Zápisnica zo zasadnutia trénersko-metodickej komisie
konaného dňa 5. 10. 2015 v Novákoch

Prítomní: R. Kaid, C. Ragussa, P. Nižný, M. Fábian, O. Gajdáč
Ospravedlnení: D. Holas, M. Gogola
V úvode predseda TMK informoval členov TMK, že VV SZVP na svojom rokovaní dňa 2. 10 2015 rozšíril
počet členov TMK na 7. Z uvedeného dôvodu boli už na toto zasadnutie pozvaní aj novoustanovení
členovia.
1.Správa reprezentačného trénera seniorov
Asistent trénera R. Kaid podal ústnu správu z kvalifikačného turnaja. Zameral sa hlavne na rozhodujúce
stretnutie proti Francúzsku v ktorom sme súperovi podľahli o jeden gól, ktorý padol v závere zápasu
za nie celkom korektných okolností.
C. Ragussa: Je šanca, že španielski hráči, ktorí prejavili záujem budú môcť hrať za Slovensko?
Rieši to VV SZVP.
Asistent trénera dostal za úlohu dopracovať písomnú správu, ktorú odovzdal na VV SZVP a predsedovi
TMK z dôvodu, že nebola dostatočne obšírna.
Správa je prílohou tejto zápisnice.
Členovia TMK zobrali správu na vedomie.
2.Plán prípravy družstva seniorov do majstrovstiev Európy
R. Kaid predložil plán prípravy družstva seniorov do ME v Belehrade. Členovia TMK skonštatovali, že
plán je dobrý a bolo by dobré, keby ho všetci hráči v plnom rozsahu vedeli absolvovať.( viď príloha)
Členovia TMK zobrali plán prípravy na vedomie bez pripomienok.
3.Prehľad prípravy jednotlivých kategórií CTM – Mokrá lopta
Predseda TMK prejednal s trénermi jednotlivých kategórií stav prípravy a podal správu o aktuálnej
situácii.
Muži:
U 13, P. Tkáč – uskutočnil doteraz jeden VT s 22 hráčmi , ďalšie dva VT plánuje uskutočniť do konca
kalendárneho roka
U 14, H. S. Eschwig – uskutočnil 4 VT
U 15, K. Bačo uskutočnil 6 podujatí - 3 VT
1 VT so sparing partnerom (Nemecko)
VT pred MT Darko Čukič (Vrútky)
MT Darko Čukič
Ženy:
U 15, J. Baranovič, uskutočnil 7 podujatí
z toho 5 VT
účasť na MT Praha – Memoriál J. Jakersona
účasť na MT Praha – EU Nations
U 17, M. Henkrich ,táto kategória v rámci CTM – Mokrá lopta zatiaľ neabsolvovala žiadne podujatie

4.Plán práce TMK
Členovia TMK sa dohodli na termíne budúceho zasadnutia na 19. 12 2015 v Košiciach v čase konania
Dunajského pohára.
Na toto zasadnutie budú pozvaní aj tréneri CTM – Mokrá lopta, kde predložia súhrnné správy za uplynulý
kalendárny rok , poznatky a postrehy z práce s jednotlivými kategóriami ako aj návrhy týkajúce sa
skvalitnenia práce s mládežníckymi kategóriami.
Na zasadnutí bude okrem iného prejednaný návrh na personálne obsadenie trénerských postov CTM –
Mokrá lopta na ďalší kalendárny rok, systém tvorby metodických materiálov, plány príprav jednotlivých
kategórií reprezentačných družstiev, aktualizovaný plán práce a plán zasadnutí TMK.
Predseda TMK zabezpečí pozvanie trénerov CTM – Mokrá lopta a trénerov reprezentačných družstiev na
zasadnutie.
Tréneri reprezentačných družstiev vypracujú a zašlú plán prípravy predsedovi TMK do 11.12 2015 .
Pri tvorbe plánov prípravy vychádzať z výsledkov LEN Kongresu (Viedeň, 8. – 10. 10. 2015 ,viď. príloha)
Tréneri CTM – Mokrá lopta vypracujú a zašlú predsedovi TMK súhrnnú správu za svoju kategóriu za
rok 2015 do 11. 12. 2015.
Súhrnná správa bude obsahovať: Termín a miesto uskutočnenia jednotlivých podujatí, aké to bolo
podujatie( VT, VT so sparingom, MT apod.), počet zúčastnených hráčov na jednotlivých podujatiach,
poznatky, postrehy, návrhy trénera týkajúce sa práce v mládežníckych kategóriách.
5.Rôzne
1. Predseda TMK informoval členov TMK o výsledkoch výberového konania ktoré uskutočnil VV SZVP
dňa 2.10. 2015. Na posty trénerov reprezentačných družstiev boli stanovení tréneri nasledovne:
Muži U 19 – D. Holas, U 16 – K. Bačo
Ženy U 19 – P. Mihalkovič, U 16 – J. Baranovič
Členovia TMK po diskusii zobrali informáciu na vedomie.
2. Členovia TMK rozhodli, že postupne vypracujú metodický materiál, ktorý bude k dispozícii trénerom
v kluboch a môže pomôcť k skvalitneniu ich práce. Na vypracovanie metodického materiálu pre
kategóriu U 11 sa podujala C. Ragussa a pre kategóriu U 13 P. Nižný.
3. R. Kaid predniesol návrh, aby kategórie 11-roční, mladší a starší žiaci po vzore vodnopólovo vyspelých
krajín ako HUN, ESP, SRB a MNE mohli hrať v súťažiach len osobnú obranu ( nie zónovú obranu ).
V tomto súťažnom roku TMK navrhuje začať uplatňovať tento systém od kategórie 11-roční.
Hlasovanie: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

Nováky, 5. 10. 2015

Ondrej Gajdáč
predseda TMK

Správa asistenta reprezentačného trénera SR mužov.
VT Barcelona a Kvalifikácia na ME

VEDENIE DRUŽSTVA
Hlavný tréner: Toni Esteller
Asistent trénera: Kaid Róbert
Vedúci družstva: Gejza Gyurcsi( pripojil sa k výprave 24.9.vo Francúzku)
ZRAZ:21.09.2015 v Barcelone
TERMÍN VT+ Kvalifikácia ME:21-27.09.2015
UKONČENIE:27.09.2015
ZHODNOTENIE TRÉNERA:
Na zraz bolo nominovaných 13 hráčov.
Kozmér Lukáš
Famera Martin
Zaťovič Juraj
Tkáč Maroš
Ďurík Lukáš
Balaž Samuel
Seman Lukáš(pripojil sa k výprave 24.9. vo Francúzku)
Bielik Tomáš
Tkáč Patrik
Polovic Kristián
Brúder Tomáš
Hoferica Tomáš
Na sústredení sme absolvovali päť tréningových jednotiek.
Pondelok 21.9.večer sparing partner CN Barcelona
Utorok 22.9.ráno sparing partner CN Barcelona
večer sparing partner CNA Barceloneta
Streda 23.9. ráno sparing partner CNA Barceloneta
večer sparing partner CN Barcelona
Vo štvrtok 24.09 ráno sme mali presun z Barcelony do Paríža a následne do miesta konania II.
fázy kvalifikácie(Chalons en Champagne) o postup na ME 2016 v Belehrade.
Rozpis zápasov Slovenska bol následovný:
25.09.2015 Ukraina-Slovensko
26.09.2015 Francúzko-Slovensko
27.09.2015 Slovensko-Bielorusko

UKR- SVK
3:13
ŠTVRTINY -(1:3)-(0:4)-(1:4)-(1:2)
GÓLY: Brúder 3,Kolárik a Polovic po 2,Patrik Tkáč, Seman, Ďurík a Famera po 1.
Zápas bol jednoznačne v našej réžii čomu zodpovedá aj výkonnostná úroveň ,v náš prospech.

FRA-SVK
10:9
ŠTVRTINY-(3:3)-(3:3)-(1:0)-(3:3)
GÓLY:Famera 3,Ďurík,Baláž,Seman,Polovic,Kolárik,Zaťovič po 1.
Vedeli sme že tento zápas nerozhoduje o postupujúcom na ME ale pôjde o nasadenie do
žrebovania. Pri vyrovnanosti oboch družstiev sme predpokladali, ťažký zápas čo sa aj potvrdilo.
Vývoj stretnutia bol veľmi vyrovnaný1:0,1:1,2:1,2:2,2:3,3:3,4:3,4:4,5:4,5:5,6:5,6:6,7:6,7:7,8:7,9:7,9:8,9:9,10:9.Zaujímavá situácia
nastala 19 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času,keď si družstvo Francúzka zobralo Time
Out. Po začatí hry si súper v našom obrannom pásme vymenil štyri nahrávky a ukazovateľ času
celú túto dobu stál, následná piata nahrávka na pozíciu päť kde bránil Kolárik,po hernej situácii
keď sa z francúzskym hráčom túto nahrávku snažil pozične získať a lopta v momente
rozhodcovského hvizdu bola v držbe Kolárika, prišiel dosť sporný verdikt v podobe vylúčenia
Kolárika. Následnú presilovku súpera sme neubránili a zápas prehrali. Aj napriek tejto okolnosti
hodnotím výkon družstva pozitívne s maximálne profesionálnym prístupom.

SVK-BLR
17:5
ŠTVRTINY-(4:2)-(4:0)-(5:1)-(4:2)
GÓLY:Famera,Maroš Tkáč po 3,Zaťovič,Ďurík,Polovic po 2,Brúder,Kolárik,Patrik
Tkáč,Seman,Baláž po 1.
Hráči v tomto zápase opäť ukázali profesionálny prístup a aj po nešťastnej prehre z Francúzskom
nenechali nič na náhodu nedovolili žiadne prekvapenie a zápas s prehľadom kontrolovali do
víťazného konca.

PLÁN PRÍPRAVY SR-A MUŽI PRED ME V BELEHRADE.

VT v Novákoch:14-17.12.2015
Danube Cup v Košiciach:18-20.12.2015
VT v Košiciach(sparingpartner Rumuni):20-23.12.2015
VT v Novákoch:26-30.12.2015
VT v Bratislave:02.01.2016
MT Volvo Cup v Györ:03-05.01.2016
VT v Bratislave:06-08.01.2016
08.01.2016-odchod na ME do Belehradu

LEN Kongres, Viedeň, 08.10. - 10.10.2015 J. Kula, Š. Šmihuľa
MUŽI:
VT Nováky, 14.12. - 17.12.2015
- sparing TUR
- zatiaľ nepotvrdené, po konzultácii s trénermi
- rozhodnutie na vedomie TUR
MT Istanbul, 28.12. - 30.12.2015
- ROU, NED, TUR, GEO, SVK
- zatiaľ nepotvrdené, po konzultácii s trénermi
- rozhodnutie na vedomie TUR
MT Hamburg, 24.3. - 28.3.2016
- GER, AUS, USA, ???
- účasť iba v prípade postupu na OH kvalifikáciu (dohoda s GER, že upresníme po ME v Belehrade)
Kval. OH Trieste, 3.4. - 10.4.2016
MT Tbilisi 6/2016 - RUS, ROU, KAZ, TUR, GEO
- zatiaľ nepotvrdené, po konzultácii s trénermi
- rozhodnutie na vedomie GEO
Dunajský pohár 2016 - uvažovaný termín 7/2016 (GER, NED, SVK, ???)
- upresniť termín po konzultácii s trénermi
- osloviť ďalšie federácie/potvrdenie 4tého účastníka
- na základe rozhodnutia na mieste nebol DP zaradený do LEN kalendára

LEN Kongres, Viedeň, 08.10. - 10.10.2015 J. Kula, Š. Šmihuľa
U19 MUŽI:
MT Tbilisi, 25.3. - 27.3.2016
- RUS, KAZ, GEO, TUR, SVK??
- zatiaľ nepotvrdené, po konzultácii s trénerom
- rozhodnutie na vedomie GEO
VT Nováky, 11.4. - 17.4.2016
- sparing ROU (reciprocita)
- potvrdené
- dotiahnuť detaily s ROU
MT Turecko - Izmir, 29.4. - 1.5.2016
- RUS, ROU, TUR, SVK
- potvrdené
- dotiahnuť detaily s TUR
Kvalifikácia ME, 6.5. - 8.5.2016
VT Rumunsko, 7-8/2016
- sparing ROU (reciprocita)
- v prípade postupu na ME
MT Slovensko, prelom 8,9/2016
- v prípade postupu na ME
- predbežný záujem TUR
ME, Alphen (NED), 11.9. - 18.9.2016

U15 MUŽI:
- ASAP poslať požiadavku na účasť na turnaji Darko Čukič mem. na základe komunikácie počas LEN
kongresu

LEN Kongres, Viedeň, 08.10. - 10.10.2015 J. Kula, Š. Šmihuľa
ŽENY:
MT Praha, 17.6. - 19.6.2016
- predbežne cca 10 tímov (IRL, DEN, CZE, SUI, AUT, ENG, WAL, SCO, SVK, RSA)
- potrebné zaplatiť zálohu na účet organizujúcej federácie 1 000,- € do 31.3.2016 (preveriť presný
termín), uvedené v maily z júna/júla 2016 od Stephen O'Brien

U19 ŽENY:
MT Slovensko, prelom 8,9/2016
- GER, SRB, SVK, ???

- osloviť ďalšie federácie/potvrdenie 4tého účastníka
ME, Gouda (NED), 11.9. - 18.9.2016

U17 ŽENY:
MT Dánsko, 1.4. - 3.4.2016

- predbežne cca 9 tímov (IRL, DEN, CZE, SUI, ENG, WAL, SCO, SVK, RSA)
- potrebné zaplatiť zálohu na účet organizujúcej federácie 1 000,- € do 30.11.2016 (preveriť presný
termín), uvedené v maily z júna/júla 2016 od Stephen O'Brien
MT Rumunsko, 22.4. - 24.4.2016
- SRB, TUR, ROU, SVK
- turnaj kategórie U19, predbežne dohodnuté pre naše U17
VT Slovensko, 8/2016
- sparing ROU U19 so SVK U17 poprípade U19 na základe výkonnosti z MT v ROU
- možnosť nahradiť VT sparing za pozvanie na MT U19 na SVK

INFO:
Počas LEN Kongresu sme obdržali informácie ohľadom zmien pravidiel týkajúcich sa pravidiel European WP
Championships, ktoré schválilo LEN Bureau na rokovaní deň pred kongresom.
Väčšina zmien je len formálnych a týka sa úpravy počtu účastníkov na 16.
MUŽI, 16 účastníkov na turnaji:
- prvých 8 tímov z ME je automaticky kvalifikovaných na ďalšie ME
- tímy 9 - 16 z ME hrajú len play-off stretnutia kvalifikácie doma/vonku
- kvalifikácia v novom formáte, 4 skupiny po 4, 2 turnaje na 2 miestach, po prvom turnaji prežrebovanie (ŽREB, nie
serpentin nesystem!)
- víťaz kvalifikačnej skupiny hrá s tímom z predch. ME z 13 - 16 miesta
- druhý z kvalifikačnej skupiny hrá s tímom z predch. ME z 9 - 12 miesta
- ME:
4 skupiny po 4
po základnej fáze každý s každým do kríža 1 - 4, 2- 3, križujú sa skupiny A-B/C-D LEN Kongres, Viedeň, 08.10. -

10.10.2015 J. Kula, Š. Šmihuľa

ŽENY, 12 účastníkov na turnaji:
- prvých 6 tímov z ME je automaticky kvalifikovaných na ďalšie ME
- tímy 7 - 12 z ME hrajú len play-off stretnutia kvalifikácie doma/vonku
- kvalifikácia v novom formáte, 2 skupiny po 6, 2 turnaje na 2 miestach, po prvom turnaji prerozdelenie skupín na
základe kľúča:
1A 2B
2B 2A
3A 3B
4B 4A
5A 5B
6B 6A
- víťaz kvalifikačnej skupiny hrá s tímom z predch. ME z 11 - 12 miesta
- druhý z kvalifikačnej skupiny hrá s tímom z predch. ME z 9 - 10 miesta
- tretí z kvalifikačnej skupiny hrá s tímom z predch. ME z 7 - 8 miesta

