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Z Á P I S ŠTK SZVP č. 20/2009
zo dňa 4.05.2009
1. Vyhlásenie súťaží - prihlášky
1.1 SZVP po predložení návrhu zväzovým kapitánom a jeho prejednaní na VV SZVP prostredníctvom
ŠTK SZVP vyhlasuje na súťažný ročník 2009/2010 nasledovné súťaže:
MUŽI
- Slovenský pohár – kvalifikačný turnaj v termíne 30.10. – 1.11.2009 za účasti prihlásených
družstiev. Družstvá, ktoré sa prihlásia do európskych vodnopólových súťaží kvalifikáciu nehrajú.
Finále SP za účasti 4 družstiev sa odohrá v termíne 21. – 22.11.2009.
- Zimné majstrovstvá SR – kvalifikačný (é) turnaj (e) v termíne 5. – 6.12.2009. 1. a 2. družstvo zo
Slovenského pohára nehrá kvalifikáciu. Do finále sa kvalifikujú 4 družstvá. Finále ZM za účasti 6tich družstiev bude v termíne 11. – 13.12.2009.
- extraliga – bude zahájená dvoma turnajmi za účasti 6 družstiev (HORNETS,NO,UK,OVOMONT,ŠKP,TO). Súčasne budú vytvorené dvojičky, ktoré po dvoch turnajoch odohrajú ďalšiu časť
súťaže systémom doma vonku. Súťaž bude pokračovať turnajovým spôsobom ako v súčasnosti.
Družstvá, ktoré sa umiestnia na 5. a 6. mieste odohrajú turnaje s družstvami I. ligy (podľa počtu
prihlásených je možné, že aj v dvoch skupinách).
Výzva na prihlásenie organizovania turnajov SP a ZM bude zaslaná včas. Je však možné tiež už
zaslať aj s prihláškou do jednotlivých súťaží. Na základe rozhodnutia VV SZVP účasť v SP a ZM je
povinná pre všetky kluby, ktoré majú záujem hrať mužské súťaže v súťažnom ročníku 2009/2010.
Predpoklad zahájenia extraligy je v mesiaci január. Termínový kalendár súťaží bude upresnený až po
vydaní termínového kalendára LEN a termínového kalendára pre slovenskú reprezentáciu. Družstvám
bude doručený včas.
JUNIORI „U18“
- Zimné majstrovstvá SR – kvalifikácia v mesiaci október podľa počtu prihlásených účastníkov. Do
finále postupuje 6 družstiev (keď 2. skupiny tak 3 a 3.,keď 3. skupiny tak 2. zo skupiny). Finále
bude v mesiaci november.
- NL (I. a II) – do I. NL priamo postupujú 1. a 2. družstvo zo ZM. I. NL za účasti 6. družstiev bude
doplnená ďalšími 4. družstvami z kvalifikačných turnajov (podľa počtu účastníkov), ktoré budú
v mesiacoch január (23. – 24.01.2010) a február (6. – 7.02.2010). Prvý turnaj I. NL bude za účasti
6. družstiev a to koncom mesiaca február. Po tomto turnaji bude pokračovať súťaž finálovými
turnajmi so 4. družstvami. Body do pokračujúcej súťaže si berú iba zo vzájomných stretnutí
z prvého turnaja. Finálové turnaje budú v mesiacoch marec – máj s cca. Troj týždňovými pauzami
medzi jednotlivými turnajmi. Ostatné družstvá aj s družstvami, ktoré vypadli z I. NL budú hrať II. NL
o konečné umiestnenie.

- 2 KADETI „U 16“
Platí ten istý systém ako u juniorov. Termíny budú upresnené tak, aby nekolidovali s ostatnými
vakovými kategóriami.
Vo vyššej kategórii budú môcť hrať max. traja hráči z nižšej kategórii (taký je návrh).
ŽENY
- Slovenský pohár – jeden turnaj. Termín bude upresnený.
- Zimné majstrovstvá SR – jeden turnaj. Termín bude upresnený.
- I. liga žien – 4. turnaje príp. 5. turnajov podľa počtu účastníkov. Termíny budú upresnené.
DIEVČATÁ „U 17“
- Zimné majstrovstvá – jeden turnaj za účasti prihlásených družstiev. Termín bude upresnen.
- NL – 4. turnaje príp. 5. turnajov podľa počtu prihlásených družstiev. Termíny budú upresnené.
DIEVČATÁ „U 14“
- NL – 4. príp. 5. turnajov podľa prihlásených účastníkov. Finálový turnaj u 1. družstva z DČ za účasti
už len 4. družstiev.
Aj ženských súťažiach má platiť zásada, že vo vyššej kategórii môžu hrať max. tri hráčky
z nižšej kategórii a na súpiske musí byť uvedených min. 13 hráčok.
Termín zaslania záväzných prihlášok je do 31.júla 2009. Družstve, ktoré odstúpi zo súťaže po
vyhlásení súťaže bude disciplinárne riešené v súlade so SP a DP.
2. II. turnaj st.žiakov sk. „B“ – Žilina 25. – 26.04.2009
Výsledky:
7. PVK Vrútky

- KPŠ NEREUS Žilina
Janoušek, Koza
- KŠK Bratislava
Koza, Janoušek
- KPŠ NEREUS Žilina
Koza, Janoušek
- PVK Vrútky
Janoušek, Koza
- PVK Vrútky
Koza, Janoušek
- KPŠ NEREUS Bratislava
Janoušek, Koza

/1:5,0:4,2:4,2:4/
8. Sl. PU Prešov
/2:0,6:1,4:0,3:1/
9. Sl. PU Prešov
/3:4,1:2,3:2,2:4/
10.KŠK Bratislava
/3:0,1:2,4:0,2:3/
11.Sl. PU Prešov
/2:1,2:1,2:1,3:2/
12.KŠK Bratislava
/0:4,1:1,0:5,1:4/

5 :17
15: 2
9 :12
10: 5
9 : 5
2 :14

Tabuľka po II. turnaji:
1. KPŠ NEREUS Žilina
2. Sl. PU Prešov
3. PVK Vrútky
4. KŠK Bratislava

6
6
6
6

6
4
1
1

0
0
0
0

0
2
5
5

89:28
70:38
37:68(-31)
26:88(-62)

12
8
2
2

Ing. Illes Viliam v.r.
Predseda ŠTK SZVP

