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ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ JUNIORIEK U 20 - ROČNÍK 2014/2015
A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Riadenie súťaže:
A 1.1.1
Súťaž vyhlasuje VPKSR s.r.o. v spolupráci so SZVP. Súťaž riadi a vyhodnocuje Športovo – technická
komisia VPKSR (ďalej len ŠTK ), RK VPKSR, DK VPKSR a Matričná komisia SZVP (ďalej len MK
SZVP).
A 1.2 Účastníci:
A 1.2.1
Na základe predložených prihlášok sú účastníkmi Zimných majstrovstiev (ďalej len ZM) junioriek
nasledovné družstvá:
- ŠKP Modrí Draci Košice-Staré Mesto, Slávia UK Bratislava, PVK Vrútky, KVP Kúpele Piešťany
A 1.3 Usporiadatelia:
A 1.3.1
Usporiadateľom turnajov je VPKSR s.r.o. a SZVP, ktorí poverili organizačným zabezpečením klub
NCHZ Nováky. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky a časomieru ako aj organizáciu turnaja –
rozhodcovský zbor k stolíku.
A 1.4 Termíny a systém súťaže:
A 1.4.1
Termíny turnaja je stanovený na 22. - 23. 11. 2014
A 1.4.2
Systém súťaže je, že účastníci odohrajú stretnutia medzi sebou každý s každým podľa kľúča
nasledovne :
Slávia UK Bratislava - ŠKP Košice
PVK Vrútky – KVP Kúpele Piešťany
ŠKP Košice - KVP Kúpele Piešťany
PVK Vrútky - Slávia UK Bratislava
PVK Vrútky - ŠKP Košice
KVP Kúpele Piešťany – Slávia UK Bratislava

A 1.5 Losovanie:
A 1.5.1
Losovanie súťaží sa konalo 17.10.2014 v Piešťanocc. Rozpis zápasov podľa Bergerových tabuliek.
Nasadenie družstiev podľa poradia v minulom ročníku
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A 1.6 Súpisky:
A 1.6.1
Termín predloženia súpisiek v troch výtlačkoch a zaplatenie poplatku – štartovného (bod 1.7.1) na
adresu MK SZVP je do 7.11.2014. Súpiska platí iba na ZM– ročník 2014/2015 čo treba vyznačiť v
hlavičke. Na NL – ročník 2014/2015 sa bude posielať nová súpiska. Súpisku po potvrdení je možné
doplniť za vopred stanovený poplatok a podmienok SZVP (vlastná hráčka, PP). Hráčka uvedená na
súpiske musí mať platnú licenciu hráča SZVP.
V prípade ukončenia platnosti licencií hráčok bude vydaná nová licencia hráča.
Uvedené sa týka aj licencii trénerov a asistentov. Menovaným bude zaznačená do preukazu prax a
úhrada za predlženie.
A 1.6.2
Lekársku prehliadku zabezpečuje klub pred zahájením súťaže pre všetky hráčky uvedené na súpiske
ako aj pre hráčky, ktoré sa dopĺňajú na súpisku.Fotokópie lekárskych prehliadok zasiela klub spoločne
so súpiskou MK SZVP. MK následne zverejňuje zoznam hráčov s dobou platnosti lekárskych
prehliadok. Lekárska prehliadka platí 1 rok od dátumu vystavenia.
A 1.6.3
Družstvá štartujú v súťaži so súpiskou potvrdenou MK SZVP. Na súpiske musí byť uvedených
minimálne 7 hráčok, tréner s kvalifikáciou, ktorá sa uvedie na súpiske. Rodné číslo športovcov sa
uvedie bez čísla za lomítkom (príklad 500221).
Súčasťou súpisky musí byť aj asistent trénera (platná kvalifikácia) a príp. vedúci družstva s platnou
licenciou člena. Bez týchto náležitostí nebude súpiska MK potvrdená.Tréner a asistent trénera
musia mať zaplatený licenčný poplatok na rok 2014-2015. V opačnom prípade nebude družstvu
potvrdená súpiska.
A 1.6.4
Poplatky za oneskorené zaslanie súpisiek na potvrdenie a úhrada stanoveného poplatku (rozhodujúca
je poštová pečiatka) sa kvalifikuje ako skrátené administratívne konanie MK sú nasledovné:
- 1 deň po termíne – 10€,
- 3 dni po termíne – 20€,
- 4 dni po termíne – 30€.
A 1.6.5
V prípadoch hodných osobitného zreteľa, je klubom umožnené predložiť súpisky na potvrdenie za
skrátený administratívny poplatok nasledovne:
- 3 dni pred zahájením súťaže – 40€,
- 2 dni pred zahájením súťaže – 50€,
- 1 deň pred zahájením súťaže – 60€,
- v deň odohratia súťažného stretnutia podľa rozpisu súťaže – 200€.
A 1.6.6
Za dopísanie hráčky na súpisku (aj vlastného) klub uhradí na účet SZVP čiastku 10 €.
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A 1.8.1 A 1.7 Štartovné
A 1.7.1
Každé prihlásené družstvo do ZM uhradí na účet SZVP ešte pred zaslaním súpisky na potvrdenie
štartovné vo výške 100€. MK SZVP potvrdí súpisku družstvám až po obdržaní štartovného na účet
SZVP.
A 1.7.2
Štartovné platí iba na ZM. Štartovné na NL bude hradené samostatne.
A 1.8 Hospodárske podmienky:
Účastníci štartujú v súťaži na vlastné náklady. Náklady na bazén a nominovaných rozhodcov
a pomocných rozhodcov hradí SZVP.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Predpis:
A 2.1.1
Stretnutia ZM sa hrajú podľa tohto rozpisu súťaže, platných pravidiel vodného póla, súťažného
poriadku a ich doplnkov a zmien, ustanovení tohto rozpisu súťaže, usmernení orgánov VPKSR s.r.o. a
SZVP (MK,ŠTK,RK,DK) a platných smerníc Európskej vodnopólovej federácie LEN. . V prípadoch
osobitného zreteľa aj pravidlá FINA (veľkosť ihriska a pod.)
A 2.2 Štart hráčok:
A 2.2.1
V súťaži štartujú hráčky ročník narodenia 1995 a mladšie. Hráčka má právo nastúpiť na stretnutia, ak
vlastní platný LP a absolvovala lekársku prehliadku. Zahraničná registrovaná hráčka môže štartovať v
súťaži za splnenia podmienok SP a PP SZVP a LEN (transfer).
A 2.2.2
U hráčok starších ako 15 rokov sa musí do zahájenia súťaže vykonať výmena Licenčného preukazu
(ďalej len LP) – poplatok 3,50 €. K tomu je potrebné MK SZVP zaslať starý LP. LP musia mat
vymenený alebo vystavený nový, aj funkcionári – tréneri príp. ved. družstva.
Pri výmene LP alebo vystavení nového LP sa postupuje podľa metodických pokynov MK SZVP a RK
SZVP, ktoré obdržal každý klub.
A 2.2.3
V súťažiach riadených VPKSR s.r.o a SZVP môžu nastúpiť hráčky – cudzinky, ktorý v čase
pôsobenia v Slovenskom klube nie sú registrované v danom štáte ako športovec – pólista. K vydaniu
LP klub predloží potvrdenie príslušného zväzu, že menovaná hráčka nie je registrovaná. Klub
musí splniť aj ďalšiu podmienku, uhradiť poplatok 100€ na účet SZVP. Potvrdenie potvrdzujúce, že
hráčka stále nie je registrovaná, musí klub predložiť každý rok vždy pred zahájením súťažného
ročníka – pred zaslaním súpisky na potvrdenie. Všetky ďalšie možnosti sa vybavujú formou ITC. ITC
sa nevyžaduje u hráčok, ktorých federácia je iba členom FINA (mimo európske štáty). V platnosti však
ostáva, že v stretnutí môžu nastúpiť max.3 zahraničné hráčky – ITC alebo registrované.
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A 2.2.4
Na požiadamie trénera alebo vedúceho družstva ak je pochybnosť o hráčke, ktorá je uvedená
v zápise o stretnutí, sa musí vykonať konfrontácia hráčky a preto každá hráčka musí mať pri sebe
preukaz poistenca, pas alebo OP. Konfrontácia sa musí vykonať pred zahájením stretnutia. Ak sa hráč
nepreukáže hodnoverným dokladom rozhodca ho nesmie pripustiť k stretnutiu.
A 2.2.5
Po konfrontácii sú prítomní – rozhodcovia, hráčka, kapitán družstva, tréneri zúčastnených družstiev,
prípadne vedúci družstiev.
Z konfrontácie sa spíše záznam na druhej strane zápisu o stretnutí – na všetkých troch výtlačkoch.
A 2.2.6
Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal za účasti osôb uvedených v bode A 2.2.5 rozhodne,
že LP zodpovedá totožnosti hráča s porovnaním hodnoverného dokladu, povolí hráčke nastúpiť na
stretnutie. Odmietnutie sa kontrole totožnosti má za následok, že hráčka nemôže na stretnutie
nastúpiť. Dôvod uvedie rozhodca do zápisu o stretnutí.
A 2.2.7
Ak sa potvrdí pravdivosť námietky DK VPKSR v súlade s DP potrestá hráča, trénera ako aj kapitána
družstva.
A 2.2.8
Ak dôjde ku konfrontácii v ďalšom stretnutí(tiach) a zistí sa porušenie rozpisu súťaže – nesúlad PL
s dokladmi totožnosti, poškodené družstvo prehráva stretnutia, v ktorých menovaná hráčka nasstúpila
5 : 0 kont. a voči klubu budú vyvodené sankcie v súlade s platným DP a SP. Rozhodcovia všetky
zistenia uvedené v predošlých bodoch uvedú do zápisu.
A 2.3 Podmienky v súťaži:
A 2.3.1
Hráčky a funkcionári družstva sa musia pred stretnutím na výzvu rozhodcu preukázať platným LP
opatreným ev. číslom licencie potvrdeným MK SZVP.
A 2.3.2
Na súťažné stretnutie môžu nastúpiť najviac tri zahraničné hráčky za splnenia podmienok v bode
A 2.2.1.
A 2.3.3
Družstvo, ktoré odstúpi zo súťaže po obdržaní – vypísaní rozpisu súťaže zaplatí poriadkovú finančnú
pokutu vo výške 350€. Družstvo, ktoré odstúpi zo súťaže po potvrdení súpisiek zaplatí poriadkovú
finančnú pokutu vo výške 1 000€.
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A 2.4 Ihrisko a jeho vybavenie:
A 2.4.1
Súťažné stretnutia sa musia odohrať na ihriskách schválených SZVP. Ihrisko musí mať rozmery 20-25
x 12,5-20 m s najmenšou hĺbkou vody 180 cm a musí byť umožnené rozhodcom rozhodovanie po
oboch stranách ihriska v tesnej blízkosti. Usporiadateľ musí mať na každé stretnutie k dispozícii
a v prevádzke pred zahájením stretnutia elektrický ukazovateľ hlavného času, elektrický ukazovateľ
držby lopty (30 s), tabuľu na označenie osobných chýb hráčov, ručné stopky na meranie oddychového
času (TIME OUT) ak to neumožňuje elektrický ukazovateľ, aj ako náhradné meranie v prípade
poruchy hlavného času, a píšťalku na signalizáciu.
Organizátor musí mať k dispozícii platné pravidlá VP, SP a DP.
Stretnutia sa musia odohrať s loptami určenými na vodné pólo príslušnej veľkosti.
Teplota vody má byt v tolerancii 22 – 28 ºC.
A 2.4.2
Výnimky povoľuje ŠTK VPKSR na základe súhlasu VV SZVP a VPKSR. O povolenej výnimke
informuje kluby ŠTK VPKSR cestou zápisu prípadne už výnimku uvedie v rozpise samotnej súťaže.
.
A 2.5 Hrací čas:
A 2.5.1
Hrací čas je stanovený na 4 x 8 min čistého času.
A 2.6 Hlásenie stretnutia a hodnotenie výsledkov:
A 2.6.1
Organizátor stretnutia (í) – poverené kluby, sú povinný v súlade so SP zaslať účastníkom súťaže,
nominovaným rozhodcom, sekretariátu SZVP, RK a ŠTK SZVP „Hlásenku“ minimálne 14 dní pred
akciou s uvedením miesta konania, rozpisu stretnutí (podľa rozpisu súťaže) a hodiny konania stretnutí.
V prípade ak dôjde k závažnej zmene v organizovaní stretnutia toto musí klub nahlásiť 7 dní pred
termínom stretnutia všetkým zainteresovaným – kluby, RK, VPKSR a ŠTK.
Po každom odohranom stretnutí musí usporiadateľ telefonicky nahlásiť výsledky SITA, TASR
a mailom na sekretariát SZVP.
Organizátor zašle jednu kópiu zápisu na STK (muži resp. ženy) a druhu kópiu na SZVP. Na SZVP
bude doručene aj hodnotenie delegáta resp. hlavného rozhodcu (delegátom resp. hlavným
rozhodcom, alebo delegát resp. hlavný rozhodca požiada o odoslanie organizátora).
Všetky dokumenty doručene na SZVP budú v pracovných dňoch nascanované a zverejnene na
stránke www.szvp.sk do 24 hodín po doručení.
Zodpovedný za tuto agendu je matrika SZVP.
A 2.6.2
Pre ZM sa výsledky zápasov hodnotia nasledovne:
výhra
3 body
prehra
0 bodov
výhra po 5m hodoch
2 body
prehra po 5m hodoch
1 bod
Ak sa stretnutie skončí nerozhodným výsledkom bude sa pokračovať pokutovými hodmi až
dovtedy, kým sa nerozhodne.
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Poznámka: Ak je nevyhnutný rozstrel pokutovými hodmi, musí prebehnúť nasledovne:
a) ak sa pokutové hody týkajú družstiev, ktoré práve ukončili zápas, pokutové hody začnú okamžite
s využitím tých istých rozhodcov;
b) inak pokutové hody nastanú 30 minút po ukončení finálového zápasu daného kola alebo pri prvej
praktickej možnosti. Využití budú rozhodcovia zúčastnení v predošlom zápase za predpokladu, že
sú neutrálni;
c) od príslušných trénerov zúčastnených družstiev sa vyžaduje, aby nominovali päť hráčov a brankára,
ktorí sa zúčastnia na pokutových hodoch; brankár môže byť kedykoľvek vystriedaný za
predpokladu, že striedajúci brankár je uvedený na súpiske daného družstva na daný zápas;
d) od piatich hráčov sa vyžaduje, aby boli uvedení v poradí, a to poradie vymedzí postupnosť, v ktorej
budú daní hráči zahrávať pokutové hody na súperovu bránku; postupnosť nemôže byť zmenená;
e) hráči, ktorí boli vylúčení zo zápasu, nie sú oprávnení byť uvedení medzi hráčmi zahrávajúcimi
pokutové hody alebo medzi striedajúcimi brankármi;
f) ak je brankár vylúčený počas pokutových hodov, jeden z piatich nominovaných hráčov môže
brankára vystriedať avšak bez brankárskych výsad; pri nasledujúcom zahrávaní pokutového hodu,
hráč môže byť vystriedaný iným hráčom alebo alternatívne brankárom. Ak je počas pokutových
hodov vylúčený hráč poľa, pozícia daného hráča je odstránená zo zoznamu piatich hráčov
zúčastňujúcich sa na pokutových hodoch a striedajúci hráč je umiestnený na posledné miesto na
zozname;
g) pokutové hody sú zahrávané striedavo na každom konci hracieho poľa, ledaže by podmienky na
jednom z koncov hracieho poľa zvýhodňovali alebo znevýhodňovali družstvo, v tom prípade
pokutové hody sú zahrávané na rovnakom konci hracieho poľa. Hráči zahrávajúci pokutové hody
ostanú vo vode pred ich lavičkou, brankári si vymenia strany a hráči, ktorí sa na pokutových hodoch
nezúčastňujú musia sedieť na lavičke ich družstva;
h) družstvo zahrávajúce pokutový hod ako prvé sa určí hodom mince;
i) ak po ukončení počiatočných piatich pokutových hodov medzi družstvami pretrváva nerozhodný
stav, tí istí piati hráči zahrávajú náhradné pokutové hody, až kým jedno z družstiev netrafí a druhé
dosiahne gól;
j) ak je zúčastnených tri a viac družstiev, každé z družstiev bude zahrávať päť pokutových hodov proti
každému z ostatných družstiev
A 2.6.3
Hodnotenie výsledkov a stanovenie poradia v tabuľke sa vykáva v súlade so SP cl.11 ods.1
nasledovným spôsobom:
a) menší počet kontumačných výsledkov (5 : 0 ),
b) výsledok (y) vzájomného (ých) stretnutia (í). Ak sa hrá dvoj a viac kolovo, body a skóre sa
spočítajú,
c) lepší rozdiel medzi strelenými a obdržanými gólmi zo vzájomných stretnutí,
d) lepší rozdiel medzi strelenými a obdržanými gólmi zo všetkých stretnutí v súťaži,
e) väčší počet strelených gólov,
f) väčší počet víťazných stretnutí,
g) ak ani v takom prípade nedôjde k rozhodnutiu a ak ide o víťaza alebo zostupujúceho, odohrá sa
nové stretnutie v termíne a čase na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu – ŠTK. Upresnenie
môže byt uvedené v rozpise samotnej súťaži,
h) ak sa nejedná o víťaza alebo zostupujúceho v súťaži, družstvá obsadia v konečnej tabuľke
rovnaké miesto,
i) tri kontumačné výsledky v priebehu jedného ročníka súťaže majú za následok vylúčenie družstva
zo súťaže bez ohľadu na počet získaných bodov.
A 2.7 Námietky:
A 2.7.1
Námietky sa podávajú postupom a v rozsahu stanovených v SP čl.6.
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A 2.8 Rozhodcovia:
A 2.8.1
Stretnutia rozhodujú dvaja kvalifikovaný rozhodcovia, ktorých nominuje RK VPKSR s.r.o.. Vo
výnimočných prípadoch sa použijú ustanovenia SP (nedostavenie sa rozhodcu /ov/, atď).
Bránkový rozhodcovia v domácej súťaži nevykonávajú svoju činnosť.
A 2.8.2
Usporiadateľ je povinný na každé stretnutie zabezpečiť minimálne tri lopty a minimálne dvoch
rozhodcov s kvalifikáciou k rozhodcovskému stolíku.
A 2.9 Poplatky:
A 2.9.1
Účastníci súťaže uhrádzajú všetky poplatky – za súťaž, pokuty, atď., na účet SZVP v rozsahu
stanovenom ekonomickou smernicou schválenou VV SZVP (platí od 1.septembra 2013).
A 2.10 Podávanie informácií:
A 2.10.1
Informácie k súťaži podáva sekr. SZVP, ŠTK SZVP, MK SZVP a RK SZVP. Kontaktné spojenia:
- sekretariát SZVP + MK
832 80 Bratislava, Junácka 6,
TLF: 02/44250661
FAX: 02/44453112
MT: 0908719527

e-mail: szvp@netax.sk

- ŠTK SZVP - ženy
Ján Baranovič, 921 01 Piešťany, Vodárenská 84
MT: 0915 753402
e-mail: baranovic@piestany.sk
- RK SZVP
Ján Bohát , ŠK COOPEX, Továrnická 1,
955 01 Topolčany
MT: 0905 330985
e-mail :jan.bohat@gmail.com
- Konateľ VPKSR s.r.o.
Štefan Dabrovský
MT: 0917397420
e-mail: dabrovsky.stefan@hornets.sk
A 2.11 Tituly a ceny:
A 2.11.1
Víťaz získa tiltul Víťaz Zimných majstrovstiev junioriek vo vodnom póle na rok 2014. Prvé tri
družstvá obdržia medaile v počte 15 ks pre hráčky, ktoré odohrali minimálne 75% zo všetkých stretnutí
a medaile (u) pre trénerov (a) družstva.
Štefan Dabrovský
Konateľ VPKSR s.r.o.

Ján Baranovič
ŠTK VPKSR s.r.o.

