TRNAVSKÝ KRAJSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ

ROZPIS
MAJSTROVSKEJ SÚŤAŽE PRE
III. LIGU V ROČNÍKU 2014 / 2015

XVIII. ROČNÍK

1.Riadenie:
Súťaž riadi ŠTK VV Trnavského KKoZ
2.Usporiadateľ :
Usporiadateľom každého jednotlivého stretnutia je vždy kolkársky oddiel (klub), ktorý je vo
vyžrebovaní uvedený na prvom mieste.
3.Termíny :
Hracím dňom všetkých kôl je piatok. Pokiaľ je to možné, tak na všetkých 2-dráhových kolkárňach
je začiatok stretnutia stanovený o 16:30 hod a na 4-dráhových o 18:00. Presný čas je uvedený v časti
Rozlosovanie. Prekladať termíny stretnutí je možné po dohode oboch družstiev bez súhlasu riadiaceho
zväzu, ale stretnutie je možné predohrať iba v priebehu týždňa, ku ktorému vyžrebovaný piatok patrí.
1.kolo - 05.09.2014
2.kolo - 12.09.2014
3.kolo - 19.09.2014
4.kolo - 26.09.2014
5.kolo - 03.10.2014
6.kolo - 10.10.2014
7.kolo - 17.10.2014
8.kolo - 25.10.2014
9.kolo - 07.11.2014
10.kolo- 14.11.2014
11.kolo- 21.11.2014
12.kolo- 28.11.2014
13.kolo –05.12.2014
14.kolo –12.12.2014

15.kolo – 09.01.2015
16.kolo – 16.01.2015
17.kolo – 23.01.2015
18.kolo – 30.01.2015
19.kolo – 06.02.2015
20.kolo – 13.02.2015
21.kolo – 20.02.2015
22.kolo – 27.02.2015
23.kolo – 06.03.2015
24.kolo – 13.03.2015
25.kolo – 20.03.2015
26.kolo – 27.03.2015
27.kolo – 04.04.2015
28.kolo – 11.04.2015

4.Účastníci :
družstvo (klub)
TJ Slovan
ŠAĽA „C“
TJ Slavoj
SLÁDKOVIČOVO “B“
KK
ZLATÉ KLASY „C“
MKK Slovan GALANTA „C“
KK Zentiva HLOHOVEC „B“
KK Slávia
NITRA „B“
KK Slávia
NITRA „C“

Adresa kolkárne
Horná ul. 28
Dom športu
Pri štadióne
Dom športu
Bernoláková 702

Tenisové kurty, Agrokomplex
Tenisové kurty, Agrokomplex

dráhy
1–4
1–4
1–4
1–4
1–4
1–2
1–2

5.Úhrada :
Usporiadajúca TJ, oddiel (klub), hradí technické a organizačné zabezpečenie. Náklady
hosťujúceho družstva hradí príslušná vysielajúca TJ, oddiel (klub).
6.Predpis :
Preteká sa podľa platných PRAVIDIEL a SÚŤAŽNÉHO poriadku kolkárskeho športu ( pokiaľ
tento rozpis niektorú pasáž nemení ) a podľa tohto Rozpisu.
7.Štartujú :
Pretekári (hráčky a hráči) v súťažnom roku (od 1.7.2014 do 30.6.2015) môžu hrať ak dosiahnu
vek 10 rokov. Hráči a hráčky, ktorých vek je nižší ako 13 rokov môžu štartovať len na základe lekárskeho
potvrdenia. Hráči, ktorí majú povolené hosťovanie musia byť uvedení na súpiske družstva v ktorom
hosťujú. Hráč, ktorý hosťuje v oddiele hrajúcom rovnakú súťaž ako jeho materský oddiel, nemôže hrať za
materský oddiel.
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8.Lekárske prehliadky :
Všetci hráči, ktorí sa zúčastnia štartu v stretnutí musia mať lekársku prehliadku nie staršiu ako 24
mesiacov. Lekárskymi prehliadkami sa družstvo pred stretnutím nemusí preukázať. Je vecou oddielov
(klubov) ako si lekárske prehliadky jednotlivých členov družstva zabezpečia. Stačí lekárska prehliadka od
lekára základnej zdravotnej starostlivosti.
9.Súpisky družstva :
Každý oddiel (klub) zašle najneskoršie do 1.9.2014 na adresu :

MVDr Karol KAIGL, Krásna 1461/203, 92401 GALANTA
súpisku družstva 1x vyhotovenú na predpísanom tlačive, na ktorej budú uvedení najmenej 4 hráči
oddielu (klubu), ich mená a priezviská, dátum narodenia a vlastnoručný podpis každého hráča. Súpiska
musí ďalej obsahovať meno, priezvisko a kvalifikáciu trénera družstva, meno a priezvisko organizačného
pracovníka družstva. Na súpiske musia byť uvedení aj hráči, ktorí majú povolené hosťovanie v tomto
klube. K potvrdzovaniu súpisiek nie je potrebné zasielať registračné preukazy a na súpiske neuvádzať
rodné čísla.
10.Povinnosti družstva :
Vedúci družstiev si 15 minút pred stretnutím navzájom predložia a prekontrolujú :
a) zostavu družstva, na ktorej budú uvedení 4 hráči,
b) platné registračné preukazy hráčov - platí aj pre štart náhradníkov.
Nesplnenie niektorého z bodov bude mať za následok nepripustenie jednotlivca alebo aj družstva
ku štartu.
11.Systém :
a) družstvá štartujú na štvordráhových a dvojdráhových kolkárňach so saduritovým alebo
asfaltovým povrchom,
b) družstvá súťažia každé s každým štvorkolovo podľa vyžrebovania v disciplíne 4x120
hodov združených
c) hrá sa v zmysle SP čl. 6.8 (Bodovací systém)
d) Víťazom celej súťaže sa stáva družstvo, ktoré získa najväčší počet bodov na konci súťažného
ročníka. Pri rovnosti bodov dvoch alebo viacej družstiev rozhoduje o konečnom umiestnení skóre zo
vzájomných stretnutí následne lepší priemer z priemeru dráh. To isté platí aj pre umiestnenie na
niektorých ďalších miestach,
e) pri kontumačnom výsledku, družstvo, ktoré kontumáciu zavinilo nezískava žiaden bod
družstvo, ktoré kontumáciu nezavinilo získava 2 body. Tri kontumačné prehry znamenajú vylúčenie
družstva zo súťaže. Okrem toho bude družstvo aj finančne potrestané ( 20€ za každú kontumáciu),
f) ak bude družstvo zo súťaže vylúčené alebo zo súťaže odstúpi, anulujú sa výsledky všetkých
jeho odohratých stretnutí,
g) ak družstvo v priebehu súťažného ročníka zo súťaže odstúpi zo závažných dôvodov, riadiaci
orgán zváži pôsobenie hráčov tohto družstva v súťaži,
h) z jedného kolkárskeho oddielu (klubu) môže štartovať aj viac družstiev. Avšak hráč, ktorý
nastúpi za obe družstvá bude vyradený z poradia priemerov hráčov.
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12.Nástup hráčov :
a) na dvojdráhových kolkárňach nastupuje prvý a tretí domáci hráč na dráhu č. 1. a druhý a štvrtý
na dráhu č. 2. Hostia na opačné dráhy. Hráči odohrajú na 1.dráhe 30hz (15h plné a 15h dorážka) následne
po výmene na 2. dráhe tiež 30hz a potom sa opäť vymenia na dráhach a znova odohrajú 30hz na 1. dráhe
a následne 30hz. na 2.dráhe čo bude spolu 120hz, (Teda nie 60hz na jednej dráhe naraz ! )
b) na štvordráhových kolkárňach nastupuje vždy dvojica domácich hráčov na dráhy č.1 a č.3.
Hostia vždy na dráhy č.2 a č.4. Striedanie dráh na štvordráhe: 1–2–4–3, 2–1–3–4, 3–4–2–1, 4–3–1–2
Každý hráč odohrá 30hz na každej zo 4 dráh,
c) na štvordráhových kolkárňach je potrebné medzi štartom prvej a druhej štvorice vsunúť 15min
prestávku nutnú k riadnemu rozcvičeniu druhej štvorice hráčov, ak títo hráči plnili funkciu zapisovačov
počas štartu 1. štvorice.
13.Štart hráčov :
a) za náhradníka v ktorejkoľvek súťaži sa považuje hráč, ktorý nie je uvedený na súpiske
družstva a v stretnutí odohral aspoň jeden hod,
b) štart hráčov zo súpisky svojho družstva hrajúceho vyššiu súťaž (napr. 2.liga a vyššie) sa
povoľuje. Ak však v rovnakom týždni nastúpi aj za družstvo vo vyššej súťaži, jeho štart v 3.lige sa
bude považovať za neoprávnený, pre každého hráča z vyššej súťaže však platí výnimka jedného
štartu v ročníku (t.j 1x v ročníku môže štartovať vo vyššej súťažia aj v 3.lige v jednom týždni) a pre
hráčov v kategórii dorast a ženy žiadne obmedzenia neplatia.
c) ostatné štarty sa riadia SP SKoZ, pre Sláviu Nitra „B“ a „C“ platí výnimka pre štart
hráčov z vyššej súťaže (nepripisujú sa na pevnú súpisku uvedených družstev).
14.Námietky :
Pri podávaní námietok je potrebné sa riadiť Pravidlami a Súťažným poriadkom kolkárskeho
športu.
15.Postup a zostup :
Víťazné družstvo si zabezpečí priamy postup do II. ligy skupina Západ. Ak sa umiestni do 4.
miesta aj družstvo z druhého kraja, vybojuje si taktiež priamy postup do II. ligy skupiny Západ. V
prípade, že na prvých štyroch miestach sa umiestnia družstvá z jedného kraja, môže priamo postúpiť iba
jedno družstvo. Zo súťaže nezostupuje nikto.
16.Striedanie :
V stretnutí je povolené striedať štyroch hráčov. Za striedanie sa považuje aj to, že v základnej
zostave uvedenej pred stretnutím sa vymení hráč. Pri striedaní je potrebné sa riadiť Pravidlami
kolkárskeho športu.
17.Hlásenie stretnutia :
Výsledok stretnutia je povinný zahlásiť vedúci domáceho družstva ihneď po odohratí stretnutia
(do 22:00 hod.) výhradne e-mailom na predpísanom tlačive na adresu predsedu ŠTK MVDr.
K.KAIGLA:
karol@kaigl.sk
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18.Rozhodovanie :
Stretnutia rozhodujú vedúci oboch družstiev, ktorí sú zodpovední za presné a objektívne riadenie
stretnutia podľa Pravidiel a Súťažného poriadku kolkárskeho športu a smerníc tohoto rozpisu. Ak je
prítomný kvalifikovaný rozhodca umožniť mu rozhodovať zápas.
19.Sponzorstvo :
a) družstvá, ktoré si žiadajú vsuvku sponzorskej organizácie do názvu svojho kolkárskeho
družstva, môžu štartovať na pôvodné registračné preukazy len v tom prípade, že ich kmeňový názov
zostal totožný s platnými registračnými preukazmi,
b) názvy sponzorov na športovom oblečení nie sú obmedzené a zakázané.
20.Zmena súpisky :
O zmenu súpisky môže oddiel (klub) požiadať podľa Pravidiel a Súťažného poriadku kolkárskeho
športu riadiaci zväz do 31.12.2014 (po jesennej časti súťaže). Nová súpiska musí byť so všetkými
náležitosťami uvedenými v bode 9. tohto rozpisu.
21.Kolaudácia dráh :
Všetky oddiely sú povinné požiadať príslušného vyškoleného kolaudátora o kolaudáciu svojej
kolkárne. Táto musí byť prevedená do 4.9.2014. Výmenu kolov, ako aj výmenu a opravu náhodových
dosiek alebo krížov v priebehu rozohranej súťaže je možné prevádzať iba so súhlasom riadiaceho zväzu.
22.Teplota :
Teplota na pretekárskych dráhach nesmie byť nižšia ako 12 °C.
23.Technické podmienky :
a) Povrchy dráh musia byť čisté a zbavené prachu.
b) Gule predpísaných parametrov musia byť zbavené nečistôt. Na úpravu ich povrchu môže byť
použitý samoleštiaci prostriedok alebo pasta a povrch vyleštený.
c) Všetky kolky na všetkých dráhach musia byť z rovnakého materiálu.
d) Signalizácia prešľapov, pokiaľ je k dispozícii musí byť bez porúch. V prípade poruchy na
jednej dráhe musí sa vypnúť iba na tejto dráhe.
e) V prípade poruchy časomiery na jednej dráhe, musí sa vypnúť na všetkých dráhach.
f) Pri stretnutí musí byť prítomný technik, ktorý je schopný odstrániť prípadnú chybu alebo
poruchu ASK.
g) v priestore dráh na viditeľnom mieste musí byť vyvesené Technické osvedčenie a teplomer. K
dispozícii musí byť aj lekárnička prvej pomoci.
h) Hráči si môžu na stretnutia priniesť svoje vlastné gule (minimálne 2 ks na zásobník), ktoré
musia spĺňať požiadavky technických predpisov. Ak budú donesené gule rovnakej farby s tými, ktoré sú
na kolkárni musia byť nejakým spôsobom odlíšené (značka fixkou a pod.). Za prípadné poškodenie gulí
nezodpovedá majiteľ kolkárne. Tieto gule nesmie používať súper.
i) V prípade vybavenia ASK tlačiarňami s páskami, musia byť tieto pustené. Ak nebudú pustené,
bude sa vypisovať „Zápis hodov na 120 hodov združených“ podľa formulárov SKoZ. Táto podmienka
sa nevzťahuje na ASK s centrálnou ONLINE tlačou.

24.Hodnotenie jednotlivcov :
V priebehu súťažného ročníka ako aj po jeho ukončení budú jednotlivci hodnotení podľa
priemeru z priemerov dráh. Hráč, ktorý nastúpi v dvoch rôznych družstvách svojho oddielu,
štartujúceho v rovnakej súťaži bude z priemerov vyradený(Nitra “B“ a „C“). Zároveň sa do
priemerov nebudú uvádzať hráči, hrajúci pravidelne vyššie súťaže a štartujúci v 3.lige
nepravidelne a hráči, ktorí neodohrajú stretnutia na všetkých kolkárňach 3.ligy(GA,
NR,HC,ZK,SA)
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25.Zasielanie zápisu :
Organizačný pracovník domáceho oddielu (klubu) zašle zápis zo stretnutia ( originál ) najneskôr
v pondelok do 12:00 hod. na adresu :

MVDr Karol KAIGL, Krásna 1461/203, 92401 GALANTA
vždy, ak sú v zápise o stretnutí uvedené akékoľvek pripomienky alebo námietky zo strany vedúcich
družstiev alebo rozhodcu.
Domáci oddiel podpísaný originál „Zápisu o stretnutí“ stačí archivovať do konca súťažného ročníka a na
požiadanie predložiť riadiacemu orgánu súťaže.
26.Ocenenie :
a) Víťazné družstvo získa pohár a diplom. Taktiež družstvá na 2. a 3. mieste získajú poháre
a diplomy.
b) Najlepší traja jednotlivci v celkovom hodnotení na konci súťažného ročníka získajú diplomy a
poháre.
27.Spravodaj :
Kompletné výsledky všetkých kolkárskych súťaží sú uverejňované na internetovej stránke SKoZ :
www.kolky.sk
Aktuálne výsledky sú tu zverejnené zvyčajne už v piatok resp.v sobotu.
Výsledky sú zverejňované taktiež v športovej prílohe Nitrianskych novín.
28.Rôzne :
a) Každý hráč pred štartom na tej dráhe kde začína svoj štart má nárok na 10 hodov rozcvičenia.
b) Oddiely (kluby) sú povinné vyvesovať na prístupnom mieste kolkárne oznamy a Spravodaje
ŠTK VV Trnavského KKoZ ako i SKoZ.
c) Povinnosťou všetkých oddielov (klubov) je udržiavať kolkárne v dobrom technickom stave po
celý súťažný ročník.
29.Upozornenie :
a) Oddiely (kluby) ktoré nebudú plniť povinnosti ktoréhokoľvek bodu tohoto Rozpisu, budú
potrestané finančnou pokutou 10€. Pri závažnom porušení môže byť pokuta aj vyššia a pri opakovanom
previnení sa zdvojnásobí. Nezaplatením pokuty v určenom termíne sa oddiel (klub) vystavuje zastaveniu
činnosti. Iné porušovanie Pravidiel a Súťažného poriadku kolkárskeho športu bude trestané podľa
Disciplinárneho poriadku SKoZ.
b) Každý oddiel (klub) uhradí do 1.9.2014 za každé svoje družstvo prihlásené do súťaže štartovné
25€ na adresu ŠTK VV Trnavského KKoZ v hotovosti alebo prevodom na účet č. 24095892/0900

MVDr Karol KAIGL, Krásna 1461/203, 92401 GALANTA
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ADRESÁR ORGANIZAČNÝCH PRACOVNÍKOV
III. LIGY - NITRIANSKY a TRNAVSKÝ KRAJ

TJ Slovan ŠALA

MKK Slovan GALANTA

SZALAI Mikuláš
Horná 14
927 01 Šaľa
telefón: M: 0903 572 588
mail: szalai.mi@seznam.cz
mail: jveselka@centrum.sk

KAIGL Jiří
Nová Doba 921/7
924 00 Galanta
telefón: Z: 02 44441631, kl.117
M: 0904 098 293
mail: jkaigl@kolky-galanta.sk
mail: kaigl@skp.sk

KK ZLATÉ KLASY

KK Zentiva HLOHOVEC
HAMAROVÁ Marta
Za poštou 10/B
920 01 Hlohovec
telefón: D: Z: M: 0908 036 477
e-mail: pedis@stonline.sk

GUBRAN Ernest
telefón: D: 0903290966 Marics
Z:
M: 0903 312 704
mail : ernestinok@azet.sk
marics.stefan@gmail.com

SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO

KK Slavia NITRA

MAGYARICS Ladislav
Telefón : M: 0905417673
mail : l.magyarics@centrum.sk

LIPTÁK Ľuboš
M: 0918 398 088
mail: kkslavianitra@zoznam.sk
mail: richard.vnucko@satronet.sk
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ADRESÁR ČLENOV VV NITRIANSKEHO KKoZ

Predseda VV Nitrianskeho KKoZ
Ing. TÓTH Karol
č.d. 45
925 81 Diakovce
telefón: M: 0905 418 578
e-mail: koeka@salamon.sk
Predseda ŠTK VV Nitrianskeho KKoZ
TÓTH Richard ml.
č.d. 448
925 91 Kráľová nad Váhom
telefón: M: 0910 943 518
e-mail: 2klzápad@gmail.com
Predseda hospodárskej komisie VV Nitrianskeho KKoZ
SZALAI Mikuláš
Horná 14
927 01 Šaľa
telefón: M: 0903 572 588
e-mail: szalai.mi@seznam.cz
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ADRESÁR ČLENOV VV KKoZ TRNAVA

Predseda VV KKoZ Trnava
JUDr. KOČAN Štefan
M. Bela 3
921 01 Piešťany
telefón: M: 0905 706 373
e-mail: stefan.kocan2@gmail.com

Podpredseda VV KKoZ Trnava
Ing. BUTKO Jozef
Revolučná 969/A
924 01 Galanta
telefón: M: 0903235575
e-mail: jbutko@kolky-galanta.sk

Predseda ŠTK VV KKoZ Trnava
MVDr. KAIGL Karol
Krásna 1461/203
924 01 Galanta
telefón: M: 0903 756 716
e-mail: karol@kaigl.sk
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3.Liga NR-TT jeseň
1.kolo
Slávia Nitra "B"
Zentiva Hlohovec "B"
KK Zlaté Klasy "C"
TJ Slovan Šaľa "C"

:
:
:
:

5.9.2014
voľno
MKK Slovan Galanta"C"
Slavoj Sládkovičovo "B"
Slávia Nitra "C"

St 18.00
St 18.00
Pi 16.00

2.kolo
voľno
Slavoj Sládkovičovo "B"
Zentiva Hlohovec "B"
Slávia Nitra "B"

:
:
:
:

12.9.2014
Slávia Nitra "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
KK Zlaté Klasy "C"
MKK Slovan Galanta"C"

So 11.30
St 18.00
Pi 16.30

3.kolo
MKK Slovan Galanta"C"
KK Zlaté Klasy "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
Slávia Nitra "C"

:
:
:
:

19.9.2014
voľno
Slávia Nitra "B"
Zentiva Hlohovec "B"
Slavoj Sládkovičovo "B"

St 18.00
Pi 16.00
Pi 16.30

:
:
:
:

26.9.2014
Slavoj Sládkovičovo "B"
Slávia Nitra "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
KK Zlaté Klasy "C"

St 18.00
Pi 16.30
So 8.00

:
:
:
:

3.10.2014
voľno
MKK Slovan Galanta"C"
Slávia Nitra "B"
Zentiva Hlohovec "B"

Pi 16.00
Pi 16.30
So 11.30

6.kolo
voľno
Slávia Nitra "B"
MKK Slovan Galanta"C"
KK Zlaté Klasy "C"

:
:
:
:

10.10.2014
Zentiva Hlohovec "B"
Slavoj Sládkovičovo "B"
Slávia Nitra "C"
TJ Slovan Šaľa "C"

Pi 16.30
So 8.00
St 18.00

7.kolo
TJ Slovan Šaľa "C"
Slávia Nitra "C"
Slavoj Sládkovičovo "B"
Zentiva Hlohovec "B"

:
:
:
:

17.10.2014
voľno
KK Zlaté Klasy "C"
MKK Slovan Galanta"C"
Slávia Nitra "B"

Pi 16.30
So 11.30
St 18.00

4.kolo
voľno
Zentiva Hlohovec "B"
Slávia Nitra "B"
MKK Slovan Galanta"C"
5.kolo
KK Zlaté Klasy "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
Slávia Nitra "C"
Slavoj Sládkovičovo "B"
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8.kolo
voľno
MKK Slovan Galanta"C"
Slavoj Sládkovičovo "B"
Slávia Nitra "C"

:
:
:
:

24.10.2014
Slávia Nitra "B"
Zentiva Hlohovec "B"
KK Zlaté Klasy "C"
TJ Slovan Šaľa "C"

Pi 16.30

:
:
:
:

7.11.2014
voľno
Slavoj Sládkovičovo "B"
Zentiva Hlohovec "B"
Slávia Nitra "B"

Pi 16.00
St 18.00
So 8.00

10.kolo
voľno
Slávia Nitra "B"
Zentiva Hlohovec "B"
Slavoj Sládkovičovo "B"

:
:
:
:

14.11.2014
MKK Slovan Galanta"C"
KK Zlaté Klasy "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
Slávia Nitra "C"

Pi 16.30
St 18.00
So 8.00

11.kolo
Slavoj Sládkovičovo "B"
Slávia Nitra "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
KK Zlaté Klasy "C"

:
:
:
:

21.11.2014
voľno
Zentiva Hlohovec "B"
Slávia Nitra "B"
MKK Slovan Galanta"C"

Pi 16.30
Pi 16.00
St 18.00

:
:
:
:

28.11.2014
KK Zlaté Klasy "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
Slávia Nitra "C"
Slavoj Sládkovičovo "B"

So 8.00
Pi 16.30
St 18.00

:
:
:
:

5.12.2014
voľno
Slávia Nitra "B"
MKK Slovan Galanta"C"
KK Zlaté Klasy "C"

So 11.30
Pi 16.30
Pi 16.00

:
:
:
:

12.12.2014
TJ Slovan Šaľa "C"
Slávia Nitra "C"
Slavoj Sládkovičovo "B"
Zentiva Hlohovec "B"

St 18.00
So 13.00
Pi 16.30

9.kolo
Slávia Nitra "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
KK Zlaté Klasy "C"
MKK Slovan Galanta"C"

12.kolo
voľno
MKK Slovan Galanta"C"
Slávia Nitra "B"
Zentiva Hlohovec "B"
13.kolo
Zentiva Hlohovec "B"
Slavoj Sládkovičovo "B"
Slávia Nitra "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
14.kolo
voľno
KK Zlaté Klasy "C"
MKK Slovan Galanta"C"
Slávia Nitra "B"

So 8.00
Ne 12.30

3.Liga NR-TT jar
15.kolo
Slávia Nitra "B"
Zentiva Hlohovec "B"
KK Zlaté Klasy "C"
TJ Slovan Šaľa "C"

:
:
:
:

9.1.2015
voľno
MKK Slovan Galanta"C"
Slavoj Sládkovičovo "B"
Slávia Nitra "C"
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St 18.00
St 18.00
Pi 16.00

16.kolo
voľno
Slavoj Sládkovičovo "B"
Zentiva Hlohovec "B"
Slávia Nitra "B"
17.kolo
MKK Slovan Galanta"C"
KK Zlaté Klasy "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
Slávia Nitra "C"
18.kolo
voľno
Zentiva Hlohovec "B"
Slávia Nitra "B"
MKK Slovan Galanta"C"
19.kolo
KK Zlaté Klasy "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
Slávia Nitra "C"
Slavoj Sládkovičovo "B"
20.kolo
voľno
Slávia Nitra "B"
MKK Slovan Galanta"C"
KK Zlaté Klasy "C"
21.kolo
TJ Slovan Šaľa "C"
Slávia Nitra "C"
Slavoj Sládkovičovo "B"
Zentiva Hlohovec "B"
22.kolo
voľno
MKK Slovan Galanta"C"
Slavoj Sládkovičovo "B"
Slávia Nitra "C"
23.kolo
Slávia Nitra "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
KK Zlaté Klasy "C"
MKK Slovan Galanta"C"

:
:
:
:

16.1.2015
Slávia Nitra "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
KK Zlaté Klasy "C"
MKK Slovan Galanta"C"

So 11.30
St 18.00
Pi 16.30

:
:
:
:

23.1.2015
voľno
Slávia Nitra "B"
Zentiva Hlohovec "B"
Slavoj Sládkovičovo "B"

St 18.00
Pi 16.00
Pi 16.30

:
:
:
:

30.1.2015
Slavoj Sládkovičovo "B"
Slávia Nitra "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
KK Zlaté Klasy "C"

St 18.00
Pi 16.30
So 8.00

:
:
:
:

6.2.2015
voľno
MKK Slovan Galanta"C"
Slávia Nitra "B"
Zentiva Hlohovec "B"

Pi 16.00
Pi 16.30
So 8.00

:
:
:
:

13.2.2015
Zentiva Hlohovec "B"
Slavoj Sládkovičovo "B"
Slávia Nitra "C"
TJ Slovan Šaľa "C"

Pi 16.30
So 8.00
St 18.00

:
:
:
:

20.2.2015
voľno
KK Zlaté Klasy "C"
MKK Slovan Galanta"C"
Slávia Nitra "B"

Pi 16.30
So 8.00
St 18.00

:
:
:
:

27.2.2015
Slávia Nitra "B"
Zentiva Hlohovec "B"
KK Zlaté Klasy "C"
TJ Slovan Šaľa "C"

Pi 16.30

:
:
:
:

6.3.2015
voľno
Slavoj Sládkovičovo "B"
Zentiva Hlohovec "B"
Slávia Nitra "B"

Pi 16.00
St 18.00
So 8.00
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So 9.00
So 11.30

24.kolo
voľno
Slávia Nitra "B"
Zentiva Hlohovec "B"
Slavoj Sládkovičovo "B"
25.kolo
Slavoj Sládkovičovo "B"
Slávia Nitra "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
KK Zlaté Klasy "C"
26.kolo
voľno
MKK Slovan Galanta"C"
Slávia Nitra "B"
Zentiva Hlohovec "B"
27.kolo
Zentiva Hlohovec "B"
Slavoj Sládkovičovo "B"
Slávia Nitra "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
28.kolo
voľno
KK Zlaté Klasy "C"
MKK Slovan Galanta"C"
Slávia Nitra "B"

:
:
:
:

13.3.2015
MKK Slovan Galanta"C"
KK Zlaté Klasy "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
Slávia Nitra "C"

Pi 16.30
St 18.00
So 11.30

:
:
:
:

20.3.2015
voľno
Zentiva Hlohovec "B"
Slávia Nitra "B"
MKK Slovan Galanta"C"

Pi 16.30
Pi 16.00
St 18.00

:
:
:
:

27.3.2015
KK Zlaté Klasy "C"
TJ Slovan Šaľa "C"
Slávia Nitra "C"
Slavoj Sládkovičovo "B"

So 8.00
Pi 16.30
St 18.00

:
:
:
:

4.4.2015
voľno
Slávia Nitra "B"
MKK Slovan Galanta"C"
KK Zlaté Klasy "C"

So 11.30
Pi 16.30
Pi 16.00

:
:
:
:

11.4.2015
TJ Slovan Šaľa "C"
Slávia Nitra "C"
Slavoj Sládkovičovo "B"
Zentiva Hlohovec "B"

St 18.00
So 13.00

Pi 16.30

Spracoval : MVDr Karol Kaigl
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