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Zápis 

z predsezónneho zasadnutia vedenia MBLigy, zástupcov tímov a 

rozhodcov zo dňa 22.9.2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 

Program:  

1. Úvod 

2. Informácia o ženskej časti súťaže 

3. Informácia o mužskej časti súťaže 

4. Voľby komisií 

5. Rôzne 

6. Uznesenie 

7. Záver 

1. Úvod 

Jozef Mižák, ml. (zástupca tímov MBLigy) privítal účastníkov a informoval o doterajšej 

príprave nastávajúceho už v poradí 6.ročníka MBLigy. MBLiga sa rozširuje skúšobne 

o ženskú časť súťaže. Vyzval na doplnenie prihlášok o potrebné informácie, zaplatenie 

poplatkov a zaslanie súpisiek. 

2. Informácia o ženskej časti súťaže - vyhlásenie 0. ročníka 

Martin Čeppan (zástupca rozhodcov MBLigy) informoval o príprave ženskej časti súťaže: 

- počet prihlásených tímov: 5, 

- začiatok súťaže: 15. október 2015 (42. týždeň), 

- poplatky: zatiaľ bez štartovného, 10€ / 1 rozhodca + cestovné 0,10€ / km pre 

mimobratislavské tímy (Trnava, Ivánka), 

- systém súťaže: základná časť, 4 kola (2 x doma a 2 x vonku), možnosť pokračovania 

súťaže ďalšími časťami už za poplatok (podľa dohody),   

- s tímom AŠK Slávia Trnava je potrebná dohoda o termínoch zápasov. 

3. Informácia o mužskej časti súťaže - vyhlásenie 6. ročníka 

Martin Čeppan (zástupca rozhodcov MBLigy) informoval o príprave mužskej časti súťaže: 

- počet prihlásených tímov: 16, 

- začiatok súťaže: 5. október 2015 (41. týždeň), 

- systém súťaže: 

o základná časť: 2 skupiny (A,B), každý s každým v skupine, t.j. 14 zápasov, 

o nadstavbová časť: 2 skupiny (C, D), zápasy iba s tímami z druhej základnej 

skupiny, t.j. 8 zápasov, 
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o predkolo play-off na 1 zápas 1-4D vyzve 5-8C, 

o play-off na 2 víťazné zápasy podľa kľúča 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 

o final-four: semifinále, o 3.miesto, finále (26.-27.5.2016) 

o rozlosovanie skupín: 

 skupina A: Pezinok, Real, PIMPS, BK AM, Wave club, HK Filozof, APZ, 

Klokani "B" 

 skupina B: KP, Regent, Malacky, Consultare, Banvur, FEI, Inter "Jun", 

Bajkal 

- poplatky: 70€+doplnenie kaucie vo výške 30€, 13€ / 1 rozhodca + cestovné 0,10€ / km 

pre mimobratislavské tímy (Malacky, Pezinok, Ivánka). 

4. Voľba komisií 

Návrhy členov podané zástupcom rozhodcov MBLigy Martinom Čeppanom a zástupcom 

organizátora súťaže Františkom Kubalom boli jednohlasne odsúhlasené prítomnými 

zástupcami tímov (Ligovou komisiou). 

Hracia komisia MBLigy (HK): 

- zástupca rozhodcov: Martin Čeppan, 

- koordinátor súťaže: Jozef Mižák, ml., 

- zástupca tímov: Marko Mižičko (HK Filozof), 

- web admin: Michal Mižák, 

- štatistické vyhodnocovanie: Jozef Mižák, st. 

Disciplinárna komisia MBLigy (DK): 

- zástupca rozhodcov: Martin Čeppan, 

- koordinátor súťaže: Jozef Mižák, ml., 

- zástupca tímov 1: Marin Rýdzi (Pezinský výber), 

- zástupca tímov 2: Branislav Ondruš (BK Regent 94), 

- zástupca tímov 3: Michal Kurilla (Real Bratislava). 

4. Rôzne (diskusia) 

Branislav Ondruš (BK Regent 94) upozornil na spôsob delegácie rozhodcov podľa 

náročnosti zápasu. Zástupca rozhodcov Martin Čeppan citoval možnosť podľa hracieho 

poriadku o vetovaní dvoch rozhodcov tímu na sezónu. 

Organizátor súťaže František Kubala informoval o finančnej podpore BSK formou 

zabezpečenia športového oblečenia pre 1.-3. tím uplynulej sezóny. 

František Kubala ďalej informoval o turnaji víťazov mestských líg v Žiline 26.9.2015 s 

účasťou tímov MBLigy: Pezinský výber a BK Regent 94. 

Koordinátor súťaže Jozef Mižák, ml. informoval zástupcov tímov o zasielanie požiadaviek 

o vybavenie svojich tímov ukazovateľom skóre, zápismi a inými požiadavkami. 
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5. Uznesenie 

i. Zaslať doplnenie prihlášok o všetky požadované údaje. 

T: 2.10.2015 

Z: zástupcovia tímov 

ii. Zaplatiť stanovené štartovné (dostupné na www.bmbl.sk sekcia Tímy) 

T: 2.10.2015 

Z: zástupcovia tímov 

iii. Zaslať potvrdené súpisky tímov (vzor dostupný na www,bmbl.sk sekcia Súťaž) 

T: 2.10.2015 

Z: zástupcovia tímov 

iv. Kontrola vyššie uvedených úloh a termínov 

T: 41.týždeň 

Z: HK MBLigy 

6. Záver 

Na záver organizátor súťaže František Kubala poďakoval prítomným za účasť, 

konštruktívny prístup a poprial úspešný a fair-play priebeh súťažného ročníka MBLigy v 

sezóne 2015-16. 

V Bratislave, 22.9.2015 Zapísal: Ing. Jozef Mižák, st. 

  



 

 
 

 


