Slovenský zväz vodného póla

REGISTRAČNÝ PORIADOK VODNÉHO PÓLA
Platný od 24. júna 2012
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.1 Registračný poriadok vodného póla (ďalej „SZVP“) upravuje evidenciu členskej základne SZVP.
Členenia zodpovedá priamej činnosti v SZVP. Rozdeľuje členskú základňu podľa určitých špecifík
nasledovne: Členov, hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov a tých členov, ktorí sa priamo
zúčastňujú súťaží . Vo svojej štruktúre rozlišuje evidenciu nasledovne:
a) Preukaz člena (funkcionár v klube, vedúci družstva, organizačný pracovník, iný člen),
b) Licenciu hráča,
c) Licenciu trénera,
d) Licenciu rozhodcu,
e) Licenciu delegáta.
Vydanie preukazu člena alebo licencie oprávňuje podľa svojho zamerania zúčastniť sa
všetkých činností SZVP a pôsobiť v špecifických činnostiach v súťažiach vodného póla.
Článok 2
Licencie hráčov
2.1 Hráči môžu oprávnene štartovať v súťažiach SZVP len na základe platných hráčskych licencií
SZVP (ďalej „LH“). Pod pojmom LH sa rozumie platný Licenčný preukaz SZVP vystavený
hráčovi.
2.2 Platná LH je originálne tlačivo. LH obsahuje: fotografiu hráča, číslo licencie hráča, meno,
priezvisko, rodné číslo, pohlavie, vydanie dňa, platnosť licencie, klubovú – oddielovú
príslušnosť a podpis oprávneného pracovníka. Označenie odtlačkom pečiatky Matriky SZVP
(ďalej „M - SZVP“). Licencia hráča je vyhotovená v troch farbách nasledovne:
Žltá
- Žiacka licencia hráča .
Modrá - Mládežnícka licencia hráča(od dosiahnutia fyzického veku 16 rokov v kalendárnom roku).
Zelená - Seniorská licencia hráča(od dosiahnutia fyzického veku 20 rokov v kalendárnom roku).
Po ukončení vyznačenej platnosti LH nasleduje povinná výmena, ktorá bude vykonaná najneskôr
do konca decembra(vyznačená platnosť) a platí od 1.1.nasledujúceho roku po ukončení platnosti.
2.3. Základnou funkciou LH a ich registrácie je:
a) evidovať hráčov a ich príslušnosť k príslušnému klubu
b) zabezpečiť oprávnený štart v súťažiach hráčom, ktorí splnili predpísané náležitosti,
c) evidovať štart slovenských hráčov v zahraničí a zahraničných hráčov v súťažiach SZVP v
súlade s predpismi LEN a FINA.
2.4 Každý hráč môže mať vystavenú iba jednu LH .
2.5 LH je majetkom hráča overujúcim oprávnenie hrať v súťažiach SZVP. Je neprevoditeľná a platí iba
na území SR.
2.6 Pri prestupe hráča do zahraničia (zahraničný transfer) bude LH uložená na S - SZVP.
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Článok 3
Licencia hráča, jej vydávanie a vykonávanie zmien
Licenčné preukazy vydáva sekretariát SZVP, matrika SZVP-( ďalej M SZVP)
Žiadosť o vydanie LH podáva hráč, prípadne ním poverený subjekt.
Podmienkou na vydanie LH je:
a) Strojom alebo paličkovým písmom vyplnená žiadosť o vydanie LH,
b) Hráč mladší ako 15 rokov – súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu,
c) Doklad o uhradení správneho poplatku,
d) U zahraničných hráčov doložený príslušný transferový certifikát,
e) Fotografia hráča formátu 3 x 3,5 cm.
M-SZVP po overení správnosti a úplnosti predpísaných dokladov vydá hráčovi prostredníctvom
príslušného klubu - oddielu LH do 14 dní od doručenia žiadosti o vydanie LH a splnenia náležitostí.
Akékoľvek porušenie alebo zásah do LH je neprípustné. V takom prípade sa LH stáva neplatnou
a voči previnilcovi sa zaháji disciplinárne konanie.
Pre cudzieho štátneho príslušníka vydanie LH je podmienené žiadosťou klubu SZVP a potvrdením
národného zväzu v ktorom štátny príslušník má bydlisko, že nie je v tomto národnom zväze
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registrovaný ako hráč. Vydanie LH je obmedzené vekom 11 – 13 rokov fyzického veku. V rozpise
súťaží budú uvedené ďalšie podmienky pre účasť v príslušnej súťaži.
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Článok 4
Platnosť LH a zrušenie
Výmena LH alebo vystavenie duplikátu sa vykoná:
a) Pri každom ukončení vyznačenej platnosti.
b) Strate, závažnom poškodení alebo zničení LH.
c) Zmene mena alebo priezviska hráča.
d) Výraznej zmene podoby hráča (brada, okuliare, atď.).
e) Prestupe do iného klubu.
K zrušeniu LH dôjde ak:
a) LH bola vydaná na základe nesprávnych údajov v dokladoch alebo v rozpore s ustanoveniami
tohto registračného poriadku.
b) Ak hráč písomne požiada o zrušenie LH a doloží svoju LH.
c) Pri ukončení transferu zahraničného hráča.
d) Ak hráč nemá zmluvu a 2 súťažné obdobia nebol na súpiske žiadneho družstva (okrem tých,
ktorí majú platný zahraničný transfer).
e) Pri ukončení hráčskej činnosti a žiadosti o vydanie „Preukazu člena“.
Ak hráč požiada o zrušenie LH, novú žiadosť môže podať až po uplynutí dvoch rokov.
Počas trvania hráčskej zmluvy s príslušným klubom, hráč nemôže požiadať o zrušenie LH.
Článok 5
Licencie trénerov, rozhodcov a delegátov
Licenčné preukazy vydáva sekretariát SZVP, matrika SZVP (ďalej M SZVP)
Žiadosť o vydanie Licencie podáva záujemca o činnosť súťažiach v SZVP.
Podmienkou na vydanie Licencie je:
a) Strojom alebo tlačeným písmom vyplnená žiadosť o vydanie príslušnej licencie na predpísaných
tlačivách, ktoré vydáva za úhradu sekretariát SZVP.
b) Doklad o uhradení správneho poplatku a vkladu..
c) Fotografia formátu 3 x 3,5 cm.
d) Osvedčenie o nadobudnutí príslušnej odbornosti vydané školiacim zariadením s platnou
akreditáciou alebo absolvovanie akreditovanej vysokej školy, orientovanej na športovú
odbornosť – vodné pólo. U delegátov poverenie VV SZVP (po odporučení odborných komisií
pre trénerskú a rozhodcovskú
oblasť činnosti). U delegátov sa vyžaduje najvyšší stupeň
vzdelania rozhodcu alebo trénera a prax minimálne päť rokov v najvyšších súťažiach.
Sekretariát SZVP - M SZVP po overení správnosti a úplnosti predpísaných dokladov vydá licenciu
do 14 dní od doručenia žiadosti o vydanie licencie a splnenia náležitostí.
Článok 6
Preukaz člena SZVP
Preukaz člena ( ďalej PČ) vydáva sekretariát SZVP, matrika SZVP (ďalej M SZVP) záujemcovi,
ktorý sa chce podieľať na činnosti SZVP v súlade s platnými stanovami na základe žiadosti na
predpísanom tlačive.
Podmienkou na vydanie Preukazu člena je:
a) Strojom alebo tlačeným písmom vyplnená žiadosť o vydanie preukazu člena na predpísaných
tlačivách, ktoré vydáva za úhradu sekretariát SZVP
b) Doklad o uhradení správneho poplatku..
c) Fotografia formátu 3 x 3,5 cm.
Preukaz člena sa vydáva pre funkcionárov klubov - oddielov(napr. organizačný pracovník klubu
alebo vedúci súťažného družstva) alebo len záujemcov o členstvo v SZVP.
Ak majiteľ PČ požiada o vydanie LH musí vrátiť PČ na sekretariát SZVP, kde bude tento preukaz
uložený do depozitu. (Uvedené platí aj pri zrušení LH).

Článok 7
Správne poplatky
7.1. Všetky správne poplatky sa platia poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet SZVP,
prípadne v hotovosti na Sekretariáte SZVP a doklad o ich zaplatení sa prikladá k ostatným
dokladom potrebným pre daný úradný akt.
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7.2. Za vydanie licencií sa stanovuje poplatok:
Základný vklad pri prvom vydaní licencie : - do 18 rokov
- 3, 50.- €
- od 18 rokov
- 5, 00.- €
Základný poplatok pre vydanie licencie tréner, licencie rozhodcu a licencie delegáta
a preukazu člena je 5,00,- €
7.3. Poplatok za vystavenie duplikátu LH a PČ člena pri jej strate alebo závažnom poškodení je 10,- €
Poplatok za vystavenie duplikátu licencie trénera, rozhodcu a delegáta je 13,50,-€
Článok 8
Záverečné ustanovenia
8.1. Výklad Registračného poriadku, jeho zmeny a doplnky vykonáva Matrika SZVP.
8.2. Porušenie ustanovení Registračného poriadku je disciplinárnym priestupkom.
8.3. Prílohu RP SZVP tvoria Licenčný poriadok pre trénerov a Licenčný poriadok pre rozhodcov.
8.4. Tento RP SZVP bol schválený uznesením VV SZVP dňa 23.6.2012 a nadobúda účinnosť dňom
24.6.2012
8.5. Platnosť doterajšieho Registračného poriadku SZVP sa končí dňa 23.6.2012.
Vo Vrútkach dňa 23.6.2012
JUDr. Juraj K u l a
prezident SZVP
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