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A. Všeobecné ustanovenia 
 
 

1. Účastníci SNL 

 
 Skupina VÝCHOD: 
 
   NK Belá nad Cirochou 
 
   NK Revúca 
 
   NK Tornaľa 
 
   NO KAC Jednota Košice  

 
ŠK Laborec Humenné 
 

 
  
 Skupina ZÁPAD: 
  
   NK Martin 
 
   NK Moravany nad Váhom 
 
   NK Slávia Trnava 
 
   NK Vinodol 
 
   NK Vrbové 
 
 
 
 



 

WWW.NOHEJBALSK.COM NOHEJBAL.SNA@GMAIL.COM 

 

SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ ASOCIÁCIA                   
JUNÁCKA 6, 832 80  BRATISLAVA 

 

 

2. Zodpovední funkcionári a miesta stretnutí 

 
Skupina VÝCHOD: 
 
 

NK Belá nad Cirochou Štefan DUNAJ, 0915 469 427 
stefan.dunaj.sd@gmail.com 

Miesta stretnutí: antukové ihrisko a telocvičňa CZŠ s MŠ, Komenského 
17, Belá n/Cirochou  
Športová hala, Vihorlatská 17, Snina 

NK Revúca Ján Kilík, 0905362532 
kilik.jan61@gmail.com 

Miesta stretnutí: mestská telocvičňa SNP 
telocvičňa SZO, 
ZŠ Hviezdoslavova, 
multifunkčné ihriská 

NK Tornaľa Jozef Hrubej, 0902827625 
jhrubej@gmail.com 

Miesta stretnutí: multifunkčné ihrisko pri ZŠ Škultétyho 11 

NO KAC Jednota Košice Silvin GÁLUS, 0907 180 621 
silvin.galus@gmail.com  

Miesta stretnutí: ZŠ Bruselská 18 
OR PZ Košice, Rampová 1731 

ŠK Laborec Humenné Marián Mihok, 0907798699 
mihok.m@msshe.onmicrosoft.com 

Miesta stretnutí: Mestská športová hala Humenné 
telocvičňa HFC 
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Skupina ZÁPAD: 
 

NK Martin Miroslav Kováč, 0917800004 
kovac@sportservice.sk 

Miesta stretnutí: Športové centrum Diaková 

NK Moravany nad Váhom Roman Drobný, 0907733438 
r.drobny@centrum.sk 

Miesta stretnutí: antukové ihrisko Kúpeľná 3, 
telocvičňa ZŠ Na výhone 188 

NK Slávia Trnava Dušan Ifka, 0918143546 
dusan.ifka@post.sk 

Miesta stretnutí: multifunkčné ihriská Slávia, 
hala Slávia 

NK Vinodol Marek Melišek, 0907511112 
marekmelisek@zoznam.sk 

Miesta stretnutí: telocvičňa a multifunkčné ihrisko ZŠ Vinodol 

NK Vrbové Zoltán Varga, 0905467057 
zolo.varga@gmail.com 

Miesta stretnutí: telocvičňa a antukové ihrisko ZŠ Vrbové 
 
 

3. Schválení rozhodcovia 

 
V zmysle zoznamu „Zoznam rozhodcov nohejbalu SNA“ uverejneného na webových  

stránkach SNA. Podmienkou je zaplatený členský poplatok. 

 

4. Náležitosti účastníkov 

 

Každé družstvo štartuje v súťaži na vlastné náklady, s vlastným organizačným 
a zdravotníckym zabezpečením. Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú v súťaži 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 súťaže. 
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B. Technické ustanovenia 

 

1. Predpis 

 

Hrá sa podľa pravidiel nohejbalu platných od 1. 1. 2018, hracieho poriadku a týchto 
propozícií. 

 

2. Riadenie súťaže 

 

Vedúcim súťaže v zmysle čl. 1.2.3 SP, a disciplinárnym orgánom v prvom stupni 
disciplinárneho konania v zmysle čl. 4.1.1 a 4.1.34 DP, je pre jednotlivé skupiny: 

Vedúci súťaže 

Karol Serdel                                    0911 835 067 
Vedúci súťaže pre skupinu východ 

Štefan Dunaj                                    0915 469 427 

Vedúci súťaže pre skupinu západ 
Zoltán Varga                                    0905 467 057 

 

3. Veková kategória 

 

Podľa čl. 1.2.7 a 1.2.8 SP. 

 

4. Všeobecné povinnosti účastníkov súťaže 

 

Podľa čl. 1.3.6 SP.  
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5. Náležitosti družstiev 

 

Podľa čl. 1.3.7 SP. Povinná súpiska potvrdená orgánom SNA. Zmeny v súpiske je 
oprávnená vykonávať výlučne ŠTK SNA. Maximálny počet hráčov na súpiske je 20. Doplňovať 
hráčov na súpisku je možné maximálne 2 krát v priebehu základnej časti a 1 krát v priebehu 
nadstavby. Po základnej časti môže družstvo doplniť maximálne jedného hráča. 

 

6. Stretnutie základnej časti 

 

Súťaž sa hrá systémom vzájomných stretnutí dvoch družstiev. Jedno stretnutie 
pozostáva z 9 zápasov, ktorých poradie je nasledovné: 

  1. prvá dvojica domácich – prvá dvojica hostí 

  2. druhá dvojica domácich – druhá dvojica hostí 

  3. prvá trojica domácich – prvá trojica hostí  

  4. druhá trojica domácich – druhá trojica hostí 

  5. jednotlivec domácich – jednotlivec hostí 

  6. prvá trojica domácich – druhá trojica hostí 

  7. druhá trojica domácich – prvá trojica hostí  

  8. prvá dvojica domácich – druhá dvojica hostí 

  9. druhá dvojica domácich – prvá dvojica hostí 

 

Stretnutie sa končí dosiahnutím 5. zápasového bodu. Poradie zápasov sa musí dodržať. 
Jednotlivé zápasy sa hrajú na dva víťazné sety, ktoré končia dosiahnutím 11. bodu (max. 
11:10). Hrá sa na dva dopady s výnimkou zápasu jednotlivcov a zápasu prvých trojíc (zápasy 
č. 3 a 5), ktoré sa hrajú na jeden dopad. V zápasoch trojíc a dvojíc nasadzujú hráčov najprv 
domáci, v zápase jednotlivcov nasadzujú hráča ako prví hostia. Základná časť sa odohrá 
systémom stretnutí doma – vonku. Víťazom jednotlivých skupín sa stáva družstvo, ktoré po 
odohratí všetkých stretnutí dosiahlo najvyšší počet tabuľkových bodov. 
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7. Minimálny počet hráčov 

 

 Družstvá môžu na stretnutie základnej časti nastúpiť s minimálne 5 hráčmi. V prípade, 
že nastúpi družstvo na stretnutie s 5 hráčmi, môže v zápase druhej trojice nastúpiť len jeden 
hráč z prvej trojice bez obmedzenia výberu. V prípade, že jedno z družstiev nastúpi na 
stretnutie s 5 hráčmi, môže aj družstvo súpera využiť v druhej trojici jedného hráča z prvej 
trojice bez obmedzenia výberu (platí aj v prípade, že má k dispozícií viac hráčov – tých môže 
využiť v prípade striedania). Na stretnutie play-off však už musí družstvo nastúpiť 
s minimálne 6 hráčmi. 

 

 

 

8. Hodnotenie výsledkov základnej časti 

 

Počet tabuľkových bodov za dosiahnuté výsledky je nasledovný: 

 

a) víťazstvo v stretnutí  +2 body 

b) prehra v stretnutí   0 bodov 

c) kontumačná prehra  -1 bod 

 

V prípade rovnosti bodov na všetkých miestach tabuľky rozhoduje: 

- rozdiel zápasových bodov zo vzájomných stretnutí 
- rozdiel setov zo vzájomných stretnutí 
- rozdiel lôpt zo vzájomných stretnutí 
- v tom istom poradí zo všetkých stretnutí 
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9. Víťaz súťaže a celkové poradie 

 

Podľa čl. 1.3.46 SP. Celkovým víťazom súťaže sa stáva družstvo, ktoré zvíťazí vo 
finálovom zápase FINAL FOUR. Program vyraďovacej časti SNL: 

 

štvrťfinále 

(30. 9. – 1. 10. 2023) 

 Do štvrťfinále postupujú prvé štyri družstvá z jednotlivých skupín. Štvrťfinále sa 
hrá na 1 víťazný zápas, pričom výhodu domáceho prostredia majú družstvá, ktoré sa 
po základnej časti umiestnili na 1., resp. 2. mieste skupiny. Víťazi týchto zápasov 
postupujú do finálového turnaja. 

víťaz skupiny Západ (Z1) – 4. zo skupiny Východ (V4) 

2. zo skupiny Východ (V2) – 3. zo skupiny Západ (Z3) 

2. zo skupiny Západ (Z2) – 3. zo skupiny Východ (V3) 

víťaz skupiny Východ (V1) – 4. zo skupiny Západ (Z4) 

 

 

FINAL FOUR 

(14. 10. 2023, Športové centrum Diaková) 

Poradie zápasov: 

1. semifinále:  víťaz stretnutia Z1/V4 – víťaz stretnutia V2/Z3 

2. semifinále:  víťaz stretnutia V1/Z4 – víťaz stretnutia Z2/V3 

zápas o 3. miesto:    porazení semifinalisti 

finále:        víťazi semifinálových zápasov 

  

V play-off sa jednotlivé zápasy hrajú na dva víťazné sety do 11 bodov s dvojbodovým 
rozdielom (max. do 15 bodov). 
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10. Usporiadateľská služba 

 

Podľa čl. 1.3.12 odsek a) SP. Domáce družstvo je povinné zabezpečiť aspoň jedného 
dospelého usporiadateľa, ktorý musí byť označený páskou. 

 

 

11. Začiatok stretnutia 

 

Podľa čl. 1.3.34 SP. Pred začiatkom stretnutia nastúpia družstvá k pozdravu. 
Oneskorený nástup na prvý zápas stretnutia má za následok skreč v prospech súpera. Ak 
nenastúpi družstvo na druhý zápas stretnutia do 15 minút od určeného začiatku stretnutia, 
skrečuje sa i tento zápas v prospech súpera. Ak nenastúpi družstvo do ďalších 15 min. na tretí 
zápas, t.j. celkove do 30 min., tak celé stretnutie končí skrečom v prospech súpera. Pri 
nedostavení sa oboch družstiev, kontumujú sa zápasy obom družstvám rovnakým spôsobom. 
Pokiaľ stretnutie so súhlasom rozhodcu a oboch vedúcich družstiev začne po 30 min. od 
určeného začiatku (dohoda je uvedená v zápise o stretnutí a je riadne podpísaná vedúcimi 
oboch družstiev a rozhodcom), je výsledok dosiahnutý na ihrisku platný. 

 

 

 

12. Hlásenie výsledkov 

 

Vedúci domáceho družstva je povinný v deň odohratia stretnutia, max. do 18:00 hod., 
odoslať fotografiu zápisu zo stretnutia elektronicky vedúcemu súťaže. Spolu s fotografiou 
zápisu je vedúci domáceho družstva povinný odoslať aj fotografiu z nástupu družstiev, a 2-3 
fotografie zo stretnutia. 
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13. Rozhodcovia 

 

Riadiaci orgán súťaže určí pre súťažný ročník 2023 menný zoznam rozhodcov, ktorí 
spĺňajú predpoklady a sú oprávnení rozhodovať stretnutia súťaže („Schválení rozhodcovia 
pre rok 2023“). Domáce družstvo je povinné na stretnutie zabezpečiť minimálne 1 rozhodcu 
s platnou licenciou, pričom 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. 

 

 

14. Hodnotenie výkonu rozhodcu 

  

 Rozhodnutím VV SNA bola obom družstvám v stretnutiach SNL uložená povinnosť 
hodnotiť výkon rozhodcov. Hodnotenie sa vykonáva zakrúžkovaním možnosti „áno“, resp. 
„nie“ v  časti „Zápisu zo stretnutia v nohejbale“ a podpisom. V prípade výhrad k výkonu 
rozhodcov je potrebné tieto uviesť na zadnej strane zápisu, pridať podpis, a fotografiu zadnej 
strany odoslať vedúcemu súťaže. 

 

 

 

15. Hráč zápasu  

 

 Rozhodnutím VV SNA bola do „Zápisu zo stretnutia v nohejbale“ doplnená časť „Hráč 
zápasu“. Do nej družstvá čitateľne napíšu meno najlepšieho hráča zápasu súpera, tzn. domáci 
uvedú hráča hostí, a naopak. 
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16. Záverečné ustanovenia  

 

 Družstvá, ktoré sa prihlásili do 1. SNL, budú v prípade neodohrania príslušného 
stretnutia, či riadneho neukončenia súťaže znášať všetky skutočne vynaložené finančné 
náklady s tým súvisiace. O správnosti preukázanej výšky nákladov rozhodne vedúci súťaže. 
Družstvu, ktorému bol kontumovaný výsledok stretnutia, bude uložená pokuta v zmysle DP 
za každé neodohrané stretnutie. 

 

 

          VV SNA 


