
SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ  ASOCIÁCIA
JUNÁCKA 6, 832 80 BRATISLAVA

PROPOZÍCIE
XXVII. ročníka M – SR jednotlivci mužov

na rok 2021 

Víťaz predchádzajúceho ročníka:
NO KAC Jednota Košice / M. Hulín

1. Všeobecné ustanovenia

A. Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel nohejbalu platných od 1.2.2018, Hracieho poriadku 
platného od 1.2.2018 a týchto propozícií.

B. Vedúci súťaže: Gabriel Viňanský,  mobil.: 0904 435 321
e-mail: gabriel.vinansky@gmail.com

C. Usporiadateľ: NK Zalužice

Miesto konania: telocvičňa ZŠsMŠ Zalužice

D. Termín: 19. február 2022 (sobota) od 09,00 hod.
E. Prezentácia: V deň konania v čase od 0830- 0845hod

F. Náležitosti: Súpiska potvrdená príslušným klubom.

G. Prihlášky: Potvrdiť záväznú účasť do 10.02.2022 ! telefonicky alebo e-mailom na 
adresu vedúceho súťaže (termín je nutné dodržať - po tomto termíne už nie je možné 
nahlásiť hráča). Z jedného klubu môžu štartovať max. dvaja súťažiaci!.

H. Hospodárske náležitosti: Zúčastnení jednotlivci štartujú na vlastné náklady. 
Štartovné: Majstrovskej súťaže sa zúčastňujú hráči, ktorí sú registrovaní
v zdrojovej evidencii SNA a majú zaplatený ročný členský poplatok pre rok 2022, preto 
sa štartovné nebude vyžadovať.

2. Technické ustanovenia

A. Rozhodcovia: zabezpečí usporiadateľ
B. Hrací systém: Bude určený podľa počtu prihlásených jednotlivcov. 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 jednotlivcov 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:
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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 prví dvaja jednotlivci z každej skupiny postupujú do semifinále. Poradie 
zápasov v semifinále je nasledovné:

1A-2B, 1B-2A
Porazení zo semifinále sa stretnú v zápase o 3. miesto. Víťazi zo semifinále zohrajú 

stretnutie o víťaza M – SR mužov pre rok 2021.

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.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu možno uskutočňovať hromadné 
športové podujatie len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami 
Úradu verejného zdravotníctva SR ( ... v súčasnosti vyhláška s účinnosťou od 19.1.2022). 
Predložiť treba platný certifikát o zaočkovaní, testovaní, prípadne potvrdenie o 
prekonaní COVID nie staršie ako 180 dní. To je nutné predložiť hneď pri prezentácii 
pred podujatím. O prípadných ďalších konkrétnych aktuálnych epidemiologických 
opatreniach budú prihlásení jednotlivci informovaní na základe aktuálneho spresnenia 
COVID- automatu pre región Zalužíc a nariadených opatrení regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva.

Výkonný výbor SNA


