Propozície
1. Slovenskej nohejbalovej ligy mužov 2021
A.Všeobecné ustanovenia
1.Účastníci SNL podľa nasadenia:
Skupinavýchod :
1. NO KAC Jednota Košice
2. NK Belá nad Cirochou
3. NK Zalužice
4. ŠK Laborec Humenné
Skupinastred:
1. NK Revúca
2. NK DobráNiva
3. NK Martin
4. NK Tornaľa
Skupinazápad:
1. NK Slávia Trnava
2. NK Vinodol
3. NK Vrbové
4. NK MoravanynadVáhom
5. ŠK Vrakuňa Bratislava

2. Zodpovední organizační pracovníci a miesta stretnutí:

Skupina VÝCHOD
NOKAC Jednota
Košice
Miesta stretnutí:

NKBelánad
Cirochou
Miesta stretnutí:

NKZalužice

GÁLUS Silvin

Kostolná30, 070 62 Zemplínsky Branč
tel.kontakt:

silvin.galus@gmail.com

SZŠ Moyzesova 17; ZŠ Bruselská; ZŠ Belehradská, Alejová 1, Košice

DUNAJ Štefan

Budovateľská 1025/37, 067 81 Belá n/Cir.
tel.kontakt:

stefan.dunaj.sd@gmail.com

VIŇANSKÝ Gabriel

Č. d.401, 072 34 Zalužice
tel.kontakt:

+421 904 435 321

Telocvičňa ZŠ s MŠ, Zalužice

ŠKLaborec

MIHOK Marián

Humenné

mihok.m@stonline.sk

Miesta stretnutí:

+421 915 469 427

Telocvičňa CZŠ s MŠ, Komenského64/17; multifunkčnéihrisko, Belán/Cir., Športová
hala, Vihorlatská 1426/14, 06901 Snina

gabriel.vinansky@gmail.com
Miesta stretnutí:

+421 907 180 621

26.novembra 1508/8, 066 01Humenné
tel.kontakt:

+421 907 798 699

Mestská športová hala; telocvičňa HFC, Chemlonská 1, Humenné

Skupina STRED
NKRevúca

KILÍK Ján
Kilik.jan61@gmail.com

Miesta stretnutí:

NKMartin

NKDobrá Niva

KOVÁČ Miroslav

NK Tornaľa

KRISTEĽ Ján

Diaková 111, 038 02 Dražkovce
tel.kontakt:

+421 917 800 004

Hollého 800/2, 960 01 Zvolen
tel.kontakt:

+421 903 635 510

Multifunkčné ihrisko Na koleso 591 Ľubietová, Sokolovňa Czambelova 10 Slovenská
Ľupča

HRUBEJ Jozef
jhrubej@gmail.com

Miesta stretnutí:

+421 905 362 532

Športové centrum Diaková 111

kristeljan62@gmail.com
Miesta stretnutí:

tel.kontakt:

Mestskátelocvičňa SNP, Telocvičňa SZOŠgen.VIESTA, ZŠ Hviezdoslavova,Revúca
multifunkčné ihriská

kovac@sportservice.sk
Miesta stretnutí:

A. H. Škultétyho671/20, 050 01 Revúca

Šafárikova35, 048 01 Rožňava
tel.kontakt:

+421 902 827 625

Reedukačné centrum, Mierová137, Tornaľa, antuka, telocvičňa ZŠ s vyučovacím
Jazykom maďarským Mierová45, Tornaľa

Skupina ZÁPAD
NKSlávia
Trnava

IFKA Dušan
dusan.ifka@post.sk

Miesta stretnutí:

NKVinodol

NKVrbové

MELIŠEK Marek

NKMoravany
nad Váhom
Miesta stretnutí:

NK Vrakuňa
Bratislava
Miesta stretnutí:

+421 918 143 546

Úzka 565/22, 951 06 Vinodol
tel.kontakt:

+421 907 511 112

Telocvičňa a multifunkčné ihrisko na ZŠ Vinodol, Školská 1, 95106 Vinodol

VARGA Zoltán
zolo.varga@gmail.com

Miesta stretnutí:

tel.kontakt:

Multifunkčné ihriská Slávia, Hala Slávia, Rybníková1, 917 01 Trnava

marekmelisek@zoznam.sk
Miesta stretnutí:

Štúrova13, 920 01 Hlohovec

M. Beňovského 398/83, 922 03 Vrbové
tel.kontakt:

+421 905 467 057

ZŠ Komenského 2, 922 03 Vrbové, telocvičňa a antukové ihrisko

DROBNÝ Roman
r.drobny@centrum.sk

tel.kontakt:

+421 907 733 438

Antukové ihrisko, Kúpeľná 3; Telocvičňa ZŠ Na výhone 188,
Moravany nad Váhom 922 21

FARKAŠ Róbert
robert.farkas.home
tel.kontakt:
@gmail.com
Antukové ihrisko, Hradská, 821 07 Vrakuňa

Mestská 3, 831 02 Bratislava
+421 914 775 703

3. Schválení rozhodcovia:
- V zmysle zoznamu “Schválení rozhodcovia pre rok 2021” (podmienka: zaplatené členské
a poverenie/povolenie VV na rozhodovanie zápasov).
4. Náležitosti účastníkov:
- Každé družstvo štartuje v tejto súťaži na vlastné náklady a s vlastným organizačným a zdravotným
zabezpečením. Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú v súťažiach SNA na vlastné riziko a
zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SNA nezodpovedá za škody spôsobené počas súťaže a ani
za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží.

B.Technické ustanovenia
1. Predpis:
- hrá sa podľa pravidiel nohejbalu platných od 1.1.2018, hracieho poriadku nohejbalu (ďalej HP)
29. 5. 2021a týchto propozícií.
2. Riadenie súťaže:
- Vedúcim súťaže v zmysle čl. 3, kapitola 2, SP a disciplinárnym orgánom v prvom stupni
disciplinárneho konania v zmysle čl. 34, kapitola 1, DP, je pre jednotlivé skupiny (z rozhodnutia VV
zastupuje):

Vedúci súťaže:
SERDEL Karol+ 421 911 835 067

F. Štefunku 10/47, 036 01 Martin

Vedúci súťaže pre skupinu východ:
+421 915 469 427
DUNAJ Štefan

Budovateľská 1025/37, 067 81 Belá nad Cirochou

Vedúcisúťažepreskupinustred:
KRISTEĽ Ján

+421 903 635 510

Hollého 800/2, 960 01 Zvolen

Vedúci súťaže pre skupinu západ:
VARGA Zoltán

+421 905 467 057

M. Beňovského 398/83, 922 03 Vrbové

3.Veková kategória:
- podľa čl.8 a 9, kapitola 2, SP
4.Všeobecné povinnosti účastníkov súťaže:
- podľačl. 6,kapitola 3, SP
5.Náležitosti družstiev:
- podľa čl. 7, kapitola 3, SP. Potvrdená súpiska. Pripisovať ďalších hráčov na súpisku je len v
právomoci pracovníka ŠTK SNA.

6.Stretnutie základnej časti:
- súťaž sa hrá systémom vzájomných stretnutí dvoch mužstiev. Jedno stretnutie pozostáva zo 7
zápasov, ktorých poradie je nasledovné:
1. trojica domácich –trojica hostí
2. prvá dvojica domácich–druhá dvojica hostí
3. druhá dvojica domácich–prvá dvojica hostí
4. jednotlivec domáci –jednotlivec hostí
5. trojica domácich –trojica hostí
6. prvá dvojica domácich– prvá dvojica hostí
7. druhá dvojica domácich–druhá dvojica hostí
-poradie zápasov sa musí dodržať. Jednotlivé zápasy sa hrajú na dva víťazné sety do 11 bodov (s
dvojbodovým rozdielom - max. do 15 bodov). Hrá sa na dva dopady okrem zápasu č. 4 (jednotlivci)
a č.5 (trojice), ktoré sú na jeden dopad. Nasadenie: v prvej dvojici nasadzujú hráčov najprv domácia
v zápase jednotlivcov nasadzujú hráča ako prví hostia. Základná časť súťaže sa odohrá systémom
stretnutí doma- vonku. Víťazom jednotlivých skupín 1.SNL mužov sa stáva mužstvo, ktoré po
odohratí všetkých stretnutí dosiahlo najvyšší počet tabuľkových bodov.
7.Hodnotenie výsledkov základnej časti:
a) víťazstvo 7:0, 6:1
b) víťazstvo 5:2, 4:3
c) prehra 0:7, 1:6
d) prehra 2:5, 3:4
e) kontumácia 0:7

+ 3 tabuľkové body
+ 2 tabuľkové body
+ 0 tabuľkových bodov
+ 1 tabuľkový bod
- 1 tabuľkový bod

V prípade rovnosti bodov na všetkých miestach tabuľky rozhoduje:
a) rozdiel zápasových bodov zo vzájomných stretnutí
b) rozdiel setov zo vzájomných stretnutí
c) rozdiel lôpt zo vzájomných stretnutí
d) v tom istom poradí zo všetkých stretnutí.
8.Víťaz súťaže a celkové poradie:
- podľa čl. 46, kapitola 3, SP. Celkovým víťazom súťaže sa stáva mužstvo, ktoré zvíťazí vo finálový
deň play-off (zápas semifinále a finále vo FINAL FOUR).
OSEMFINÁLE
Do osemfinále play-off postupujú:
- mužstvá z 2. a 3. miesta zo skupiny východ
- mužstvá z 2. a 3. miesta zo skupiny stred
- mužstvá z 2. a 3. miesta zo skupiny západ
Osemfinále sa hrá na 1 víťazný zápas, pričom výhodu domáceho prostredia majú mužstvá, ktoré skončili
v základnej skupine na 2. mieste. Víťazi týchto zápasov postupujú do štvrťfinále play-off.
2 západ – 3 východ
2 stred – 3 západ
2 východ – 3 stred
ŠTVRŤ FINÁLE
Do štvrťfinále play-offpostupujú:
- víťazi základných skupín
- víťazi osem finálových zápasov
- štvrťfinále play-off sa hrá v dvoch trojčlenných skupinách počas jedného dňa. Do
FINÁLE play-off postupujú prví dvaja zo štvrťfinálových skupín.
- zloženie štvrťfinálových skupín:
skupina A:

1 západ
skupina B:
1 stred
víťaz zápasu 2 západ – 3 východ

1 východ
víťaz zápasu 2 stred – 3 západ
víťaz zápasu 2 východ – 3 stred

- vo štvrťfinále play-off sa hrá systémom každý s každým takto:

1 – 2, 1 – 3, 2 – 3
- vo štvrťfinále play-off sú za víťazstvo v zápase 2 body a za pre hru v zápase 0 bodov.
V prípade rovnosti bodov na všetkých miestach tabuľky štvrťfinálovej skupiny rozhoduje:
a) rozdiel zápasových bodov zo vzájomných stretnutí
b) rozdiel setov zo vzájomných stretnutí
c) rozdiel lôpt zo vzájomných stretnutí

FINALFOUR (posledný hrací deň I.SNL)
Poradie zápasov:
1. semifinále1:
2. semifinále2:
3. o 3. miesto:
FINÁLE:

víťaz ŠFS A– druhý zo ŠFS B
víťaz ŠFS B– druhý zo ŠFS A
porazený zo SF1 – porazený zo SF2
víťaz SF1 – víťaz SF2

- vo štvrťfinále a FINÁLE play-off sa stretnutie hrá rovnakým systémom ako v základnej časti. Zápas
sa však konči po dosiahnutí štvrtého zápasového bodu. Usporiadateľ štvrťfinále a FINÁLE play-off
musí zabezpečiť halu, ktorú schváli VV SNA. Miesto konani a FINÁLE play-off určí VV SNA po
odohratí štvrťfinále play-off. Možnosť usporiadať posledný hrací deň I.SNL majú prednostne
družstvá, ktoré sa ho zúčastnia. V prípade záujmu viacerých účastníkov rozhodne poradie
z posledného dohraného ročníka.
9. Usporiadateľská služba:
- podľa čl.12, písm. a), kapitola3, SP. Domáce mužstvo je povinné zaistiť aspoň jedného dospelého
usporiadateľa, ktorý musí byť označený páskou.
10.Začiatok stretnutia:
- podľa čl. 33 a 34, kapitola 3,SP. Pred začiatkom stretnutia nastúpia mužstvá k pozdravu.
Stretnutie sa začína v určenom čase zápasom trojíc. Oneskorený nástup trojice má za následok
skreč v prospech súpera. Ak nenastúpi prvá dvojica do 15 minút od určeného začiatku stretnutia,
skrečuje sa i tento zápas v prospech súpera. Ak nenastúpi druhá dvojica do ďalších 15 min., t.j.
celkove do 30 min., stretnutie končí skrečom v prospech súpera výsledkom 7:0. Tento článok platí
pre celú súťaž.
11.Hlásenie výsledkov:
- vedúci domáceho mužstva je povinný v deň, kedy sa odohrá stretnutie, max. do 18:00 hod. hlásiť
výsledok stretnutia telefonicky alebo e-mailom vedúcemu súťaže! Originál zápisu o výsledku
stretnutia zasiela poštou alebo e-mailom usporiadajúce mužstvo vedúcemu súťaže (osobná adresa)
a to najneskôr v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia.
12. Rozhodcovia:
- riadiaci orgán súťaže určí pre súťažný ročník 2021 menovite rozhodcov, ktorí spĺňajú požadované
predpoklady a sú oprávnení rozhodovať stretnutia súťaže (viď zoznam “Schválení rozhodcovia pre
rok 2021”). Rozhodcov pre rozhodovanie stretnutí súťaže zabezpečuje usporiadajúce mužstvo!
Bez schváleného rozhodcu nie je možné stretnutie odohrať. Ak nie je do termínu začiatku
stretnutia prítomný aspoň jeden schválený rozhodca, skrečuje sa prvý zápas v
Prospech hostí. Ak nie je ani jeden schválený rozhodca prítomný do 15 minút od určeného začiatku
stretnutia, skrečuje sa aj druhý zápas v prospech hostí. Ak sa nedostaví ani jeden schválený
rozhodca do 30 min., stretnutie končí skrečom v prospech hostí výsledkom 0:7. Tu je pre súťažný
ročník udelená výnimka podľa boduč.3 týchto propozícii.

13. Hodnotenie výkonu rozhodcov:
- rozhodnutím VV SNA bola obom mužstvám v stretnutiach I.SNL mužov uložená povinnosť
hodnotiť výkon rozhodcov. Hodnotenie sa vykoná písomne na druhej strane “zápisu o výsledku
stretnutia” nasledovne:
a) K výkonu rozhodcov nemám pripomienky. Podpis
b) K výkonu rozhodcov mám pripomienky: stručne uviesť aké. Podpis
14.Dôležité ustanovenie:
-v zmyslečl. 27, kapitola 1, DP pri peňažnej pokute mužstvu za disciplinárny priestupok v
dlhodobej či jednorazovej majstrovskej súťaži určí vedúci súťaže v prvom stupni disciplinárneho
konania v rozhodnutí o uložení trestu výšku postihu, termín splatnosti a ďalší trest pre prípadne
zaplatenia peňažnej pokuty alebo pri nedodržaní doby splatnosti peňažnej pokuty a to zastavenie
súťažnej činnosti mužstva podľa čl. 8, kapitola G, DP počnúc prvým stretnutím 1.SNL
mužov nasledujúcim po termíne splatnosti peňažnej pokuty. Družstvu môže pozastaviť činnosť na
jedno až dve súťažné stretnutia. V zmysle čl. 2, kapitola 4, DP nemá prípadné odvolanie proti
rozhodnutiu odkladný účinok.
15.Záverečné ustanovenie:
- nohejbalové kluby, ktoré sa prihlásili do I.SNL, budú v prípade neodohrania príslušného stretnutia,
či riadneho neukončenia súťaže znášať všetky skutočne vynaložené finančné náklady s tým
spojené. O správnosti preukázanej výšky nákladov rozhodne vedúci súťaže. Mužstvu, ktorému bol
kontumovaný výsledok za nedostavenie sa k stretnutiu bude uložená pokuta podľa DP za každé
stretnutie.
VVSNA

