Zápis zo stretnutia VPKSR v Novákoch.

V Novákoch, v piatok 24.06.2011 o 11.00 hod., sa konalo stretnutie zástupcov Extraligových klubov VPKSR. Všetkých zástupcov klubov aj hostí privítal konateľ spoločnosti Š. Dabrovský.
Prítomní :

za ČH Hornets Košice
za Akademik Košice
za Sláviu UK Bratislava
za Topoľčany
za Nováky
za Žilinu
Za ŠKP Košice
za Komárno

pán J. Karabáš
pán Ďurčov sa ospravedlnil
pán P. Mihalkovič sa ospravedlnil
pán T. Dolný
pán R. Turčan
pán E. Prelovský
pán V. Illes
pán T. Mészaroš

Hostia:

za ATU
za RK predseda

pán L. Bottlik
pán J. Bohát sa ospravedlnil

Navrhovaný program stretnutia :
1)
2)
3)
4)

Členstvo vo VPKSR
Súťaže v nastávajúcej sezóne
DK a RK, referát p. Prelovského
Komárno – nárok na kompenzáciu vzniknutých nákladov spojených organizáciou neuskutočneného
5.kola 1.NL kadetov v Komárome – p.Mészaroš
Program bol jednohlasne prijatý.

1) Aby sa všetky vodnopólové kluby mohli zúčastňovať stretnutí VPKSR a necítili sa diskriminované,
rozhodli sme sa zriadiť „ Súťažnú komisiu “ pri VPKSR s.r.o., ktorej členmi sú všetky Extraligové kluby
a na požiadanie sa ním môže stať každý slovenský vodnopólový klub, po následnom odsúhlasení
súčasných členov, hlasovaním. Zabezpečiť vypracovanie štatútu Súťažnej Komisie dostal za úlohu
konateľ spoločnosti. Pán L. Bottlik požiadal o prijatie ATU Košice za člena Súťažnej komisie.
Hlasovaním prítomných členov bolo ATU Košice jednohlasne prijaté za člena Súťažnej komisie pri
VPKSR s.r.o.
2) Predseda ŠTK, pán V. Illes, oboznámil prítomných o predbežnom záujme klubov štartovať
v jednotlivých súťažiach v nastávajúcej sezóne.
Následne vystúpil pán J. Karabáš s tromi návrhmi zmien hracieho modelu a kalendára:
a) Návrh rozšíriť kategóriu juniorov o hráčov do 23 rokov. To znamená, že súťaže sa môžu zúčastniť
hráči narodení 1989 a mladší. Návrh bol prijatý hlasovaním v pomere : 4x za, 2x proti, 1x sa zdržal
hlasovania. Súťaž sa bude hrať tohto roku.
Navrhovanú zmenu pán J. Karabáš odôvodnil potrebou zvýšiť počet štartujúcich mužstiev
v juniorskej kategórii, tým sa zvýši počet zápasov jednotlivých mužstiev v súťaži. Účasť starších
hráčov v juniorke predpokladá zvýšenie kvality zápasov.
b) Návrh odohrať doterajšie Zimné Majstrovstvá v termínoch koncom augusta a začiatkom
septembra ako Letné Majstrovstvá. Kvalifikačný charakter majstrovstiev zostáva nezmenený.
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c) Odôvodnenie návrhu je snaha dostať tréningový proces klubov v letných mesiacoch a tým
využívať letné bazény. Hlasovanie bolo nasledovné : 4x za, 2x proti, 1x sa zdržal hlasovania. Tento
návrh nadobudne účinnosť až od sezóny 2012/2013.
d) Ďalší návrh týkajúci sa zmeny hracieho modelu predloží pán J. Karabáš na najbližšom stretnutí
VPKSR.
Extraliga, hrací model ako minulú sezónu 2010/2011. Hlasovanie : 5x za, 0x proti, 1x sa zdržal
hlasovania.
Definitívny návrh hracieho modelu na sezónu 2011/2012 odsúhlasíme až po doručení záväzných
prihlášok do súťaží a to do 15.07.2011.
3) Pán E. Prelovský vyhodnotil účinkovanie rozhodcov v tohtoročnej sezóne vcelku kladne na základe
vypracovaných tabuliek zo záznamov protokolov delegátov a vedúcich mužstiev.
• Ďalej navrhol kontrolovanie požitia alkoholu rozhodcami. Odsúhlasili sme zakúpenie
alkoholových testerov dregerov pre kluby ( jednohlasne ).
• Následne upozornil na povinnosť trénerov preukázať sa dokladom o absolvovaní
Záchranárskeho Kurzu.
• Čo sa týka zápasov 1. Ligy mužov vo Vrútkach, všetci podporujeme stanovisko ŠTK ( voči
Piešťanom ).
• Rozhodcovia, ktorým nebol preplatený poplatok 5 € ( za hlavného rozhodcu ), si môžu uplatniť
svoje nároky u pána J. Boháta s uvedením všetkých podrobností.
• Pán V. Illes vypracuje manuál hláseniek. Dohodli sme a odsúhlasili jednohlasne, že hlásenka
musí byť doručená 14 dní pred zápasom a a upresnená 5 dní pred zápasom.
4) Zástupcovia VPKSR sa dohodli na forme úhrady vzniknutých nákladov klubu Komárna nasledovne :
odsúhlasená kompenzácia 470 € bude rozdelená týmto spôsobom :
VPKSR uhradí Komárnu 176 €, kluby Komárno, Bratislava, Žilina, Nováky, ŠKP Košice, Vrútky a Prešov
znášajú náklady vo výške 42 €, ktoré sú povinní uhradiť na účet Komárna najneskôr do začiatku novej
sezóny.
Prítomní zástupcovia klubov sa dohodli na nutnosti vypracovať presné postupy, na základe ktorých sa
bude môcť dodatočne meniť už odsúhlasený športový kalendár súťaží.
Na záver sa konateľ poďakoval prítomným za účasť a rozlúčil sa s nimi. Ďalšie predpokladané
stretnutie by sa mohlo uskutočniť okolo 15.08.2011.
Zapísal dňa 04.07.2011 Dabrovský Štefan.
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