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Zápisnica zo zasadnutia VV SSQA 
dňa 21.6.2018 

 
Miesto konania:  squascentrum  IMET  
Prítomní:  Marek Kubiček – prezident SSQA 
        Miroslav Masarčin – predseda komisie mládeže 
        Tomáš Kozáček -  predseda športovo-technickej  komisie 
        Katarína Kollárová – generálna sekretárka 
                  Jančička Ivan , David Kubiček, Tomáš Tóth, Lukáš Tužinčin – hostia 
                  
Body zasadnutia: 

1. Správa IRJ s.r.o. 
  Prednesená bola záverečná správa, predstaviteľom IRJ s.r.o., p. Ivanom  Jančičkom. Správa 
tvorí prílohu tejto zápisnice.  
  

2. Extraliga 
VVSSQA jednohlasne schválil  systém  troch hráčov v lige na sezónu 2018/19. Súčasne bol  
jednohlasne schválený systém 2 zahraničných hráčov na sezónu 2018/19 počas základnej časti. 
Podmienka účasti na Final four pre dvoch hráčov je účasťoboch  hráčov na minimálne 50 %  
zápasoch. V opačnom prípade je možné na FF postaviť len jedného hráča po splnení podmienky 
jeho nahlásenia na súpisku minimálne 30 dni vopred.  Európsky rebríček U19 má prednosť pred 
rebríčkom SR. 
 
 

3. Hosťovanie 
Jednohlasne bolo schválené hosťovanie, bez obmedzenia,   z nižšej ligy do vyššej, avšak len hráči 
z iného klubu, za ktoré bude hosťovanie zapísané . Musí byť zaplatený poplatok 10,- EUR za 
hosťovanie. Do rebríčka hráča sa započíta vyšší bodový zisk zo súťaže v danom mesiaci..  
 

4. Turnaje 
Jednoznačne bolo odsúhlasené  znovuzaradenie C turnajov do termínovej listiny, tieto budú 
zaradené  mimo termínov A turnajov. Rovnako bolo schválené aj zaradenie amatérskych turnajov 
ako D turnaje v koordinácii s organizátorom. 
Prihlasovanie hráčov je možné  iba na základe vyplnenia formulára na oficiálnej stránke SSQA. 
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Odhlásenie sa z turnaja: 
- Ak sa hráč odhlási s turnaja po vylosovaní zaplatí poplatok SSQA 20€,ktorý bude poukázaný na 
účet SSQA a následne vyplatený organizátorovi. 
- Ak sa hráč nezúčastní turnaja bez ospravedlnenia trest pokuta 30€ ( podľa platného 
disciplinárneho poriadku, neospravedlnená neúčasť).  
 
 
Organizátor dostáva plnú výšku štartovného 20€. 
Kým hráč neuhradí pokutu nebude sa môcť zúčastniť žiadnej akcie (turnaj, liga) organizovanej 
SSQA. V prípade ak hráč bude mať oprávnené dôvody na neúčasť na turnaji, môže požiadať VV 
SSQA o odpustenie pokuty a zrušenie rozhodnutia ŠTK ( doklad o práceneschopnosti....)  
 
Rozhodovanie. 
Jednoznačne sa odsúhlasilo, že na prvé kolo určuje rozhodcov  hlavný rozhodca turnaja v 
spolupráci s riaditeľom turnaja, za odmietnutie rozhodovania po požiadaní hlavným rozhodcom 
pokuta 15€. 
 
SSQA odporúča organizátorom turnajov, aby nasledujúci zápas na kurte rozhodovali obaja 
hráči.ktorí predtým hrali na kurte.  
 
Pitný režim. 
VV SSQA jednohlasne schválil, že organizátor turnaja nie je povinný zabezpečiť pitný režim. 
 
VV SSQA jednohlasne schválil novú tabuľku bodovania + 25% bodov za hráča v dohrávke. Viz. 
pravidlá ŠTK. 
 

5. Liga 
Extraliga  - schválený bol systém viz. bod. 2. 
Skreče v lige. 
VVSSQA jednohlasne schválil: 
- Mužstvo môže mať maximálne 25% neodohratých zápasov v lige, ak ich bude viac mužstvo bude 
automaticky z ligy vylúčené 
- Trest za ospravedlnenú, či neospravedlnenú neúčasť na ligovom stretnutí 10€ zápas (40 stretnutie) 
bez výnimky. V oprávnených prípadoch môže družstvo požiadať o odpustenie pokuty VV SSQA ak  
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preukáže, že nedokázalo nastúpiť na zápasy s objektívnych príčin s predpísaným počtom hráčov 
(potvrdenia od lekára....) 
Kým klub neuhradí pokutu za svoje družstvo, žiaden hráč klubu sa nebude môcť zúčastniť akcie 
organizovanej SSQA (turnaj, liga) 
 
Rozhodovanie liga  - VVSSQA schválil jednohlasne: 
- Mužstvo, ktoré odmietne rozhodovať zápasy, alebo nebude prítomné zaplatí pokutu 10€ zápas(40€ 
stretnutie) , alebo sa dohodne s iným družstvom, ktoré prevezme rozhodovanie v stretnutí bez 
pokuty. Zmenu musí oznámiť organizátorovi. 

 

 

Koordinátor ligy: vzhľadom na zlý stav výsledkových listín, možnosť vytvoriť funkciu koordinátor 
ligy, ktorý by mal na starosti výsledkový servis a dbal na dodržiavanie harmonogramu ako aj 
rozhodovania jednotlivých stretnutí. 
 
Dopisovanie hráčov na súpisky: 
VVSSQA jednohlasne schváli, že ak registračný poplatok nebude zaplatený do 3 dní od 
uskutočnenie stretnutia, bude zápas anulovaný. 
Ďalej, že dopisovanie hráča na súpisku zostáva v platnosti 30 dní pred zápasom, s výnimkou ak sa 
kapitáni celej súťaže dohodnú   na zapísaní aj v inom termíne, minimálne 24 hodín pred začiatkom 
zápasu. Kópia musí byť zaslaná na koordinátora ligy. 
 
  
 
Zapísala, dňa 21.6.2018  : Katarína Kollárová – generálna sekretárka 
  
   


