Slovenský zväz vodného póla
Rozhodcovská komisia
Zápis RK č. 21/2010
zo dňa 20. 6. 2010
1. Nominácia rozhodcov :
1. 1. IV. kolo I. liga muži
26. ‐ 27. 6. 2010, Piešťany
Rozhodcovia : Bottlik, T. Eschwig
1. 2. VI. kolo I. NL ženy
26. ‐ 27. 6. 2010, Vrútky
Rozhodcovia : Zvalo, Rexa
1. 3. IV. kolo I. NL ženy – dohrávky
22. a 24. 6. 2010, Topoľčany
Rozhodcovia : Rexa, Zvalo

2. Dôležité upozornenie pre rozhodcov :
Žiadame všetkých rozhodcov , aby v prípade udelenia žltej alebo
červenej karty trénerom alebo funkcionárom, v Zápise o stretnutí
vždy uviedli meno dotyčnej osoby.
Rozhodcovia v prípade neúčasti na nominovanom podujatí sú povinní okamžite sa
ospravedlniť písomne aj telefonicky predsedovi RK ako aj usporiadateľovi podujatia.
Ing. Štefan Bottlik
Predseda RK SZVP
0905 660 162

SLOVENSKÝ ZVÄZ VODNÉHO PÓLA
Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO 686646, Telefón/fax 02 44250661, Fax 02 4453112, e-mail: SZVP@netax.sk
Vybavuje : PhDr. Ján Foriš
Tel./ Fax : 02 44250661
Č.j.:115/2010

Oddielom a klubom
vodného póla
Vec: Organizačné pokyny na výmenu licencií hráčov, členov, trénerov,
rozhodcov, delegátov SZVP (aktualizácia členskej základne).
V zmysle uznesenia 8/03/201 z rokovania VV SZVP, ktoré sa konalo dňa 7.5.2010 v Košiciach
bude vykonaná výmena všetkých licencií SZVP a aktualizovaná členská základňa SZVP.
Výmena sa uskutoční v termíne od 1. júla do 31. septembra 2010.
Licencie hráčov budú odlíšené farebne podľa kategórií (žiaci – 11.roč.,mladší a starší žiaci,
mládež – kadeti a juniori a seniori) a budú obsahovať nasledovné údaje:
a) Druh licencie (Hráčska – žiacka, mládežnícka, seniorská)
b) Fotografiu o rozmeroch 3,5 cm (výška) x 3 cm (šírka)
c) Evidenčné číslo
d) Priezvisko a meno hráča
e) Rodné číslo
f) Dátum vydania a platnosti licencie
g) Príslušnosť ku klubu alebo oddielu
h) Podpis zodpovedného za vydanie licencie (matrika SZVP).
Licencia bude zaliata v priesvitnom tvrdom obale.
Z uvedeného dôvodu vykoná ŠTK SZVP zmeny v športovo technických dokumentoch.
Licencie trénerov budú farby bielej. Budú obsahovať nasledovné údaje.
Čelná strana licencie:
a) Názov licencie – Licencia trénera
b) Fotografiu o rozmeroch 3,5 cm (výška) x 3 cm (šírka)
i) Evidenčné číslo
c) Priezvisko a meno
d) Rodné číslo
e) Kvalifikačný stupeň ( I. – V.)
f) Pomenovanie predchádzajúcej a súčasnej licencie (A, B, C)
g) Dátum vydania licencie, potvrdenie matriky
Zadná strana licencie:
Záznam o činnosti trénera
a) Súťažný ročník
b) Trénovanie v klube – oddiele
c) Kategória družstva ( U11- 11. roč., U13- MŽ, U15 SŽ, U17 - Kadeti, U19 -Juniori,
Seniori) – pohlavie družstva M – Ž
d) Platnosť do:
e) Pečiatka a podpis matriky
Licencie rozhodcov budú farby bledohnedej . Budú obsahovať nasledovné údaje.
Čelná strana licencie:
a) Názov licencie – Licencia rozhodcu
b) Fotografiu o rozmeroch 3,5 cm (výška) x 3 cm (šírka)
c) Evidenčné číslo
d) Priezvisko a meno
e) Rodné číslo
f) Kvalifikačný stupeň (I. – III.)

g) Pomenovanie predchádzajúcej a súčasnej licencie (A, B, C)
h) Dátum vydania licencie, potvrdenie matriky
Zadná strana licencie:
Záznam o činnosti rozhodcu
a) Účasť na seminári
b) Potvrdenie komisie rozhodcov
c) Platnosť licencie na rok ....
d) Potvrdenie matriky
Harmonogram výmeny licencií:
Licencie hráčov:
1 . Oddiely – kluby vodného póla spracujú písomne Žiadosť o výmenu licencií hráčov
( vzor tlačiva viď príloha ) s požadovanými údajmi.
Žiadosť predložia na Sekretariát SZVP najneskôr jeden týždeň pred určeným
termínom na výmenu.
2. Spolu so žiadosťou predložia fotografiu rozmerov 3,5cm x 3 cm za každého hráča
uvedeného v žiadosti o výmenu licencie a jeho doterajšiu licenciu hráča.
3. Poplatok za výmenu licencie hráča je á 1,- € za licenciu.
4. Poplatok za výmenu preukazu odošlú oddiely na účet SZVP v ČSOB
číslo účtu 584838973 / 7 500. Variabilný symbol platby je 0. Doklad o úhrade
(kópiu) priložia k žiadosti.
5. Termín na predloženie žiadosti a termín výmeny licencií :
Žiadosť do 30. 6. Výmena od 10. 7. do 20.7. 2010 seniori (muži, ženy)
Žiadosť do 10. 7. Výmena od 21. 7. do 30. 7. 2010 mládež )kadeti/ky, juniori/ky)
Žiadosť do 21. 7. Výmena od 1. 8. do 25. 8. 2010 žiaci (11.roč., žiaci, žiačky)
Dodržanie termínu žiadosti a úhrady bude posúdené podľa poštovej pečiatky a potvrdenia
o vklade finančných prostriedkov za výmenu licencií.
Výmena preukazov predchádza potvrdzovaniu súpisiek družstiev na súťaže organizované
z úrovne SZVP.
Platnosť licencie hráča je nasledovná :
Žiacka licencia:
U 11, - šesť rokov odo dňa narodenia
U 13, - štyri roky od dňa narodenia
U 15, - dva roky odo dňa narodenia
Mládežnícka licencia:
U 17 – štyri roky odo dňa narodenia
U 19 – dva roky odo dňa narodenia
Seniorska licencia:
Po dovŕšení 20 rokov fyzického veku štyri roky
Termín žiadosti klubov a oddielov o výmenu hráčskych licencií je určený tak, aby bolo možné
spracovať klubom a oddielom súpisky družstiev pred začatím súťaže (predkladanie súpisiek
bude uvedené v príslušnom rozpise súťaže). Pri nedodržaní termínu žiadosti a platby za
licencie hráčov bude za výmenu licencie jedného hráča platba 5,-€.
Licencie trénerov :
1 . Oddiely – kluby vodného póla spracujú písomne zoznam trénerov a asistentov,
ktorí budú viesť jednotlivé družstvá v súťažiach ( vzor tlačiva viď príloha )
s požadovanými údajmi.
Uvedené platí aj vtedy ak tréner trénuje v klube – oddiele nesúťažné družstvo.
2. Spolu so žiadosťou predložia fotografiu rozmerov 3,5cm x 3 cm a doterajšiu
licenciu trénera.
3. Poplatok za výmenu licencie hráča je á 1,- euro za licenciu.
4. Poplatok za výmenu licencie odošlú oddiely na účet SZVP v ČSOB
číslo účtu 584838973 / 7 500. Variabilný symbol platby je 0.
Doklad o úhrade (kópiu) priložia k žiadosti.
5. Termín na predloženie žiadosti a termín výmeny licencií trénerov :
Žiadosť do 21. 7. 2010. Výmena od 1. 8. do 25. 8. 2010.

Pri nedodržaní termínu žiadosti a platby za výmenu licencie trénera bude za výmenu
licencie platba 15,-€ do začatia prvej súťaže organizovanej z úrovne SZVP. Po začatí prvej
súťaže v súťažnom ročníku 2010/2011 bude platba za výmenu licencie 20,- €.
Licencie rozhodcov a delegátov :
1 . Komisia rozhodcov spracuje zoznam delegátov a rozhodcov, ktorí budú
rozhodovať stretnutia v súťažiach v súťažnom ročníku 2010/2011. V zozname
uvedie účasť rozhodcov na seminári rozhodcov a delegátov ( vzor tlačiva viď
príloha ) s požadovanými údajmi. Informáciu o konaní výmeny licencií uvedie
v zápise komisie rozhodcov.
2. Spolu so žiadosťou rozhodcovia a delegáti predložia fotografiu rozmerov 3,5cm x
3 cm a doterajšiu licenciu rozhodcu.
3. Poplatok za výmenu licencie rozhodcu a delegáta je á 1,- € za licenciu.
4. Poplatok za výmenu licencie odošlú rozhodcovia a delegáti na účet SZVP v
ČSOB, číslo účtu 584838973 / 7 500. Variabilný symbol platby je 0.
Doklad o úhrade (kópiu) priložia k žiadosti. Môžu aj prostredníctvom klubu alebo
oddielu (po vzájomnej dohode).
5. Termín na predloženie žiadosti a termín výmeny licencií rozhodcov a delegátov :
Žiadosť do 1.9. 2010.Výmena do začatia prvej súťaže organizovanej z úrovne
SZVP súťaží v súťažnom ročníku 2010/2011.
Pri nedodržaní termínu žiadosti a platby za licencie rozhodcov a delegátov bude za výmenu
licencie bude platba 15.-€. Po začatí prvej súťaže v súťažnom ročníku 2010/2011 bude platba za
výmenu licencie 20.- €.
Upozornenie:
Dňom začatia súťaží v súťažnom ročníku 2010/2011 strácajú platnosť všetky vydané licencie
hráčov, hráčiek, trénerov, rozhodcov a delegátov vydané pred výmenou licencií.
Poznámka:
Postup a platby za vydávanie licencií novým hráčom, členom, trénerom, rozhodcom a delegátom
zostáva v platnosti (žiadanky a platba podľa doterajšej ekonomickej smernice)
V Bratislave 11. 6. 2010

Mgr. Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP

Príloha : Žiadosť o výmenu licencií hráčov – tlačivo
Kategória :

P.č.

Seniori/ky.
Od roku narodenia 1900 – a starší
Mládež(ch-d). Rok narodenia 1991 – 1994
Žiaci (ch-d). Rok narodenia 1995 – a mladší

Priezvisko a meno

Rodné číslo

Poznámka- uviesť
štátnu príslušnosť

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Dátum:
oddielu“

Pečiatka klubu - oddielu:

Podpis štatutára klubu -

Príloha : Žiadosť o výmenu licencií rozhodcov – tlačivo
Návrh rozhodcov a delegátov na súťažný ročník 2010/2011 :
P.č.

Priezvisko a meno

Rodné číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Dátum:

Podpis predsedu RK:

Poznámka- doterajšia
licencia rozhodcu
(A,B,C)/účasť na
semin.

Príloha : Žiadosť o výmenu licencií trénerov a asistentov trénera – tlačivo
Kategória :

P.č.

Seniori/ky:
Družstvo – súťaž
Mládež(ch-d): Družstvo: Juniori (ch-d), Kadeti (ch-d)
Žiaci (ch-d): Družstvo: St.žiaci -(ch) Ml.žiaci (ch), 11.r. (ch), Žiačky

Priezvisko a meno

Rodné číslo

Poznámka- uviesť
kategóriu družstvo,
ktoré bude trénovať

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Dátum:
oddielu“

Pečiatka klubu - oddielu:

Podpis štatutára klubu -

