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Zápis RK VPKSR č. 4/2014
zo zasadnutia v Topoľčanoch,dňa 27.1.2014
Prítomní:Bohát,Žucha,Hrnčiar

1. Zmeny v nominácií:
a) Pharma Group Extraliga:

zmena termínu

VII. Kolo

29.1.2014

Slávia UK Bratislava - PIRANA SC Topoľčany
rozhodcovia: Balázs - Kádar

b) Juniori U20:

Hl. rozhodca
Rozhodcovia

III.kolo

:
:

c) Oblastná súťaž ml.žiaci:

Hl. rozhodca
Rozhodcovia

delegát: Kratochvíl

:
:

1.-2.2.2014 (Bratislava)

Žurek
Kuníková,Malík,Balázs

III.kolo

Bebjak
Theiner,Džurný

1.-2.2.2014 (Prešov)

zmena termínu

d) Pharma Group Extraliga:

VIII. kolo

8.2.2014

ŠKP Modrí Draci Košice - Slávia UK Bratislava
rozhodcovia: Balázs - Kuníková

delegát: Bottlík L.

e) Kadeti 5-8:

Hl. rozhodca
Rozhodcovia

:
:

Hrnčiar
Gáfel,P.Radič,Czaszko

f) Oblastná súťaž st.žiaci: zmena termínu

Hl. rozhodca
Rozhodcovia

8.-9.2.2014 (Topoľčany)

I.kolo

:
:

IV.kolo

8.-9.3.2014 (Bratislava)

Kádar
Krajčík,Prelovský,Hruška

2. Nominácia pomocných rozhodcov na medzinárodné stretnutia 11.2.a
15.2.2014 v Novákoch:
Stolík
:
Bránkový rozhodcovia :

Grman,Hrnčiar,Krajčík,Kuníková
Zvalo,Rexa

4. RK opätovne upozorňuje rozhodcov,že sú povinní skontrolovať náhradnú sadu
čapíc,či je totožná s tou,ktorá je použitá v zápase.Rozhodca je povinný pred
zápasom skontrolovať všetky potrebné dokumenty aj s prílohami.

Ján Bohát v. r.
predseda RK VPKSR

Vyhodnotenie
semináru rozhodcov a delegátov vodného póla
v Žiline 11.1.2014.

Semináru sa zučastnilo

ľudí:33
24-rozhdcov
7-delegáti
1-pomocný rozhodca
1-tréner

Seminár bol zameraný na oboznámenie sa s postrehmi a prípadnými problémami
pri aplikácií zmien vo výklade posudzovania niektorých herných situácií.
Ďaľej na seminári rozhodcovia,ktorí si zvyšujú kvalifikáciu písali opravné
testy.
Teoretická časť-p.Štefan Bottlík objasnil dôvod zmien v posudzovaní
niektorých herných situácií.Zdôraznil,že nejde o nové pravidlá ako také,ale
o nové ponímanie duchu hry.Hra sa má stať čistejšou,prehľadnejšou a
rýchlejšiou.
V situácií po strate lopty ak v prvom momente je bránené útočiacim hráčom v
pohybe do útoku,posudzuje sa to ako hrubý faul na vylúčenie(VP 21.11).
V neprehľadnej situácií na centri, keď rozhodca vylučuje obrancu a nieje
jednoznačne jasné o ktorého hráča ide, rozhodca spomalí proces vylučovania,
vyberie loptu z vody a jasne ukáže číslo vylúčeného hráča. Rozohráva sa z
miesta priestupku.
Praktická časť - p.Štefan Bottlík priniesol záznam modelovaného zápasu
družstiev talianskej ligy, ktorý odsledovali všetcia rozhodcovia a
delegáti. Následne sa diskutovalo o jednotlivých situáciach.
Na záver všetcia rozhodcovia písali test na preverenie ich teoretických
vedomostí vodnopólových pravidiel.

Ján Bohát v. r.
predseda RK VPKSR

