SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ ASOCIÁCIA
JUNÁCKA 6, 832 80 BRATISLAVA

PROPOZÍCIE
XLIV. ročníka M – SR trojíc a dvojíc mužov
na rok 2020
Víťazi predchádzajúceho ročníka:
Trojice: NO KAC Košice

Dvojice: NO KAC Košice

1. Všeobecné ustanovenia
A. Predpis:Hrá sa podľa Pravidiel nohejbalu platných od 1.2.2018, Hracieho
poriadku platného od 22.2.2020 a týchto propozícií.
(Hrá sa na dva dopady v obidvoch disciplínach!)
B.Vedúci súťaže: Ján Kilík, mobil.: 0905 362 532
e-mail: kilik.jan61@gmail.com
C. Usporiadateľ: NK Revúca
Miesto konania:športová hala SOŠ Revúca /pri TESCU/
D.Termín: 21.11.2020 (sobota)M-SR trojíc od 09,00 hod.
22.11.2020 (nedeľa)M-SR dvojíc od 09,00 hod
E.Prezentácia: V deň konania v čase od 0830- 0845hod
F. Náležitosti: Platné registračné preukazy a súpiska mužstva potvrdená
príslušným klubom.
G. Prihlášky: Potvrdiť záväznú účasť do 3.11.2020 telefonicky alebo e-mailom
na adresu vedúceho súťaže (z jedného klubu môžu štartovať max. 2 mužstvá).
H. Hospodárske náležitosti: Zúčastnené mužstvá štartujú na vlastné náklady.
Štartovné:10.- € za hráča mužstva, ktoré nie je členom SNA (0.- € za hráča
mužstva, ktoré je členom a má zaplatené členské na rok 2020).

2. Technické ustanovenia
A. Rozhodcovia: zabezpečí usporiadateľ
B. Hrací systém: Bude určený podľa počtu prihlásených mužstiev. Ďalší postup
ako aj nasadenie do výkonnostných skupín určí ŠTK pred začiatkom podujatia
a to podľa umiestnenia na M-SR 2019.
V prípade neprihlásenia sa mužstiev v stanovenom termíne rozhodne vedúci
súťaže o obsadení voľných miest.
Podľa počtu prihlásených sa bude hrať najprv v základných skupinách.
Poradie zápasov v 3-člennej skupine:
1 - 3, 2 - 3, 1 – 2.
Poradie zápasov v 4-člennej skupine:
1 - 4, 2 - 3, 1 - 3, 2 - 4, 3 - 4, 1 - 2.
Poradie zápasov v 5-člennej skupine:
1 - 5, 2 - 4, 3 - 5, 1 - 4, 2 - 3, 4 - 5, 1 - 3, 2 - 5, 3 - 4, 1 - 2.
O poradí v základných skupinách rozhodujú:
1. body zo všetkých stretnutí, 2. pri rovnosti bodov zo všetkých stretnutí –
vzájomný zápas,
3. rozdiel setov (prípadne až rozdiel lôpt zo vzájomného
stretnutia), 4. v tom istom poradí z celej tabuľky, 5. žreb.
Minimálne prvé dve mužstvá z každej skupiny postupujú do semifinále.
Poradie zápasov v semifinále je nasledovné:
1A - 2B, 1B - 2A
Porazené mužstvá zo semifinále sa stretnú v zápase o 3. miesto. Víťazné
mužstvá zo semifinále zohrajú stretnutie o víťaza M – SR mužov pre rok 2020.
C.Športovo - technická komisia: Bude vytvorená pred začiatkom podujatia. Jej
zloženie:
- vedúci súťaže
- hlavný rozhodca
- zástupca VV SNA
D. Upozornenie:
Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SNA na vlastné
riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SNA a ani organizátor
nezodpovedá za škody spôsobené počas súťaže a ani za úrazy a zmeny
zdravotného stavu účastníkov súťaží.

Výkonný výbor SNA

