
Rozpis 
majstrovstiev Banskobystrického kraja 2016 

 
1. Usporiadateľ:   VV Banskobystrického kolkárskeho zväzu 
2. Miesto a dátum: 

 Fiľakovo   2. január 2016 - žiaci, žiačky, dorastenci, juniori 

 Podbrezová   2. január 2016 - dorastenky, juniorky, ženy, seniorky, seniori 

 Podbrezová   3. január 2016 – muži – kvalifikácia 

 Fiľakovo  6. január 2016 – muži – finále (16 najlepších) 
3. Funkcionári:  rozhodca – určí domáci usporiadateľ, delegát Výkonného výboru BBKoZ a VV SKoZ: 

2.1.2016 Fiľakovo – Maroš Raffay,  
2.1.2016 Podbrezová – Ondrej Kyselica  
3.1.2016 Podbrezová – Radoslav Fuska 
6.1.2016 Fiľakovo – Ladislav Flachbart 

5. Úhrada:    cestovné hradia vysielajúce KO. 
7. Účasť:    prihlásení hráči v termíne do 28. decembra 2015 
8. Disciplína:  Muži – 2 x 120 HZ, kvalifikácia sa uskutoční 3.1.2016 v Podbrezovej zo všetkých 

prihlásených štartujúcich v kategórii mužov. Do finále, ktoré sa odohrá dňa 6.1.2016 vo 
Fiľakove postúpi prvých 16 mužov z kvalifikácie. Súčty oboch štartov sa spočítavajú. 
Ostatné kategórie štartujú na 1 x 120 HZ podľa vylosovaného poradia (žiaci 60 Hz). 
O poradí rozhodne vyšší počet zvalených kolkov, v prípade rovnosti lepšia dorážka, 
prípadne menší počet prázdnych hodov. 

9. Predpis:    hrá sa podľa pravidiel kolkárskeho športu a tohto rozpisu 
10. Časový plán:   

Podbrezová 

 2.1.2016 – 9,00 hod. – dorastenky, juniorky, ženy, seniorky 

 2.1.2016 – 12,00 hod - seniori  
Fiľakovo 

 2.1.2016 – 9,00 hod. – žiaci (žiačky), dorastenci, juniori    
Podbrezová 

 3.1.2016 – 9,00 hod. – kvalifikácia muži 
Fiľakovo 

 6.1.2016 – 10,00 hod. – finále muži 
Dráhy na ktorých pretekár začne svoj štart sa losujú pred každou štvoricou príp. 
šesticou! Finále mužov sa začína od hráča umiestneného v kvalifikácii na 16. mieste 
tento nastúpi na dráhu č.4. Najlepší z kvalifikácie nastúpi na dráhu č.1. 

11. Podmienky účasti:   súťažiaci predložia platný registračný preukaz (okrem žiakov) 
12. Postup:    podľa smerných čísel, ktoré určených SKoZ Bratislava 
13. Štartovné:    muži, ženy, seniori, seniorky – 5 €, usporiadajúci oddiel 2,50 € 
14. Ceny:  víťazi kategórií získavajú pohár, prvé tri miesta budú ocenené medailou 
 
Kategórie: 
U14 žiačky a žiaci   1.7.2001 – 30.6.2006 
U18 dorastenky a dorastenci  1.7.1997 - 30.6.2001 
U23 juniorky a juniori   1.7.1992 – 30.6.1997 
Ženy a muži    1.7.1966 – 30.6.1992 
U50 seniorky a seniori   1.7.1915 – 30.6.1966 
 

Mgr. Maroš Raffay - predseda ŠTK BBK KoZ 


