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Z Á P I S ŠTK SZVP č. 4/2009
zo dňa 1.02.2009

1. Hlásenie stretnutia
1.1 PVK Vrútky
1.2 KVP Komárno
1.3 ŠKP Košice
1.4 KVP Kúpele Piešťany
1.5 Sl. UK Bratislava

- OS ml. žiakov sk. východ – 2. turnaj (31.01.2009)
- II. NL juniorov – II. turnaj (31.01. – 1.02.2009)
- OS st. žiakov sk. východ – III. turnaj (7. – 8.02.2009)
- OS 11.ročných sk. stred – I.turnaj (7.02.2009)
- EMM extraliga – VII.- IX. kolo (13.-15.02.2009)

2. II. NL juniorov stanovisko
2.1 ŠTK SZVP týmto upozorňuje klub KVP Komárno, že podmienky na súťaž nediktuje ŠTK ale rozpis
súťaže. ŠTK SZVP môže udeliť iba príp. výnimku v opačnom prípade sa hrá podľa rozpisu.
3. OS ml. žiakov sk. stred – III. turnaj – Nováky24. – 25.01.2009
Výsledky:
13.ŠK TOPVAR Topoľčany „A“
/6:0,5:1,5:1,9:2/
14. KVP NCHZ Nováky
/8:0,4:0,8:5,6:0/
15. ŠK TOPVAR Topoľčany „B“
/0:5,1:4,1:3,0:4/
16. KPŠ NEREUS Žilina
/0:4,1:3,1:0,1:4/
17.KPŠ NEREUS Žilina
Družstvo Topoľčian nepricestovalo.
18.ŠK TOPVAR Topoľčany „A“
/1:3,0:1,2:3,5:4/

- ŠK TOPVAR Topoľčany „B“
Malík,Rexa
- KPŠ NEREUS Žilina
Rexa, Malík
- KVP NCHZ Nováky
Prelovský, Malík,
- ŠK TOPVAR Topoľčany „A“
Malík, Rexa
- ŠK TOPVAR Topoľčany „B“

25: 4
26: 5
2 :16
3 :11
5 : 0 kont.

- KVP NCHZ Nováky
Rexa, Malík

8 :11

8
6
3
0

17
13
6
0

Tabuľka po III. turnaji:
1. KVP NCHZ Nováky
2. ŠK TOPVAR Topoľčany „A“
3. KPŠ NEREUS Žilina
4. ŠK TOPVAR Topoľčany „B“

9
9
9
9

1
1
0
0

0
2
6
9

152:65
141:52
71:111
27:163

- 2 4. OS ml. žiakov sk. západ III. turnaj – Bratislava 21. – 24.01.2009
Výsledky:
12.KŠK Bratislava

- Sl. UK Bratislava
Brišš, Nedbalová
- KVP Komárno
Brišš, Schlosser
- KVP Kúpele Piešťany
Schlosser,
- KŠK Bratislava
Schlosser,
- KVP Kúpele Piešťany
Schlosser,
- KVP Komárno
Schlosser,

/0:7,0:8,1:7,0:10/
13.KVP Kúpele Piešťany
/1:11,0:5,1:12,0:1/
14.Sl. UK Bratislava
/8:0,9:0,10:0,9:0/
15.KVP Komárno
/10:0,5:1,9:0,4:0/
16.KŠK Bratislava
/1:3,1:3,1:2,0:6/
17.Sl. UK Bratislava
/1:2,1:0,1:0,1:3/

1 :32
2 :29
36: 0
28: 1
3 :14
4 : 5

Tabuľka po III. turnaji:
1. KVP Komárno
2. Sl. UK Bratislava
3. KVP K. Piešťany
4. KŠK Bratislava

8
8
9
9

8
6
3
0

0
0
0
0

0
2
6
9

207:13
196:15
45:217
23:226

16
12
6
0

ŠTK SZVP upozorňuje na dohrávku stretnutia medzi KVP Komárno a UK Bratislavou.
5. I. liga mužov – rozpis súťaže
5.1 Ako príloha je rozpis I. ligy mužov.
K zmene termínov pristúpila ŠTK SZVP na základe uznesenia VV SZVP.
Uznesenie č. 1/09
VV SZVP ukladá predsedovi ŠTK, aby v spolupráci s klubmi 1. ligy mužov prispôsobil nové hracie
termíny k ukončeniu základnej časti EMM vodnopólovej extraligy mužov.
Z: V. Illes predseda ŠTK
Úloha trvá. VV uložil predsedovi ŠTK, aby do konca januára 2009 uzavrel dohodu s klubmi 1. ligy
mužov.

Ing. Illes Viliam v.r.
Predseda ŠTK SZVP

- 1 I. LIGA MUŽOV NA ROK 2009
A/. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Riadenie súťaže:
- súťaž riadi Slovenský zväz vodného póla prostredníctvom ŠTK
Účastníci:
- PVK Vrútky, KVP Kúpele Piešťany, KPŠ Nereus Žilina,Slávia UK Bratislava „B“,
Usporiadateľ:
- usporiadateľom stretnutí jednotlivých kôl sú vylosované družstvá a sú uvedené v rozpise.
Termíny:
I. turnaj 21. - 23.03.2009
II. turnaj 28. - 29.03.2009
III. turnaj 18. - 19.04.2009
IV. turnaj 25. - 26.04.2009

Slávia UK Bratislava „B“
KPŠ Nereus Žilina
PVK Vrútky
KVP K. Piešťany

Termíny kvalifikácie:
- dvojzápas 2.05.2009
- dvojzápas 16.05.2009
Systém súťaže:
- na turnajoch odohrajú stretnutia každý s každým. V sobotu dopoludnia ( 9,00 – 12,00 hod)
a odpoludnia (16,,00 – 20,00 hod), a
v nedeľu dopoludnia ( 9.00 – do 12.00 hod ) podľa
vylosovania. S prípadnou zmenou hracieho času musia súhlasiť zúčastnené družstvá,
- 4 turnaje každý s každým v skupine podľa kľúča:
1-4

4-3

2-4

2-3

1-2

3–1

Pre jednotlivé turnaje majú družstva pridelené nasledovné čísla:
turnaje:
1. 2. 3. 4.
1. Slávia UK Bratislava „B“

1 4 3

2

2.PVK Vrútky

2 1 4

3

3.KPŠ Nereus Žilina

3 2 1

4

4.KVP K. Piešťany

4 3 2

1

- víťaz I. ligy odohrá dvojstretnutia s družstvom extraligy, ktoré skončilo na 6. mieste. Prvé
dvojstretnutie sa odohrá u družstva extraligy,
Losovanie:
- 30.08.2008 v Novákoch. Zmena a úprava 22.01.2009.

- 2 Súpiska:
- odoslať najneskôr do 7.03.2009 trojmo matrike – p. FORIŠ SZVP, ktorý potvrdené súpisky zašle 1 x
ŠTK a 1 x klubu.
- potvrdená súpiska MK je súčasne potvrdenie o zaplatení licenčného poplatku na príslušný súťažný
ročník,
- na súpiske sa neuvádzajú hráči, ktorí majú povolenie hosťovať v domácej súťaži, ako
aj pôsobiť v zahraničnej súťaži za dodržania platných predpisov (PP),
- po uzatvorení súpisiek nemôže už hráč (domáci príp. zahraničný) odohrať stretnutia v žiadnej inej
súťaži, a pri registrácii musí mať doklad – potvrdenie ako v predošlom odstavci,
- dopisovanie na súpisky vykonáva MK. O dopísaných športovcoch písomne - zápisom, informuje
kluby (oddiely),
- pri prvom príp. obnovenom vydaní licencie hráča, sa „Žiadosť o vystavenie licencie“ s potrebnými
dokladmi fotka, licenčný poplatok a poplatok za preukaz zasielajú na adresu MK,
- po uzatvorení súpisiek je dopisovanie hráčov možné – novo zaregistrovaní a vlastní hráči.
Hospodárske podmienky:
- účastníci štartujú na vlastné náklady. Náklady na rozhodcov uhrádza SZVP. Vyúčtovanie sa
vykonáva spôsobom ako v súťažnom ročníku 2007, na základe predložených dokladov
sekretariátu SZVP do 10 dní po ukončení akcie.
Informácie:
- podáva SZVP - ŠTK - Ing. Viliam ILLES,
- fax: sekr.ŠKP: 055/6228565
- Tlf. D:055/6746 694
- e – mail : illeali @ netkosice.sk
- MT – 0903 611500
Písomný styk: korešpondencia - zápisy zo stretnutí, hlášenky,:
- Ing. Viliam Illes, 040 20 Košice, Ždiarska 21 aj e-mailom.
B/. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
- hrá sa podľa platných pravidiel vodného póla, súťažného poriadku, ich doplnkov a zmien,
ustanovení rozpisu súťaže a platných smerníc LEN,
Štartujú:
- hráči po dosiahnutí 15 roku veku (ročník narodenia 1993) v danom roku. Dopisovanie je možné po
dosiahnutí stanoveného veku. Zahraničný hráči za stanovených podmienok SZVP a LEN.
Podmienky súťaže:
a/ štartuje sa na súpisku potvrdenú MK. Na súpiske musí byť uvedených najmenej 7 hráčov,
b/ hráči sa musia pred stretnutím preukázať rozhodcom (vedúci družstva) platným licenčným
preukazom opatreným evidenčným číslom licencie potvrdeným matrikou.
Lekársku prehliadku zabezpečuje oddiel (klub) pred zahájením súťaže pre všetkých hráčov
uvedených na súpiske ako aj pre hráčov, ktorí sa doplnenia na súpisku. Na vyžiadanie sekretariátu
SZVP je klub (oddiel) povinný do stanoveného termínu toto potvrdenie - nia predložiť k nahliadnutiu.
Bez licenčných preukazov a potvrdenej súpisky nemôžu byť hráči pripustený k stretnutiu,

- 3 c/ družstvá zaradené do súťaže sú povinné zaistiť pre vedenie družstva
kvalifikovaného trénera. Meno trénera - asistenta a ich kvalifikáciu je potrebné uviesť na
súpiske družstva. Vedúceho družstva uviesť do kolónky vedúci družstva,
d/ účastníci štartujú na vlastné náklady. Usporiadatelia
družstvá
sú povinné uhradiť
vyslaným rozhodcom a komisárom
príslušné náhrady podľa platných hospodárskych
smerníc riadiaceho orgánu a to vždy pred zahájením prvého stretnutia. V prípade, že
zamestnávateľ neposkytne rozhodcom a komisárovi
je povinný previesť úhradu ušlej mzdy,

platené pracovné

e/ domáce družstvo musí na každé stretnutie zabezpečiť tri lopty,
kvalifikovaných rozhodcov k rozhodcovskému stolíku,

voľno, usporiadateľ

minimálne dvoch

f/ súťažný poplatok za hráča uvedeného na súpiske a poplatok za funkcionára (tréner, asistent,
vedúci - samostatne) je v rozsahu stanovenom Licenčným poriadkom. Čiastky sú uvedené
v Spravodaji SZVP č.1/2008, ktorý rozdával sekretár zväzu na porade v Novákoch. Klubom, ktoré
si Spravodaj neprevzali zašle sekretár SZVP.
g/ na stretnutie môžu nastúpiť najviac dvaja zahraničný hráči.
Ihrisko a jeho vybavenie:
- stretnutia sa musia odohrať na ihriskách s rozmermi 30 x 20 m a najmenšou hĺbkou 180 cm a
musí byť umožnené
rozhodcom rozhodovanie
po oboch stranách bazénu, v tesnej
blízkosti hracej plochy. Usporiadateľ musí mať na každé stretnutie k dispozícii a v prevádzke
viditeľný elektrický ukazovateľ odohraného času v dĺžke 4 x 8 min, , elektrický ukazovateľ
dĺžky držania lopty (30 s), tabuľu na označenie osobných chýb hráčov, ručné stopky na meranie
oddychového času (TIME OUT) a píšťalku na signalizovanie. Stretnutia sa musia odohrať s loptami
(EPSAN,MIKASA,MOLTEN a pod.)
Hrací čas:
- 4 x 8 minút čistého času
Hodnotenie výsledkov:
- hodnotenie súťaže sa vykonáva podľa súťažného poriadku č. 4 odst.4/ a hodnotenie výsledkov sa
vykonáva podľa súťažného poriadku čl.8 odst.10,11,12,13,14,
Hlásenie stretnutí:
- vykonáva sa podľa súťažného poriadku čl.7 odst.13, písm.a/. Organizátor zasiela „Hlášenku“ na
sekretariát SZVP a ŠTK min 14 dní pred akciou,
- po každom odohranom dvoj stretnutí a nadstavbových turnajov usporiadateľ telefonicky
nahlási výsledky TASR, SITA a mailom na SZVP.
Námietky:
- sa podávajú podľa ustanovenia súťažného poriadku čl.6.
Dôležité upozornenie na povinnú výmenu licencie hráča.
V súlade s Licenčným poriadkom sú povinní držitelia Licencie hráča, ktorí dovŕšia v roku 2009 , 20
rokov fyzického veku, požiadať o výmenu doterajších licencií. Žiadosti sa predkladajú písomne na
predpísanom tlačive SZVP (Žiadosť o vydanie licencie), aktuálnu fotografiu spolu s doterajšou
licenciou a uhradením 100.- Sk v zmysle smerníc. Doklad o úhrade musí byť priložený. Dôvodom je
zabezpečiť vierohodnosť podobizne držiteľa Licencie so skutočnosťou.

- 4 V uvedenej súvislosti upozorňujeme kluby a oddiely vodného póla aby zabezpečili
u svojich hráčov vykonanie výmeny licencií. Výmena licencií musí byť vykonaná pred predložením
súpisiek. Pokiaľ nebude dodržaná výmena licencie u hráčov, títo budú zo súpisky vyčiarknutí. Výmena
licencii bude zahájená v septembri 2008.
Na základe usmernenia MK SZVP kluby zúčastnené v súťaži majú povinnosť predložiť licencie
hráčov, trénerov a organizačných pracovníkov (ved. družstiev) spolu so súpiskami na
potvrdenie matrike. Licencie, ktoré už raz boli potvrdené sa už MK SZVP neposielajú. MK SZVP
sa súčasne posielajú aj licencie hráčov príp. funkcionárov, ktorí už ukončili svoju činnosť príp.
sa už dlhšiu dobu nezapájajú do vodnopólového hnutia.
Ďalšie usmernenia MK sú uvedené v zápise ŠTK č.37/08 zo dňa 1.09.2008
Tituly a ceny:
- prvé tri družstvá obdržia medaile v počte 15 ks pre hráčov a dvoch pre trénera a ved. družstva.

Ing. Viliam ILLES v.r.
Predseda ŠTK SZVP

JUDr. Juraj Kula v.r.
Prezident SZVP

