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VIANOČNÉ KOLKY 
a 

MAJSTROVSTVÁ MO SZTŠ a ŠSK ZC-352 ŽARNOVICA 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA : 
 

Usporiadatelia : MO SZTŠ  Žarnovica a ŠSK ZC-352 Žarnovica 
 

Riaditeľ pretekov : Ing. Jozef Piecka, predseda MO SZTŠ a ŠSK 
 

Hlavný rozhodca : Radoslav Fúska, st., predseda KO Žarnovica 
 

Termín konania : 17. december 2022 (sobota) 09.00 hod. 
 

Miesto konania : Kolkárska štvordráha, MŠA Žarnovica 
 

Prihlášky a prezentácia : V deň konania súťaže na mieste jej konania, 

                                                           v čase od 08.30 najneskôr do 09.15 hod., 

                                                           (po tomto termíne môže byť odprezentovaný ďalší     

                                                           súťažiaci len za predpokladu, že sa nepredĺži doba  

                                                           konania súťaže) 
                                                                        

Podmienky účasti : Súťažiť  môže  každý odprezentovaný  člen  SZTŠ a SSZ 

                                                           a  nečlen   uvedených   organizácií,  ale  len s trvalým 

                                                           pobytom na území okresov  Banská Štiavnica, Žarnovica      

                                                           a Žiar nad Hronom a jeho rodinný príslušník, alebo   

                                                           známy + usporiadateľom pozvaní hostia 

                                                           Súťaže sa nemôže zúčastniť registrovaný člen SKZ  

                                                           (Slovenský kolkársky zväz) 
 

Cestovné a stravné : Hradí vysielajúca organizácia (na vlastné náklady). 
 

Občerstvenie : Možné v bufete SIMI  
 

Štartovné :  2,- € za každého jednotlivca I. a II. kategória 

                                                            4,- € za každého jednotlivca III. až IX. kategória 

                                                            bude použité na úhradu ocenení a prenájom dráh 
 

Poistenie :  Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť 
 

Ceny :  Najlepšie trojice v I. a  II. kat.  budú ocenené medailami 

                                                            a trojice najlepších v III. až IX. kat. športovými pohármi 

                                                            V rámci  MO  SZTŠ  a ŠSK   ZC-352  Žarnovica   budú  

                                                            odmenení športovými  trofejami traja  najúspešnejší, bez  

                                                            rozdielu kategórií, pokiaľ bude minimálne 5 súťažiacich. 

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA : 
                                           

Disciplína : Jednotlivci 40 hodov združených (t.j. 20 hodov do plných   

                                                           a následne 20 hodov dorážka), na jednej dráhe, resp. I. a  

                                                           II. kategória len 20 hodov do plných na 1 dráhe.  
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Kategórie :  Podľa pravidiel SKZ (nie sú zhodné so SSZ, okrem  

                                                            kategórie seniori C) 
 

Kat. Názov Ročníky narodenia 
Ozna- 

čenie 

Počet 

hodov 

I. 
Deti (dievčatá a chlapci) 

10-14 r. 
2008,09,10,11,2012 U-14 20 P 

II. 
Dorast (dievčatá 

a chlapci) 15-18 r. 
2004,05,06,2007 U-18 20 P 

III. Juniorky a ženy (19-49 r.) 

2003,02,01,1999,98,97,96,95,94,93, 

92,91,90,89,88,87,86,85,84,83, 

82,81,80,79,78,77,76,75,74,1973 

U-23 

a 

U-49 

40 Z 

IV. Juniori a muži (19-49 r.) 

2003,02,01,1999,98,97,96,95,94,93, 

92,91,90,89,88,87,86,85,84,83, 

82,81,80,79,78,77,76,75,74,1973 

U-23 

a 

U-49 

40 Z 

V. SeniorkyA (50-59 r.) 1972,71,70,69,68,67,66,65,64,63 U-59 40 Z 

VI. SenioriA (50-59 r.) 1972,71,70,69,68,67,66,65,64,63 U-59 40 Z 

VII. SeniorkyB,C (60 r. a st.) 1962 a skôr U-60 40 Z 

VIII. SenioriB (60-69 r.) 1962,61,60,59,58,57,56,55,54,53 U-60 40 Z 

IX. SenioriC (70 r. a st.) 1952 a skôr - 40 Z 
 

   V prípade, že budú v kategórii menej ako 3 súťažiaci, môže sa zlúčiť s najbližšou 

vekovou kategóriou. 

    Poradie súťažiacich bude podľa abecedy v jednotlivých kategóriách, výnimkou môžu 

byť I. a II. kategória, ktoré budú súťaž začínať, za účelom využitia dráh. 
 

Hodnotenie :  Automatické stavanie kolov s hodnotením. 
 

Protesty :  Je  možné podať do 5 minút po predbežnom vyhlásení 

                                                            výsledkov   hlavnému   rozhodcovi   s  vkladom  5,-  €, 

                                                            ktorý bude vrátený len v prípade jeho oprávneného po- 

                                                            dania.  

                                                            (Za predbežné vyhlásenie výsledkov sa  považuje  

                                                            uvedenie výsledku na obrazovke. ) 

Upozornenia                                    : Do priestoru dráh je možné vstupovať len vo vhodnej 

                                                            športovej a čistej obuvi. Pokiaľ súťažiaci nesplní túto 

                                                            podmienku, čo bude kontrolované,  n  e  b  u  d  e  mu   

                                                            umožnené súťažiť!!!  

                                                            Ďalšie zásady sú uvedené na poslednej strane. 

 

Poznámky :  

   Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií v prípade nepredvídaných 

okolností ale za podmienok rovnakých pre všetkých súťažiacich.   

  Zaplatením štartovného súťažiaci dáva súhlas na zverejnenie  mena, priezviska, roku 

narodenia, príslušnosti k organizácii (alebo bydliska) a dosiahnutého výsledku. Za 

neplnoletého súťažiaceho tento záväzok preberá jeho zákonný zástupca. 

  V prípade, že sa ocenený bez závažných dôvodov a predchádzajúceho ospravedlnenia  

nezúčastní na záverečnom vyhlásení výsledkov, cena prepadá v prospech usporiadateľa. 
 

Ing. Jozef   P I E C K A, predseda MO SZTŠ a ŠSK 
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POČAS  SÚŤAŽE 
 

VIANOČNÉ KOLKY 
 

POPROSÍME DODRŽIAVAŤ NASLEDOVNÉ:  

 
1) Do priestoru dráh vstupujte len v čistej a vhodnej športovej 

obuvi (ak ste sa prezuli už skôr nevychádzajte v tejto obuvi 

von z kolkárne). 

 

2) Na vyzvanie sa dostavte na určenú dráhu. 

 

3) Na pokyn hádžete skúšobné hody (jednou, alebo oboma 

rukami) do plných v čase 2 minúty. 

 

4) Na pokyn hádžete 40 hodov (jednou, alebo oboma rukami) 

najskôr 20 do plných a potom 20 dorážku, v čase 20 minút 

(pokiaľ to nestihnete počítajú sa len body za uskutočnené 

hody a zvalené koly).  /I. a II. - kategória (deti a dorast) 

hádžu 20 hodov v čase 10 minút!/ 

 

5) Guľa pri hode musí byť „položená“ na náhodovú dosku (nie 

na dráhu).  

 

6) Nesmiete urobiť prešľap, pretože takýto hod sa počíta za 

nulový. 

 

7) Ďalší hod môžete realizovať až po zasvietení zeleného svetla 

(inak je hod nulový). 

 

8) Pokiaľ niečomu nerozumiete, opýtajte sa. 

 
9) Dávajte si pozor, aby vám prichádzajúca guľa „neprištipla“ 

prst/prsty! 
 

Športu zdar a kolkom zvlášť! 


