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. 4/2011
zo zasadnutia RK v Topoľčanoch, dňa 2. 3. 2011
Prítomní: Bohát, Žucha, Hrnčiar

1.

Zmeny v nominácií:
a) EMM Extraliga:

X. kolo

5. 3. 2011

ŠKP Košice - ČH HORNETS Košice
rozhodcovia: Theiner – Bebjak
b) I. národná liga kadeti:
Hl. rozhodca
Rozhodcovia
Náhradník

2.

:
:
:

delegát: Bottlík L.
III. kolo 18.-20.3.2011

(Bratislava)

Žurek
Hrnčiar,Horváth,Žucha
Balázs

Nominácie-mužská kategória:Dohrávka
a) EMM Extraliga:

VIII. kolo

16. 3. 2011

AKADEMIK Košice - NCHZ Nováky
rozhodcovia: Bottlík Š. - Theiner

delegát: Bottlík L.

3.

Nominácie-ženská kategória:---------------------------

4.
a) RK VPK SR prejednala návrh zo strany viacerých rozhodcov aby
jednorázová odmena pre hlavného rozhodcu súťaže vo výške 5,-€ bola zúčtovateľná
v celkovom zúčtovaní rozhodcu za súťaž a nie zvlášť preplácaná poriadajúcim
klubom.Predišlo by sa tak zbytočným komplikáciam.
Uznesenie:RK VPK SR doporučuje schváliť takýto postup a ukladá predsedovi RK
postúpiť tento návrh k schváleniu VPK SR a VV SZVP.
b) RK VPK SR žiada rozhodcov o dôsledné zapisovanie ŽK,ČK a vylúčených
DKSN.Do zápisu o stretnutí uviesť meno potrestaného a konkrétny priestupok.
c) RK VPK SR informuje,že bolo vykonané hodnotenie rozhodcov EMM
Extraligy. Hodnotenia boli v elektronickej forme odoslané klubom EMM Extraligy,VV
SZVP,VPK SR a hodnoteným rozhodcom.
d) RK VPK SR v rámci programu ďaľšieho školenia rozhodcov a zlepšovania
úrovne rozhodovania pripravuje seminár všetkých rozhodcov,delegátov a trénerov na
termín 16.-17.4.2011 v Žiline.
Účastníci budú mať uhradený nocľah zo 16. na 17.4.2011.Ostatné náklady si bude
účastník hradiť sám.
Úlohy spojené s organizáciou seminára:
-zabezpečiť ubytovanie a miestnosti na seminár
Zodpovedný:Prelovský
-vypracovať program seminára
Zodpovední:Bohát,Hrnčiar
-pripraviť materiál na školenie
Zodpovední:Prelovský,Žucha
-spracovať pozvánky a organizačné zabezpečenie
Zodpovedný:Hrnčiar
-zabezpečiť konzultáciu o najnovšom výklade pravidiel v zahraničí
Zodpovední:Prelovský,Hrnčiar
e) Vzhľadom k tomu,že v povinnostiach rozhodcov je kontrolovať funkcionárov
pri stolíku,RK žiada MK o spracovanie zoznamu rozhodcov,ktorí majú oprávnenie
vykonávať funkciu pomocných rozhodcov.

Ján Bohát v. r.
predseda RK VPKSR

