SLOVENSKÝ ZVÄZ VODNÉHO PÓLA
Vodnopólové kluby Slovenskej republiky
Rozhodcovská komisia
Ján Bohát, predseda komisie, 955 01 Topoľčany, Tovarnická 1
MT: 0905 330 985, e-mail: plavaren@topolcany.net
Ing. Jozef Žucha, člen komisie, MT: 0903 245 311, e-mail: jozef.zucha@nextra.sk
Ján Hrnčiar, člen komisie, MT: 0907 757 424, e-mail: janohrnciar@hotmail.com

___________________________________________________________________________

Zápis RK VPKSR č. 29/2010
zo zasadnutia RK v Topoľčanoch, dňa 29. 12. 2010
Prítomní: Bohát, Žucha, Hrnčiar
1.

Nominácie-mužská kategória:
a) I. národná liga Ml. žiaci:
Hl. rozhodca
Rozhodcovia
Náhradník

:
:
:

II. kolo

2.

:
:
:

I. kolo

29.-30.1.2011

Bohát
Theiner
Svitok

Zmeny v nominácií:
a) EMM Extraliga:

IV. kolo

8. 1. 2011

AKADEMIK Košice-ČH HORNETS Košice
rozhodcovia: Kratochvíl – Balázs

delegát: Bačo

TOZAN Topoľčany-Slavia UK Bratislava
rozhodcovia: Zvalo – Žucha
b) EMM Extraliga:

delegát: Prelovský
V. kolo

22. 1. 2011

AKADEMIK Košice-KVP Komárno
rozhodcovia: Bebjak – Koza

(Košice)

Bebjak
Malík,Koza,Kochyt
Mager,Gužík

b) II. národná liga Ml. žiaci:
Hl. rozhodca
Rozhodcovia
Náhradník

21.-23.1. 2011

delegát: Bačo K.

(Bratislava)

c) EMM Extraliga:

VI. kolo

29. 1. 2011

Slavia UK Bratislava-KVP Komárno
rozhodcovia: Theiner – Bohát

delegát: Schmuck

ŠKP Košice-AKADEMIK Košice
rozhodcovia: Balázs – Bebjak

delegát: Bottlík L.

NEREUS Žilina-ČH HORNETS Košice
rozhodcovia: Zvalo – Malík
náhradníci : Žucha – Kádar

delegát: Kalinka
Bačo K.

d) I. národná liga kadeti:
Hl. rozhodca
Rozhodcovia
Náhradník

:
:
:

:
:

(Vrútky)

Žucha
Hrnčiar, Kuchárik,Gáfel
Rabatin

e) I. národná liga juniori:
Hl. rozhodca
Rozhodcovia

II. kolo 28.-30.1.2011

I. kolo 14.-16.1.2011

(Topoľčany)

Bohát
Balázs, Radič, Hrnčiar

2. Ženská kategória:
a) ZM SR Ženy:
Rozhodcovia

III. kolo 22.1.2011
:

b) ZM SR U14 :
Rozhodcovia

Theiner, Zvalo
II. kolo 22.1.2011

:

(Bratislava)

Theiner, Zvalo

Ján Bohát v. r.
predseda RK VPKSR

(Bratislava)

Kluby vodného póla SR
Upozornenie!
Dňa 11.XII.2010 sa VPK SR uzniesli na stretnutia všetkých kategórií mužov a žien nominovať hlavného
rozhodcu, okrem EMM Extraligy,ktorí vyhodnotia organizáciu podujatia vyplnením tlačiva „Hodnotiaci list
hlavného rozhodcu“.Za tento úkon mu prináleží jednorázová odmena 5,-€,ktorú hlavnému rozhodcovi
vyplatí organizátor podujatia.
Ďalej upozorňujeme kluby,že zápisy zo stretnutí vo všetkých kategóriach mužov a žien sa od 1.I.2011
budú vyhotovovať štvormo a rozdelenie bude nasledovné:
a.) originál-ŠTK: p. Illeš alebo p.Baranovič
b.) prvá kópia- RK: p. Bohát
c.) druhá a tretia kópia: družstvá ktoré odohrali stretnutie
Pozor!
Prvú kópiu zápisu odosielajte na adresu predsedu RK.
Adresa:Ján Bohát ŠK COOPEX
Továrnicka 1
955 01 Topoľčany
Upozorňujeme,že toto nariadenie je bezpodminečne nutné dodržiavať a v prípade,že tak organizátor
nebude konať, bude pokutovaný.

Ján Bohát
predseda RK

Eduard Prelovský
predseda DK

Klubom vodného póla EMM Extraligy,rozhodcom a delégátom EMM Extraligy.
Dňa 11.Xll.2010 VPK SR na návrh RK,schválili na svojom zasadnutí systém vyhodnocovania
stretnutí EMM Extraligy ročník 2010/2011.Tento systém sa testoval v prvých troch kolách EMM
Extraligy.Nakoľko sa bude pokračovať v tomto vyhodnocovaní,upresňujem spôsob vyhodnocovania
a povinnosti funkcionárov pri stretnutiach EMM Extraligy.
Povinnosti poriadateľa stretnutia
1.) Pred stretnutím odovzdá delegátovi príslušné tlačivo-„Hodnotiaci list delegáta“.
2.) Zápis o stretnutí vyhotový 4x a po stretnutí tieto zápisy rozdelí následovne:
a.) originál-ŠTK: p. Illeš alebo p.Baranovič
b.) prvá kópia-RK: p. Bohát
c.) druhá a tretia kópia: družstvá ktoré odohrali stretnutie
Povinnosti delegáta
1.) Pred stretnutím odovzdá tlačivo „Hodnotiaci list výkonu rozhodcov zástupcami družstiev“ vedúcim
družstiev.
2.) Dôsledne vyplní tlačivo „Hodnotiaci list delegáta“.
3.) Po stretnutí preberie od vedúcich družstiev vyplnené tlačivo „Hodnotiaci list výkonu rozhodcov
zástupcami družstiev“.
4.) Tlačivá „Hodnotiaci list delegáta“a „Hodnotiaci list výkonu rozhodcov zástupcami družstiev“ odošle
v nasledujúci pracovný deň na adresu RK-p. Bohát.
Povinnosti vedúcich družstiev,resp. trénerov
1.) Zodpovedne vyplní tlačivo „Hodnotiaci list výkonu rozhodcov zástupcami družstiev“ a odovzdá ho
najneskôr 15 min. po stretnutí delegátovi.
Upozorňujem na dôsledné dodržiavanie systému vyhodnocovania a tým aj uznesenia VV SZVP.
Nedodržanie tohto uznesenia bude mať za následok finančnú pokutu.

Ján Bohát
predseda RK

Eduard Prelovský
predseda DK

HODNOTIACI LIST HLAVNÉHO ROZHODCU
VYHODNOTENIE
organizácie stretnutia (turnaja)
Súťaž: _______________________________

Dátum a miesto konania:

___________________________

1. Personálna pripravenosť stretnutia(turnaja)
a.
Bol prítomný a označený hlavný usporiadateľ?
b.
Hlásil sa hlavný usporiadateľ rozhodcom?
c.
Bola na stretnutí zabezpečená lekárska služba?
d.
Boli pri stolíku min. dvaja pomocní rozhodcovia s licenciou?

áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie

2. Technická pripravenosť stretnutia(turnaja)
a.
Boli k dispozícii min. 3 lopty?
b.
Boli k dispozícii 2ks náhradných stopiek?
c.
Boli k dispozícii biela a modrá rezervná sada čiapok?
d.
Bol pripravený zápis o stretnutí?
e.
Bol k dispozícii u stolíka súťažný poriadok?
f.
Bol k dispozícii u stolíka rozpis súťaže?
g.
Boli k dispozícii u stolíka pravidlá?
h.
Bola pri stretnutí k dispozícii elektr.časomiera?
i.
Boli pri stretnutí k dispozícii min. 2 ukazovatele "30"?
j.
Boli pri stretnutí k dispozícii ukazovatele osobných chýb?
k.
Bolo ihrisko riadne označené(dráhy,kolíky)?
l.
Boli pri stretnutí k dispozícii striedačky pre 9 osôb?

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

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

áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie

4. Pripravenosť rozhodcov k stretnutiu(turnaju)
a.
Dostavili sa rozhodcovia k stretnutiu min.30 minút pred úradným začiatkom stretnutia?
b.
Preukázali sa rozhodcovia platnými licenciami?
c.
Mali rozhodcovia predpísaný rozhodcovský úbor?
d.
Bol u rozhodcov zistený alkohol?

áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie

5. Poznámky:

* nehodiace sa prečiarknite
____________________________________
Dňa

______________________
Meno a podpis hlavného
rozhodcu

Hodnotiaci list
výkonu rozhodcov zástupcami družstiev v stretnutí EMM Extraligy.
(tréner alebo vedúci družstva)

Stretnutie:

Výsledok:

Kolo:

Dátum:

Rozhodcovia:

1.

2.

rozhodca 1

/ rozhodca 2

Hodnotenie- _________________________________________________________
( Body udeľovať od 1 do 10,pričom najvyššie hodnotenie je 10 )
Poznámky k rozhodovaniu:

Hodnotenie za družstvo:

_____________________________
meno a priezvisko

Podpis:

