Slovenský zväz vodného póla

DISCIPLINÁRNY PORIADOK
Platný od 29. októbra 2010

PREHĽAD PRIESTUPKOV A DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV VO VODNOM PÓLE
Článok 1.
PRIESTUPKY JEDNOTLIVCOV
(hráč, funkcionár, tréner)
1) Nešportové chovanie na ihrisku a znevažovanie výroku rozhodcu (delegáta):
Tu sa rozumie
a) dohadovanie sa s rozhodcom po jeho výroku
- bez zastavenia činnosti, dostačujúci trest vylúčenie do konca stretnutia s náhradníkom
b) posunky po výroku rozhodcu
- bez zastavenia činnosti, dostačujúci trest vylúčenie do konca stretnutia s náhradníkom
c) predčasné svojvoľné opustenie ihriska
- bez zastavenia činnosti, dostačujúci trest vylúčenie do konca stretnutia s náhradníkom
d) v prípade trénera ČK
- zastavenie činnosti na 1 až 2 stretnutia podľa závažnosti priestupku
e) v prípade hráča ČK za nešportové správanie
- zastavenie činnosti na 1 stretnutie
2)

Urážky hráčov, funkcionárov, usporiadateľov, divákov:
(napr. nadávky, zosmiešňovanie, pľuvanie alebo akékoľvek podobné jednanie)
a) hrubé urážky
- zastavenie činnosti na 1 stretnutie
b) vyhrážanie sa
- zastavenie činnosti na 2 stretnutia
c) napadnutie hráčov - funkcionárov mimo ihriska
- zastavenie činnosti na 5 stretnutí

3)

Urážky rozhodcov, zástupcov riadiaceho orgánu alebo funkcionárov nadriadených
orgánov:
a) protesty nevyberavým spôsobom proti rozhodnutiu rozhodcu, hanlivé výroky,
neposlúchnutie rozhodcu po vylúčení, vulgárne nadávky – urážky
- zastavenie činnosti na 3 stretnutia
b) vyhrážanie sa rozhodcovi
- zastavenie činnosti 5 stretnutí

4)

Priestupky proti pravidlám VP:
a) ak je hráč vylúčený do konca stretnutia – 4.min., trest za surovosť, násilie, brutalitu príp.
za iné porušenie pravidiel VP podľa ich charakteru
- 2 až 6 stretnutí (najmä pri opakovaní priestupku)
b) napadnutie (inzultácia) rozhodcu
- min. 8 stretnutí pre hráča a poriadková pokuta 65€, a ďalej prerokuje DK,

POZNÁMKA:
Vo všetkých prípadoch „zastavenie činnosti“ sa do trestu započítavajú všetky stretnutia súťaže,
v ktorej bol hráč vylúčený do konca stretnutia. Ak v danom súťažnom ročníku udelený trest
hráčovi nevyprší, prenáša sa trest do nasledujúceho súťažného ročníka.
Ak bol hráč trestaný v jednej súťaži (SP) a trest nemôže byť už odpykaný, trest sa prenáša do inej
súťaže (extraliga, I.liga). Trest zastavenia činnosti platí pre súťaž, v ktorej bol hráč vylúčený.
5)

Vylúčenie hráča v medzinárodných a medzištátnych stretnutiach:
Platia pravidlá FINA a LEN EWPC.
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6) Neoprávnený štart:
Jedná sa o prípad, keď hráč nastúpi na stretnutie pred vyjadrením ŠTK resp. DK
k predchádzajúcemu priestupku – vylúčenie do konca stretnutia príp.iné priestupky
- priestupok prerokuje ŠTK resp. DK
7)

Použitie dopingových prostriedkov:
a) prvé previnenie
- zastavenie činnosti na 6 mesiacov
b) opakované previnenie
- doživotné vylúčenie a pokuta vo výške 500€

8. Neoprávnený postup pri zmene príslušnosti ku športovému kolektívu:
a) priestupok hráča – podpísanie viac prestupových lístkov
- zastavenie činnosti na 1 až 6 mesiacov
b) neoprávnené podanie prestupu - porušenie PP
- zastavenie činnosti na 6 mesiacov (podanie je neplatné)
c) neoprávnený štart za cudzie družstvo bez súhlasu materského klubu
- zastavenie činnosti pre hráča na 3 mesiace a poriadková pokuta klubu, za ktorý hral, vo
výške 1 000€
d) zmena príslušnosti – prestup, hosťovanie - do zahraničia - porušenie podmienok PP
- finančná pokuta 100€ a zastavenie činnosti v domácich súťažiach na 6 mesiacov od dňa
ukončenia zahraničného pôsobenia,- 200€ pokuta pre materský klub,
e) porušenie pravidla o štarte hráča - cudzieho štátneho príslušníka, neregistrovaného
v domovskej krajine /nepravdivé potvrdenie zahraničného zväzu, registrácia na
zahraničnom zväze a pod.
- finančná pokuta 500€ pre klub v SR, ktorého je hráč členom
9. Udávanie nesprávnych údajov zo strany športovca a funkcionára:
Predkladanie nepravých dokladov a iných športovo-technických písomností, nesprávne popr.
zavádzajúce výpovede pred riadiacim orgánom – výborom, uvedenie do omylu hráča príp.
funkcionára klubu (oddielu)
- na základe zistenia MK, prerokuje výbor SZVP
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Článok 2.
PRIESTUPKY KOLEKTÍVU
1. Nešportové chovanie divákov:
a) nešportové chovanie divákov, urážlivé pokrikovanie na hráčov, rozhodcov a delegovaných
funkcionárov SZVP príp. medzinárodnej vodnopólovej federácie
- pokuta 20€. Pri opakovanom priestupku pokuta 100€, pri ďalšom poriadková pokuta 150€
b) pokus o inzultáciu rozhodcu, inzultácia rozhodcu v areáli plavárne
- uzatvorenie ihriska na 2 stretnutia a pokuta 200€
c) opakované porušenie bodu b)
- uzatvorenie ihriska na 4 stretnutia a pokuta 350€
d) inzultácia rozhodcu mimo areál plavárne, ale v mieste konania stretnutia
- prerokuje výbor SZVP na základe získaných podkladov od ŠTK a dotknutých strán
e) nešportové chovanie kolektívu voči divákom – posmešné vyjadrenia, provokatívna
gestikulácia,
- poriadková pokuta od 30€ do 100€
2. Zavinenie nedostavenia sa k stretnutiu:
a) v priateľskom stretnutí (turnaji)
- napomenutie a náhrada vzniknutých nákladov so zastavením činností družstva až do
zaplatenia
b) v majstrovskom, pohárovom alebo inom stretnutí (narušenie regulárnosti súťaže)
- platí súťažný poriadok a poriadková pokuta až do výšky 100€
3. Svojvoľné opustenie ihriska celým družstvom:
- zastavenie činnosti na 1 stretnutie, strata 4 b. Zastavenie činnosti trénerovi na 1 mesiac.
Pokuta 20€.
POZNÁMKA:
a) V prípade, že zastavenie činnosti sa družstvu nedá aplikovať v danej súťaži (turnaji), 4
body sa odpočítajú z konečnej tabuľky súťaže.
b) V prípade, že svojvoľné opustenie ihriska celým družstvom sa uskutoční v dobe, keď
družstvo má na svojom konte kontumačnú prehru v danej súťaži, družstvo v zmysle
disciplinárneho a súťažného poriadku je automaticky vylúčené zo súťaže (3 kontumácie).
4. Odohranie stretnutia v čase zastavenia činnosti, alebo odohranie stretnutia
s družstvom, ktoré má zastavenú činnosť:
- zastavenie činnosti na ďalšie 2 až 4 mesiace a pokuta 20€. Za nastúpenie proti
trestanému družstvu 1 mesiac zastavená činnosť a pokuta 10€
5. Úmyselné ovplyvňovanie výsledkov stretnutí:
a) machinácie narušujúce regulárnosť súťaže, podplácanie hráčov a rozhodcov, prísľuby
nenáležitých odmien
- poriadková pokuta 150€ a podľa závažnosti prípadu zvýšená pokuta na 250€ a možnosť
vylúčenia družstva zo súťaže
6. Nerešpektovanie a porušovanie platných smerníc:
a) príkazov a nariadení riadiacich orgánov, nedodržanie predpísaných a podpísaných
dohôd, súťažný poriadok a rozpis súťaží,
- pokuta až do výšky 30€ a náhrada výdajov oddielom a riadiacemu výboru predmetnej
súťaže
7. Nevyplatenie náhrad podľa smerníc delegovaným rozhodcom a funkcionárom:
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- pokuta 20€ a úhrada preukázateľných nákladov rozhodcom a delegátovi podľa smerníc
8. Odohranie stretnutia s hráčom, ktorý použil dopingové prostriedky príp. bol
potrestaný:
- kontumácia stretnutia a poriadková pokuta 20€
9. Nerešpektovanie pokynov pre medzinárodný styk:
a) nerešpektovanie SP pre medzinárodný styk - organizovanie turnajov bez oznámenia
- poriadková pokuta do výšky20€.Nevyhodnotenie medzinárodného stykupokuta 10€, pri
opakovaní 20€

Článok 3.
DISCIPLINÁRNE POSTIHY ROZHODCOM PRE ZLÝ VÝKON ROZHODOVANIA
1.

Ak obdrží viac ako 5 bodov, ale dopustí sa závažných chýb v rozhodovaní
(neuznanie výhody, prehliadnutie brutality..)
- prvý prípad – napomenutie
- druhý prípad – zastavenie činnosti na 1 až 2 stretnutia

2.

Ak obdrží menej ako 5 bodov
- prvý prípad - zastavenie činnosti na 2 až 4 stretnutia
- druhý prípad - zastavenie činnosti na min. 3 mesiace

3.

Ak sa dostaví k stretnutiu pod vplyvom alkoholu, alebo návykových drog
- prvý prípad - zastavenie činnosti na min. 6 mes.
- druhý prípad – vyškrtnutie zo zoznamu rozhodcov a vylúčenie z radov SZVP

4.

Ak sa rozhodca bezdôvodne nedostaví k stretnutiu
- prvý prípad – pokuta 10€
- druhý prípad – zastavenie činnosti na 3 mesiace a pokuta 20€

Článok 4.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
2.
3.
4.
5.

V prípadoch, ktoré nie sú vo vzorovom sadzobníku uvedené, môže ŠTK resp. DK rozhodnúť
o druhu a výške trestu podľa uváženia s prihliadnutím na dôsledky porušenia platných
predpisov a dokumentov.
Zahájením súťažného ročníka sú platné aj schválené kritériá fair play pre kategóriu mužov
extraliga, žien I. liga a NL juniorov a kadetov. Hodnotenie súťaže vykoná v súlade s platnými
kritériami ŠTK .
Rušia sa všetky ustanovenia predošlých sadzobníkov trestov a priestupkov, ktoré boli
vydané SZVP.
Vzorový sadzobník trestov bol schválený 29.10.2010 a tvorí prílohu č.1 DP a je súčasťou
tlačiva – hodnotenie delegáta (bez sumy).
Účinnosť nadobúda dňom schválenia 29.10.2010 v Novákoch.
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Príloha č.1

Sadzobník pokút – organizácia stretnutia( € ).

Pokuta

1. Personálna pripravenosť stretnutia (turnaja)
a. Bol prítomný a označený hlavný usporiadateľ?

3,-

b. Hlásil sa hlavný usporiadateľ rozhodcom?

3,-

c. Bola na stretnutí zabezpečená zdravotnícka služba?

5,-

d. Boli pri stolíku min. dvaja pomocní rozhodcovia s licenciou?

3,-

2. Technická pripravenosť stretnutia (turnaja)
a. Boli k dispozícii min. 3 lopty?

2,-

b. Boli k dispozícii 2ks náhradných stopiek?

2,-

c. Boli k dispozícii biela a modrá rezervná sada čiapok?

2,-

d. Bol pripravený zápis o stretnutí?

2,-

e. Bol k dispozícii u stolíka súťažný poriadok?

2,-

f. Bol k dispozícii u stolíka rozpis súťaže?

2,-

g. Boli k dispozícii u stolíka pravidlá?

2,-

h. Bola pri stretnutí k dispozícii elektr. časomiera?

2,-

i.

Boli pri stretnutí k dispozícii min. 2 ukazovatele "30"?

2,-

j.

Boli pri stretnutí k dispozícii ukazovatele osobných chýb?

2,-

k. Bolo ihrisko riadne označené (dráhy, kolíky)?

2,-

l.

2,-

Boli pri stretnutí k dispozícii striedačky pre 9 osôb?

3. Organizačné zabezpečenie stretnutia (turnaja)
a. Boli pri turnaji predohrávané stretnutia a tak porušený rozpis súťaže.
Bolo zabezpečené rozplávanie družstiev min. 15 minút pred úradným
b. začiatkom stretnutia?
Obdržali delegát,rozhodcovia a družstvá hlásenku o stretnutí načas, t.j.
c. 14 dní pred stretnutím?
d. Ktoré ustanovenia rozpisu a pravidiel boli ešte porušené?
e. Mali funkcionári družstiev na lavičke jednotné ustrojenie
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