
KIN-BALL  

Bratislava Open Cup 
 

Termín: 24. Novembra 2018 

 

Miesto: Bratislava  

Kategória: Mix tímy  

Vek: od 16 rokov 

Pozývame vás na 1. Ročník Kin-ball Bratislava Open Cup.  

Miesto konania: Športová hala Junácka 6 Bratislava 
http://www.sztk.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=51:bratislava&catid=3:
nebytove-priestory&Itemid=57 

GPS: 
https://www.google.sk/maps/dir//48.1671303,17.1394968/@48.1673056,17.1377372,17z 
Vedľa haly je množstvo možností parkovania. V prípade obsadenosti sa dá zadarmo parkovať 
vo vedľajšom shopping centre POLUS. Cez víkend je parkovanie zadarmo a je tam aj množstvo 
možností na jedenie. 

Veková kategória: Turnaju sa môžu zúčastniť osoby ktoré v deň jeho realizácie dosiahli 16 
rokov. 

Vzhľadom na veľkosť športovej haly turnaj bude max. pre 10 tímov. Po naplnení kapacity 
turnaja sa prihlasovanie uzavrie.  

Zostava tímov: Tím musí pozostávať s minimálne 2 mužov a 2 žien. Maximálny počet hráčov aj 
s osobami na striedačke je 10. Na palubovke musia byť vždy dvaja muži a dve ženy. 
 
Harmonogram: 

  
9:30 príchod účastníkov, 

10:00 slávnostné zahájenie a rozlosovanie, 

Turnaj s podporou 

mesta Bratislava 



10:15 začiatok prvého zápasu a následné podľa rozpisu prvou hrou, 

15:30 - 18:30 finálové zápasy (čas je závislí na počte prihlásených družstiev), 

Následne vyhlásenie výsledkov o ocenenie tímov umiestnených na prvom až treťom 
mieste. 

 

Strava: Individuálne – vedľa v obchodnom centre POLUS je množstvo možností stravovania. 

Ubytovanie: Individuálne. V prípade, že by ste mali záujem prísť o deň skôr alebo ostať do 
nedele, vieme Vám poradiť s možnosťami ubytovanie v Bratislave 

Štartovné: pre tímy prihlásené a zaplatené do 1.10.2018 – 30,- € za tím 

tímy prihlásené po 1.10.2018 – 50,- € za tím 

Štartovné zahŕňa prenájom haly, ceny pre víťazov, športové náčinie a rozhodcov.  

Štartovné je potrebné uhradiť na účet organizácie SK2183300000002601402557 v deň 
odoslanie prihlášky. Variabilný symbol 3. Následne nás prosím informujte z akého čísla účtu 
máme očakávať vašu platbu. 

 
Pravidlá: hrá sa podľa štandardných pravidiel IKBF.  

Víťazom zápasu sa stáva tím, ktorý vyhrá dve periódy. Každá perióda sa hrá do 13 bodov. 

Družstvá sú zmiešané a v každom družstve môže byť najviac 10 hráčov (4 hrajú a 6 striedajú). 
V prípade že ani jeden člen tímu nemá 18 rokov, musí družstvo sprevádzať najmenej jedna 
dospelá osoba Na hracej ploche sú vždy najmenej 2 dievčatá. Pokiaľ sa počas hry niekto zraní 
a nebude mať tím osobu na vystriedanie, dostane 5 min. na to aby sa hráč dokázal dostať späť 
do hry. Pokiaľ zranený hráč nebude schopený nastúpiť do 5 minút, alebo hlavný rozhodca 
neuzná hráča ako schopného hry, celý tím bude diskvalifikovaný. 
Pokiaľ si hráč vezme družstvo timeout na 5 minút neoprávnene a zdržuje tím hru, bude mu 
udelené menšie napomenutie za zdržovanie hry. 
 

Pri odpale sa musia meniť hráči podľa pohlavia (strieda sa chlapec a dievča). Pomôckou, kto 
má ísť pri ktorej chybe, vám môže byť nasledovná tabuľka http://www.kin-
ball.sk/downloads/rozhodcovia/rovnaky_hrac_odpalil_dvakrat.pdf. V prípade, že zahrá 
v družstve dva krát za sebou to isté pohlavie, môže pri prerušení hry kapitán súperiaceho 
družstva protestovať u hlavného rozhodcu. On skontroluje zápis podávajúcich a vyhlási 
verdikt. Každé družstvo má možnosť protestovať 1 x za periódu. Ak bude protest úspešný 
naďalej mu ostáva možnosť 1 protestu. Ak je protest neúspešný, družstvo v danej perióde nemá 
právo protestovať. 

 
Výhrady a protesty k zápasom môžu podať vedúci družstiev písomne riaditeľovi turnaja do 10 
minút po skončení zápasu a po zaplatení čiastky 10,- €, ktorá bude v prípade oprávnenosti 
vrátená. 



 
 

Prihláška 
 

na 1. ročník Kin-ball Bratislava Open Cup 
 

Bratislava 24.11.2018 
 

 
TÍM – názov: ………………………………………………………………………………..  
 
 
 
ZLOŽENIE TÍMU: 
 
1. ……………………………………………. / KAPITÁN / 

2. ………………………………………………. 

3. …………………………………………….… 

4. ………………………………………….…… 

5. …………………………………………….... 

6. ……………………………………………… 

7. …………………………………………...…. 

8. ................................................................ 

9. ................................................................. 

10. ............................................................... 

 
 
Vedúci družstva: .................................................................................................. 
 
Kontaktná adresa: .................................................................................... 
 
Telefón / mobil na kontaktnú osobu: .................................................................... 
 
e-mail: ......................................................................................... 
 
 

Prihlášku, prosím, zasielajte emailom na adresu ima@ima.sk. Ak do troch dní nedostanete 

potvrdzujúci email o jej prijatí, kontaktujte nás, prosím, telefonicky. 


