V Košiciach, 23.06.2014

Zápis zo stretnutia VPKSR v Novákoch.
Dňa 18.06.2014, o 11.00 hod., sa v Novákoch konalo stretnutie zástupcov vodnopólových klubov.
Zúčastnili sa ho zástupcovia extraligových klubov i hostia :
Topoľčany :
T. Dolný a M. Gogla
Nováky :
Michal Gogola
ŠKP Košice Modrí Draci : R. Jenčuš
ČH Hornets :
J. Karabáš
Slávia UK BA:
P. Mihalkovič a J. Mišík
Žilina :
R. Zibolen
Komárno :
A. Balázs a K. Glič
Piešťany :
J. Baranovič
Hostia :
J. Bohát - RK, R. Kaid, J. Žucha
Všetkých prítomných privítal konateľ VPKSR Š. Dabrovský, prečítal navrhnuté body programu
a zahájil stretnutie:
1) Návrh súťaží 2014/2015
2) Rôzne
Program bol jednohlasne prijatý.
K bodu 1/
Predbežne pripravený návrh všetkých súťaží v nastávajúcej sezóne zaslali pán V. Illes a O.
Gajdáč ( návrh prečítal konateľ ).
Termín nahlásenia do jednotlivých súťaží je : do 31.07.2014 !!!
Hlasovaním bolo prijaté :
a) Slovenský Pohár - sa odohrá v dvoch skupinách v Novákoch a Žiline, predbežne sa
nahlásili : Slávia UK, Nováky, ŠKP M. Draci, ČH Hornets, Topoľčany, Komárno,
Žilina, termín....
b) Extraliga – 6 mužstiev, základná časť sa odohrá systémom doma/vonku ( 10 zápasov
) s ukončením v januári, ďalej 1. – 4. každý s každým doma/vonku ( 6 zápasov ),
nasleduje Play Off – pokračuje sa s nula bodmi a na 3 víťazné zápasy, semifinále 1 –
4, 2 – 3, nakoniec sa bude hrať o 3. – 4. miesto a o 1. – 2. miesto tiež na 3 víťazné
zápasy.
„ B “ skupina začne hrať po pridaní sa 5 - 6 mužstva, jedno kolovo
doma/vonku, jeden pauzuje, v termínoch extraligy. Hrajú hráči narodení v roku
2000 a starší.
Bazén v Topoľčanoch : do rozpisu súťaže uviesť – rozmery bazéna sú 30 x 20
metrov, a bazén v Topoľčanoch o rozmeroch 24 x 12 metrov je na sezónu 2014/2015
uznaný za regulárny aj pre všetky kluby. Návrh prijatý.
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c) Juniori – hráči narodení 1996 a mladší. Predbežne sa hlásia : ŠKP, Nováky,
Komárno, Topoľčany, Bratislava.
Pri účasti 5 družstiev hrá sa turnajovým
spôsobom. Každé mužstvo usporiada jeden turnaj s jedným pauzujúcim družstvom.
Zimné Majstrovstvá nech sa hrajú v októbri. O usporiadanie sa hlásia Nováky. Ak
má záujem niekto iný, nech prosím predloží návrh a cenovú ponuku.
d) Kadeti – hráči narodení 1998 a mladší. Predbežne sa prihlásili : Hornets, ŠKP,
Prešov, Nováky, Topoľčany, Piešťany, Komárno, Bratislava, ( Vrútky - ??? )
Základná časť OS Východ/Západ 2 turnaje, potom NL 1 – 4, 5 – 8 ....= 4 turnaje u
každého
e) Starší žiaci - hráči narodení 2000 a mladší
f) Mladší žiaci - hráči narodení 2002 a mladší
Do oboch súťaží ( e+f ) sa prihlásili : Bratislava, Komárno, Piešťany, Topoľčany,
Nováky to by bola skupina západ, a Žilina, Hornets, ŠKP, Prešov, Vrútky by bola
skupina východ.
Do 1. NL postúpia prví traja zo skupiny Západ/Východ, ostatní odohrajú 2. NL.
1. NL odohrajú 2 turnaje každý s každým u víťazov skupiny Západ/Východ
2. NL odohrajú 2 turnaje každý s každým u mužstiev, ktoré skončili na 4-om mieste
Prosba a upozornenie pre ŠTK – aby Žilina a Vrútky nepauzovali v kolách, ktoré
sa budú hrať v Žiline a vo Vrútkach.
g) 11.roční - hráči narodení 2004 a mladší. Ponechať ako po iné roky. Neoficiálne OS
a oficiálné M SR.
Zabezpečiť, aby sa hralo na malé bránky, s malými loptami č. 3, bazén 20-25 m x 12,5
– 20 metra.
Vylosovanie súťaží a termíny navrhne ŠTK.
Ženské súťaže : systém súťaží odsúhlasený podľa návrhu J. Baranoviča, tiež nahlásiť účasť
do 31.07.2014.
Rôzne :
1. Kluby sa dohodli na zložení ŠTK : Viliam Illes predseda + zodpovedný za mužskú
zložku, Ján Baranovič zodpovedný za ženskú zložku, a Štefan Dabrovský člen komisie.
Každý zápis ŠTK sa smie vydať až po odsúhlasení všetkými tromi menovanými. ŠTK
rozhoduje hlasovaním členov, každý člen má 1 hlas, rozhoduje väčšina hlasov. Úloha pre
ŠTK – do 31.07.2014 predložiť aktualizovaný návrh Súťažného Poriadku.
VPKSR, na základe dohody klubov, navrhuje VV SZVP zrušiť osobitný poplatok za prvotnú
registráciu cudzieho štátneho príslušníka, ktorý nie je registrovaný v žiadnom inom vodno
pólovom zväze. Povinnosť predložiť potvrdenie o neregistrovaní zahraničnou federáciou
ostáva v platnosti.
2. Kluby musia predložiť matrikárovi lekárske prehliadky hráčov spolu so súpiskami ( ich
platnosť bude 1 rok ).
3. Zo Súťažného Poriadku vymazať názvy a pomenovania lôpt, s ktorými sa súťaže hrajú.
4. Kluby musia zabezpečiť označenie usporiadateľa.
5. „ B “ skupina extraligy bude mať delegáta.
6. Podľa SP sa smie hrať iba 1 zápas / poldeň....zistiť a preveriť právné opodstatnenie a ako
to je v iných športoch.
7. RK – tresty rozhodcov platia v danej kategórii.
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Na základe dohody klubov hlasovaním – RK upraví hodnotenie rozhodcov delegátom na
spodnú prípustnú hranicu 5 bodov ( miesto 7 ).
Pán J. Bohát predniesol návrh na menovanie M. Kunikovej ako členky rozhodcovskej komisie
namiesto pána J. Žuchu.
O prednesenom návrhu sa rozhodne na najbližšom zasadnutí po písomnom vzdaní sa funkcie
pánom J. Žuchom.
RK aj DK – žiada všetkých rozhodcov, aby do zápisu o stretnutí vždy a všetko presne
zapísali, čím sa uľahčí práca a rozhodovanie týchto komisií.
VPKSR vyzýva všetky kluby k zachovávaniu slušnosti, disciplíny a ohľaduplnosti hlavne
počas všetkých zápasov, a rozhodcov aby zlepšenými výkonmi prispeli k lepšej úrovni
zápasov.
8. DK – na návrh pána R. Jenčuša a na základe hlasovania klubov, žiadam predsedu DK
o zakomponovanie Dodatočného trestu do DP na základe videozáznamu alebo výpovede
svedkov.

Stretnutie bolo týmto bodom ukončené a konateľ sa prítomným poďakoval za účasť.

Zapísal: Dabrovský Štefan
konateľ VPKSR s.r.o.
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