel BOK  

  Plaská 31 M : +420 776 233 437 

 323 00 Plzeň mail : bokkarel@seznam.cz 

13. Povinnosti 
usporiadajúce
ho oddielu 

a) Usporiadajúci oddiel je povinný vyplniť alebo importovať zápis o stretnutí vo 
svojom účte na stránke http://vysledky.kolky.sk/admin/form/login  najneskôr 
do 30 minút po skončení stretnutia. Zápisy na formulári Excel sa už 
vedúcemu súťaže neposielajú. Pre kontrolu slúži po ukončení stretnutia 
vytlačený zápis z uvedenej stránky http://vysledky.kolky.sk/admin/form/login, 
ktorý zástupca domáceho oddielu predloží ku kontrole a podpisu vedúcim 
družstiev a rozhodcovi. V prípade nesplnenia tejto podmienky hrozí oddielu 
(klubu) družstva pokuta 10,- € (275,- Kč), pri opakovanom porušovaní sa 
pokuta vždy zdvojnásobuje. Ak oddiel pokutu neuhradí na účet svojho 
národného zväzu do dátumu stanoveného vedúcim súťaže alebo predsedom 
ŠTK, bude družstvo potrestané zastavením športovej činnosti. 

b) V prípade uloženia pokuty za neplnenie si povinnosti z čl. 13 písm. a) je 
nutné vedúcemu súťaže alebo predsedovi ŠTK zaslať kópiu dokladu 
o zapletení (skenovú kópiu alebo fotografiu dokladu o zaplatení alebo doklad 
o zaplatení z internetbankingu alebo smartbankingu). 

c) Usporiadajúci oddiel poskytne rozhodcovi odmenu za výkon a náhradu 
preukázaných výdavkov (cestovné a stravné) podľa smerníc jednotlivých 
zväzov (ČKA a SKoZ). 

Poznámka: Rozhodca má nárok na odmenu, ak riadil stretnutie v predpísanom úbore. 

14. Rozhodca Je zodpovedný za presné riadenie stretnutia podľa platných ISO (NBC)  
predpisov, súťažného poriadku Interligy, tohto rozpisu a jeho prípadných 
doplnkov. Rozhodca je delegovaný k stretnutiam predsedami komisií rozhodcov 
národných zväzov s prihliadnutím na odporúčanie oddielov. 

15. Námietky Námietky sa zasielajú ŠTK Interligy so všetkými náležitosťami podľa národných 
predpisov s poplatkom 15,- € (400,- Kč) zaplateným jednotlivým národným 
zväzom. 

16. Vybavenie 
kolkárne 

a) Kolkáreň musí zodpovedať platným technickým predpisom národných 
zväzov. 

b) Hrať sa môže len na kolkárni s platným technickým osvedčením vydaným 
príslušným zväzom alebo NBC 

c) V prípade vybavenia ASK tlačiarňami s páskami, musia byť tieto pustené, ak 
nebudú pustené, bude sa ručne vypisovať „Zápis hodov na 120 hodov 
združených“ podľa formulárov Interligy. Táto podmienka sa nevzťahuje na 
ASK s centrálnou ONLINE tlačou. 

17. Ohlásenie 
stretnutia 

Stretnutia sa môžu len predohrávať. Odložiť stretnutie sa môže len so súhlasom 
ŠTK Interligy prípadne vedúcim súťaže (ak nie je možné spojiť sa s predsedom 
ŠTK Interligy) a to len v prípade závažných okolností (napr. vyhlásením 
mimoriadnej situácie ČHMÚ/SHMÚ, štátnym hygienikom ...). V oboch prípadoch 
je potrebné po telefonickom dohovore aj písomné oznámenie (e-mail sa 
považuje za písomné oznámenie). 
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Ohlásenie stretnutia sa vykoná vždy aj v prípade predohrania oproti termínu 
stanoveného rozlosovaním. 

18. Umiestnenie a) Víťazné družstvo získa titul „Majster Interligy 2016-17“, diplom, pohár 
a prislúchajúci počet medailí (1× družstvo + 1× tréner + 10 hráčov). Družstvá 
umiestnené na 2. a 3. mieste získajú diplom, pohár a prislúchajúci počet 
medailí (1× družstvo + 1× tréner + 10 hráčov). 

b) Víťazné družstvo získava zároveň do svojho držania putovný pohár. Ak 
družstvo získa víťazný titul 3 krát po sebe putovný pohár mu zostáva vo 
vlastníctve. 

c) Poradie družstiev z každej krajiny sa urobí formou malých tabuliek 
jednotlivých krajín z celkovej tabuľky. 

d) Družstvo na 1. mieste malej tabuľky jednotlivých krajín, sa automaticky stáva 
Majstrom danej krajiny. 

e) Družstvá na 1. mieste  alebo 2. mieste malej tabuľky jednotlivých krajín majú 
právo štartu na Svetovom pohári družstiev organizovanom NBC.  

f) Družstvá na 2. mieste, 3. mieste alebo 4. mieste malej tabuľky jednotlivých 
krajín majú právo štartu na Európskom pohári družstiev organizovanom NBC. 

g) Družstvá na 3. mieste, 4. mieste, 5. mieste alebo 6. mieste malej tabuľky 
jednotlivých krajín majú právo štartu na Pohári NBC družstiev organizovanom 
NBC. 

h) Družstvá s právom štartu na pohároch družstiev NBC musia oznámiť ŠTK 
príslušnému národnému zväzu do konca mája 2018, či sa príslušnej súťaže 
zúčastnia. 

O spôsobe odovzdania pohárov, diplomov a medailí rozhodne ŠTK Interligy pred 
ukončením súťažného ročníka. 

19. Zostup Z Interligy zostupuje najhoršie umiestené družstvo z každej krajiny. 

20. Postup a) Z Interligy mužov sa nepostupuje. 

b) Postup družstiev do Interligy mužov pre súťažný ročník 2018-2019 
z národných súťaží upravujú jednotlivé zväzy vo svojich rozpisoch. 

21. Zaradenie do 
súťaží 

V Interlige môže byť zaradené iba jedno družstvo jedného oddielu. 

22. Rôzne a) Pri kontumačnom výsledku, ktorý vyhlasuje riadiaci orgán súťaže (ŠTK 
Interligy) sa : 

- družstvu, ktoré kontumáciu nezavinilo, priznáva celkový výsledok 
stretnutia 8:0, zisk všetkých setových bodov, priemer sa nemení; 

- družstvu, ktoré kontumáciu zavinilo, priznáva celkový výsledok stretnutia 
0:8, strata všetkých setových bodov, priemer sa nemení. 

b) Družstvo, ktoré odloží termín stretnutia bez súhlasu v zmysle čl.17 tohto 
rozpisu, bude potrestané pokutou vo výške 70,- € (1.925,- Kč)  a vyhlásením 
kontumačného výsledku. 

c) Všetky odložené stretnutia musia byť odohrané pred termínom 
predposledného ligového kola. Zápasy posledných dvoch kôl nemožno 
odložiť na neskorší termín, ale predohrať ich možno. Predohranie je povinné 
ohlásiť vedúcemu súťaže a ŠTK Interligy. 
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d) Príloha rozpisu Rozlosovanie súťažného ročníka je zároveň delegáciou pre 
rozhodcov. 

e) Vedúci súťaže vydáva Spravodaj súťaže. Tento Spravodaj slúži k oficiálnemu 
styku vedúceho súťaže s družstvami. Spravodaje sú zverejňované na stránke 
jednotlivých zväzov. V prípade nezrovnalostí s pravidlami a rozpisom tieto 
konzultovať s členmi ŠTK Interligy. 

f) Ceremoniál – otvorenie/ukončenie: 10 minút pred začiatkom stretnutia 
družstvá za pochodu slávnostne nastupujú na dráhy s minimálne 6 hráčmi 
resp. členmi výpravy. Hlásateľ v hale predstaví družstvá a rozhodcu, 
prípadne družstvá pozdraví sponzor domáceho klubu, alebo predstaviteľ 
mesta. Odohrajú sa hymny krajín družstiev zúčastnených na zápase (ak 
budú hrať dve družstvá z jednej krajiny zaznie hymna iba jeden krát). 
Rozhodca oznámi výsledok preberania dráh a otvorí stretnutie. Kapitáni 
družstiev pozdravia súperov. Družstvá spoločne odpochodujú z dráh. Po 
skončení zápasu družstvá nastúpia na dráhy (min. 6 členov), rozhodca 
oznámi výsledok stretnutia a najlepších hráčov jednotlivých družstiev 
a ukončí zápas. 

g) Zdravotné, úrazové a cestovné poistenie si zaisťujú a hradia jednotlivé kluby 
samostatne. 

h) Disciplinárne porušenia družstiev a hráčov budú riešené podľa Správneho 
a disciplinárneho poriadku Interligy. 

i) V prípade ukončenia Interligy, majú všetci jej účastníci právo byť zaradení do 
najvyššej súťaže svojho národného zväzu. Národné zväzy kvôli tomu 
patričným spôsobom upravia postup a zostup v súťažiach, ktoré riadia.  

 

 

 V Trenčíne dňa 10. 05. 2017  V Prahe dňa 10. 05. 2017 

 

 doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. v.r. Ing. Jiří Jančálek v.r. Ing. Petr Vaňura v.r. 
    prezident SKoZ predseda ŠTK Interligy prezident ČKA 


