Slovenský zväz vodného póla
Rozhodcovská komisia
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Zápis č. 26/2008
zo dňa 9.10.2008
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1. Evidencia rozhodcov :
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Na základe formulárov, ktoré obdržala RK SZVP od rozhodcov a delegátov , evidencia
rozhodcov na suťaže v ročníku 2008‐2009, ktorí prejavili záujem o túto činnosť je
nasledovná :
A. Rozhodcovia – volní / nevykonávajú inú činnosť, ako tréneri, ved. družstva, asistent.../
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Š. Bottlik, Kratochvíl, J.Žucha, Kalinka ml., Zvalo, Kádár, Theiner, Rexa, Krajčík,
Lipták, Lukáč, Schlosser, Malík, T. Eschwig
B. Rozhodcovia – viazaní / vykonavajú aj funkciu ako tréneri, ved. družstva, asistent.../
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bohát, T. Bačo, Glič, Radič, Žurek, Sz. Eschwig, Fabián, Bebjak, Brišš, Juriga, Kolárik,
Kuchárik
C. Delegáti
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
K. Bačo, L. Bottlik, K. Schmuck
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, opätovne vyzývame rozhodcov , ktorí pozabudli
zaslať späť vyplnený formulár aby tak učinili obratom. Taktiež vyzývame kluby , ako
aj rozhodcov, aby boli nápomocní v tejto záležitosti a oboznámili dalších rozhodcov,
ktorí majú záujem rozhodovať , ale formulár sa k ním nedostal, či už nedopatrením alebo
dôvodu nepoznania e‐mail adresy.

2. Úprava ošatného pre rozhodcov
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vzhľadom k tomu, že ošatné pre rozhodcov sa nemenilo vyše 10 rokov, RK SZVP pred‐
ložila VV SZVP návrh na úpravu ošatného počnúc súťažným ročníkom 2008/2009.
RK SZVP berie na vedomie rozhodnutie VV SZVP, že návrh bol v plnom rozsahu
zamietnutý.
3. Delegáti pre súťaže SZVP ‐ zrušenie
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
RK SZVP berie na vedomie, že VV SZVP svojim rozhodnutím zo dňa 4.10.2008
zrušil funkciu delegáta vo všetkých súťažiach SZVP , po vyše 25 rokoch.
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4. Stanovisko RK k rozhodnutiam VV SZVP
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
RK SZVP je toho názoru , že VV SZVP mal pri takýchto závažných rozhodnutiach
o činnosti rozhodcovského zboru ako je úprava ošatného a zrušenie funkcie delegáta
prizvať predsedu RK.
5.

Vekový limit rozhodcov
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Na Slovensku vekový limit pre rozhodcov vo vodnom póle sa riadi podľa pravidiel
LEN a FINA t.j. 55 rokov. Vzhľadom na existujúci stav rozhodcovského zboru SZVP,
RK SZVP sa rozhodla tento vekový limit zvýšit na 58 rokov.

6. Zmena nominácie – SP muži
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Namiesto Ing. Kratochvíla nominovaný Žurek

7.

Nominácia rozhodcov
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7.1. Zimné majstrovstvá kadetov SR
30.10. – 2.11.2008, Nováky
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rozhodcovia : Ing. Bottlik, Ing. Kratochvíl, Ing. J. Žucha, Rexa
Náhradníci : Kalinka, Krajčík

8. Ospravedlňovanie sa rozhodcov
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že v prípade ospravedlnenia sa z nomi
nácie musia sa aj písomne ospravedlnit /e‐mail/ organizátorovi podujatia a
predsedovi RK SZVP okamžite alebo v dostatočnom časovom predstihu
po obdržaní zápisu RK resp. hlášenky.
Táto povinnosť platí pre celý súťažný ročník 2008‐2009.

Ing. Štefan Bottlik
Predseda RK SZVP
0905 660 162

Formulár rozhodcu pre súťaže SZVP na rok 2008/2009
Priezvisko :
Meno :
Dátum nar.:
Licencia č./ kategória rozhodcu/:
Presná adresa :

Zamestnanie /miesto vykonávania zamestnania/:

Telefon, fax, e‐mail, mobil /doma‐zam./ :

Klubová príslušnosť :
Funkcia v klube :
V súťažnom ročníku 2008/2009 aktívny ako :
/ každé týkajúce sa presne konkretizovať – súťaž aj klub/
Tréner :
Ved. Družstva :
Hráč :
Iné :

V súťažnom ročníku 2008/2009 rodinní príslušnici /syn,dcéra, atd/ aktívní ako, v akom
klube, ktorej súťaži : /presne konkretizovať /

Poznámka :

Dátum :
...........................................
podpis

