Z á p i s č. 07/2012
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, konaného
dňa 13.10.2012 v Novákoch
Prítomní:: J. Kula, J. Baranovič, M.Kupka, P. Mihalkovič, Š. Šmihula, S. Vaňo, M.Beniková
Hostia:

O. Gajdáč, P.Sirotný, R. Jenčuš, A.Harčariková

PROGRAM:
1. Úvod
2. Plán prípravy reprezentačného družstva A muži
3. Informácia z kongresu LEN
4. Termíny a systém súťaží 2012/2013
5. Stav príprav na Valné zhromaždenie SZVP
6. Stav príprav na Dunajský pohár 2012
7. Rôzne
1)

Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.

2)

Plán prípravy reprezentačného družstva A muži
Ústnu informáciu o pláne príprav reprezentačného družstva A mužov v roku 2012 predniesli
p. Gajdáč a p. Sirotný. Konštatovali, že na kongrese LEN bol dohodnutý bohatý program, je to veľké
pozitívum pre slovenskú reprezentáciu.
p. Kupka požiadal menovaných, aby sa nezabudlo na reprezentantov SR U20 juniori, účastnéci MS
2014. Vyslovil požiadavku, aby reprezentační tréneri SR A muži a U20 juniori, doplnili a spracovali
detailnejší plán prípravy.
p. Mihalkovič – úlohou reprezentačného trénera je zlepšiť aj úroveň vzájomnej komunikácie s hráčmi
v zahraničí (realizačný tím – sekretariát SZVP).

UZNESENIE 1/07
VV SZVP berie na vedomie ústnu informáciu o programe reprezentačného družstva SR mužov
v tomto poradí :
22. – 24.10.2012
Výcvikový tábor Budapešť, Maďarsko
4. – 14.11.2012
Výcvikový tábor Káhira, Egypt (novoschválený, na náklady pozývateľa)
18. – 20.11. 2012
Výcvikový tábor Nováky (zrušený v súvislosti s VT v Egypte)
2-7.12.2012
Výcvikový tábor Bratislava spoločne s repreyentáciou FRA
7.-9.12.2012
Dunajský pohár, Bratislava
3) Informácia z kongresu LEN
Informáciu z kongresu LEN predniesli p. Kula a p. Vaňo (tvorí prílohu zápisu). Kongres LEN
sa uskutočnil v dňoch 27.-30.9.2012 v portugalskom Cascais. Novým Prezidentom LEN - u sa stal
Paolo Barelli. Generálnym sekretárom TWPC sa stal p. Štefan Bottlík. Bolo rozhodnuté o novom
spôsobe konania kvalifikácie mužov na účasť na ME 2014 v Maďarsku. Prvých šesť družstiev podľa
umiestnenia na ME 2012 v Eindhovene (Holandsko), nie je zapojených do kvalifikácie, teda ju nehrá.
Družstvá umiestnenú na 7. až 12. mieste na ME v Eindhovene sa zapoja do kvalifikácie v jej tzv.
nadstavbovej časti. Podľa počtu prihlásených družstiev do kvalifikácie, tieto budú rozlosované do
troch kvalifikačných skupín, z ktorých v každej odohrajú družstvá tri kvalifikačné turnaje. Ďalej
postupujú prví dvaja z každej kvalifikačnej skupiny, pričom víťazi skupín sa stretnú s družstvami
umiestnenými na ME v Eindhovene na 10. až 12. mieste systémom dvojzápasov doma a vonku,
a druhí z kvalifikačných skupín hrajú tiež týmto systémom s družstvami umiestnenými na ME 2012 na
7. až 9. mieste. Účasť na ME si zabezpečia víťazi týchto dvojzápasov. Nové rozlosovanie kvalifikácie
oznámi LEN do 15.11.2012.
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Generálny sekretár SZVP Stanislav Vaňo podal informáciu o termínoch reprezentácie SR :
A – muži
Danube Cup 2012, 7.12.-9.12.2012 (Bratislava)
Družstvá: FRA, ROU, SVK, GER ?, NED ?
LEN Danube Cup 2013, 28.6.-30.6.2013 (Bratislava)
Družstvá: ROU, GER, NED, SVK
LEN Oradea Cup, 5.7.-7.7.2013 (Oradea-ROU)
Družstvá: ROU, GRE, RUS, SVK
U 20 – muži

LEN Acireale, 2.8.-4.8.2013 (Sicilia-ITA)
Slovakia Cup 2013, 16.8.-18.8.2013 (Nováky-SVK)
Družstvá: HUN, SRB, CRO, AUS, RUS, SVK, KAZ ?

U 17 – muži

MT Oradea, 19.7.-21.7.2013 (Oradea-ROU)
Družstvá: ROU, TUR, SVK
High Tatras Cup 2013, 16.-18.8.2013 (???-SVK)
Družstvá: ITA, SRB, NED, SVK
MT HUN, 23.8.-25.8.2013 (???-HUN)
Družstvá: HUN, SRB, GER, USA, AUS

U 15 – muži

MT Cukic, 13.8.-18.8.2013 (Obrenovac-SRB)

Ženské družstvá
Predbežný záujem GER U17 a FRA U17 o turnaj na Slovensku pred ME U17
v Istambule (TUR).
UZNESENIE 2/07
VV SZVP berie na vedomie informáciu z kongresu LEN.
T: ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
4) Termíny a systém súťaží 2012/2013
Prezident SZVP Juraj Kula upozornil členov VV SZVP na časovú kolíziu 27.10.2012 (2. Kolo
Extraligy mužov a Valné zhromaždenie SZVP).
UZNESENIE 3/07
VV SZVP rozhodol presunúť termín 2. Kola Extraligy mužov z 27.10.212 na 24.11.2012 (sobota) a
ukladá ŠTK túto zmenu dať do zápisu ŠTK.
T: ihneď
Z: Illes
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
UZNESENIE 4/07
VV SZVP prerokoval situáciu ohľadne konania Zimných M SR starších a mladších žiakov a odporúča
VPK SR, aby ihneď zvolala stretnutie klubov SR a túto otázku (miesto konania ZM SR) urýchlene
doriešili.
T: ihneď
Z: Dabrovský
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
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5) Stav príprav na Valné zhromaždenie SZVP
UZNESENIE 5/07
VV SZVP ukladá všetkým členom VV SZVP a Predsedom jednotlivých komisií predložiť písomné
správy za svoj úsek na VZ SZVP na sekretariát SZVP najneskôr do 24.10.2012. Tieto správy budú
následne distribuované klubom .
T: 24.10.2012
Z: Kula, Šmihula, Baranovič, Mihalkovič, Turčan, Illes, Gajdáč, Bohát, Prelovský
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
UZNESENIE 6/07
VV SZVP povereju vedením Valného zhromaždenia SZVP dňa 27.10.2012 v Bratislave člena VV
SZVP p. Mihalkoviča.
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
6) Dunajský pohár 2012
UZNESENIE 7/07
VV SZVP určuje miesto konania Dunajského pohára 2012 v Bratislave v termíne 7.12.-9.12.2012.
VV SZVP ukladá zaslať pozvánku s programom pozvaným vodnopólovým federáciam.
T: 31.10.2012
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
7) R ô z n e
7/1 Svetová liga
Prezident SZVP navrhol, aby sa preverila možnosť a podmienky štartu reprezentačného družstva
mužov v nasledujúcom ročníku svetovej ligy. Svetová liga je súťaž, ktorú obsadzujú družstvá
z ktorými sa máme ambíciu porovnávať a je to hlavná pôda pre konfrontáciu Slovenského a Svetového
vodného póla. Je v nej možno odohrať pre nás prospešné zápasy zo súpermi, s ktorými sa inak
prakticky nemôžeme stretnúť a je to jediná cesta ako skvalitniť naše mužské vodné pólo.
UZNESENIE 8/07
VV SZVP ukladá generálnemu sekretárovi SZVP zistiť všetky podmienky štartu vrátane
ekonomických v Svetovej lige a predložiť tieto informácie na najbližšie zasadnutie VV SZVP.
T: 15.11.2012
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
7/2
Rozhodcovia
VV SZVP prerokoval informáciu o záujme účasti na FINA Referee School 26-28.10.2012 v Izraeli.
Podľa zistenia záujmu, rozhodcovia nie sú schopní sa na tomto podujatí zúčastniť bez finančného
príspevku SZVP. VV SZVP podporuje účasť rozhodcov na FINA Referee School aj s ohľadom na
účasť nášho rozhodcu na MS U20 v roku 2013 a je pripravený tak urobiť na obdobnom podujatí
v prvom polroku 2013, ktoré sa bude konať geograficky bližšie Slovenska (neoficiálne sa uvažuje nad
organizáciou podujatia v Maďarsku).
UZNESENIE 09/07
VV SZVP ukladá generálnemu sekretárovi SZVP zistiť termíny Fina School Referee v roku 2013
T: 30.11.2012
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
UZNESENIE 10/07
VV SZVP ukladá zistiť záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť Fina School Referee v roku 2013
T: 31.10.2012
Z: generálny sekretár SZVP
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Za : 5

Zdržal sa : 0

Proti : 0

UZNESENIE 11/07
VV SZVP súhlasí s prihlásením p. Jozefa Žuchu na Fina Referee School 26-28.10.2012 do Izraela
v prípade, že si uhradí náklady na pobyt bez finančného príspevku SZVP.
T: 26.10.2012
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
VV SZVP prerokoval opakované nesplnenie uznesenia VV SZVP zo dňa 23.6.2012 Rozhodcovskou
komisiou a následne ani nezorganizovanie stretnutia zo strany VPK SR pre riešenie sitúácie
nesplnenia uznesenia. Neexistencia Kategorizácie rozhodcov a systému nominácií na jednotlivé
podujatia na základe jasných kritérií spôsobuje podozrenia, že na jednotlivé podujatia sú nominovaní
rozhodcovia, ktorí vo vzťahu k úrovni súťaže nie sú zárukou kvalitného rozhodovania.
UZNESENIE 12/07
VV SZVP opätovne žiada VPK SR prerokovať na zasadnutí klubov neplnenie uznesenia č. 17/04 VV
SZVP z 23.6.2012 Rozhodcovskou komisiou. VV SZVP žiada VPK SR urýchlene zaujať stanovisko.
V prípade pretrvávania stavu bude musieť SZVP zvážiť odňatie právomoci vykonávať činnosti
Rozhodcovskej komisie združením VPK SR.
T: 31.10.2012
Z: Dabrovský, Bohát
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
7/3
Funkcia delegáta vykonávaná p. Dabrovským
VV SZVP prerokoval nominovanie p.Dabrovského za delegáta na stretnutia Extraligy. VV SZVP nie
je proti vykonávaniu funkcie delegáta p.Dabrovským, konštatuje však, že p.Dabrovský nie je zapísaný
v zozname delegátov s vydanou licenciou delegáta. P.Dabrovský musí Matrike SZVP predložiť
požadované doklady, aby mohol byť riadne evidovaný ako delegát.
UZNESENIE 13/07
Výkonný výbor SZVP ukladá Štefanovi Dabrovskému zaslať na sekretariát SZVP čestné prehlásenie
o doterajšej trénerskej resp. rozhodcovskej praxi.
T: ihneď
Z: p. Dabrovský, generálný sekretár SZVP
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
7/4
Návrh na vytvorenie funkcie „ hlavný rozhodca „
RK SZVP predložila návrh na vytvorenie funkcie hlavného rozhodcu na súťažiach SZVP. Schválené
znenie tvorí prílohu zápisu.
UZNESENIE 14/07
VV SZVP súhlasí s vytvorením funkcie Hlavného rozhodcu podľa predloženého návrhu. VV SZVP
ukladá sekretariátu zapracovať uvedený návrh do Súťažného poriadku a upravený Súťažný poriadok
zaslať klubom, komisiám a ostatným a zverejniť na webe SZVP.
T: ihneď
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
7/5
Aktualizácia Disciplinárneho poriadku o sankcie Rozhodcom
VV SZVP na návrh RK prerokoval aktualizáciu Disciplinárneho poriadku v časti Sankcie rozhodcov.
VV SZVP rozhodol, že sankcie za zlé rozhodovanie a tým znížené hodnotenie od delegáta stretnutia sa
okrem zastavenia činnosti budú postihovať a znížením odmeny za rozhodovanie. Schválené znenie
tvorí prílohu zápisu.
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UZNESENIE 15/07
VV SZVP schvaľuje aktualizáciu Disciplinárneho poriadku v časti sankcie rozhodcov podľa
predloženého návrhu s úpravou, že pri zníženom hodnotení výkonu rozhodcu delegátom budú aj
nasledovné zníženia rozhodcovskej odmeny:
a) 7 bodov a menej
mínus : 40% odmeny
b) 5 bodov a menej
mínus : 60% odmeny
c) hrubo ovplyvní zápas
mínus : 100%, t.j. 0€
VV SZVP ukladá sekretariátu SZVP zapracovať uvedenú zmenu do Disciplinárneho poriadku
a upravený Disciplinárny poriadok zaslať klubom, komisiám a ostatným a zverejniť na webe SZVP.
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
7/6
List p. Kollára.
VV SZVP obdržal list p. Kollára v ktorom poukazuje na neobjektívne nominovanie rozhodcov (jeho
osoby ) na súťaže poriadané SZVP.
UZNESENIE 16/07
VV SZVP berie na vedomie list p. Kollára a ukladá RK SZVP zaoberať sa uvedenou problematikou.
Informáciu o riešení listu zaslať na vedomie sekretariátu SZVP.
T: ihneď
Z: generálny sekrtár SZVP, RK SZVP
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
7/7
Československý pohár žien
Klubu Pirana SC Topoľčany predložila oficiálna žiadosť o organizovanie Československého pohára
žien.
UZNESENIE 17/07
VV SZVP žiadosť berie na vedomie a ukladá VPK SR a ŠTK ženy zaoberať sa touto žiadosťou.
T: ihneď
Z: VPK SR, ŠTK ženy
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
7/8
Marketingové práva
VV SZVP konštatoval, že administratívnym nedopatrením sa do zápisu z VV SZVP zo dňa 21.9.2012
nedostali informácie o prerokovaní problematiky hladania marketingových partnerov pre domáce
súťaže a reprezentačné akcie v roku 2013. VV SZVP sa preto rozhodol doplniť príslušné uznesenia do
tohto zápisu z VV SZVP.
UZNESENIE 18/07
VV SZVP ukladá SZVP Marketing s.r.o. vyhlásiť výberové konanie na marketingového partnera pre
akcie reprezentačných družstiev SR pre rok 2013 s výhľadom aj na roky 2014 a 2015.
VV SZVP vyzíva VPK SR vyhlásiť výberové konanie na marketingového partnera pre domáce súťaže
pre rok 2013 s výhľadom aj na roky 2014 a 2015.
T: 30.11.2012
Z: generálny sekretár SZVP, SZVP marketing, VPK SR
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
7/9
Matrika
p.Mihalkovič informoval VV SZVP, že po odchode p.Foriša s funkcie matrikára SZVP bola funkcia
nanovo obsadená v zmysle uznesenia VV SZVP z predchádzajúceho zasadnutia. V súčasnosti je
matrika plne funkčná, vykonáva úkony matriky a nie sú evidované žiadne neštandardné situácie.
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7/10 TA3
VV SZVP konštatuje, že spolupráca s TA3 a účasť jej zástupcov na MT reprezentačného mužstva SR
v Káhire splnila svoj mediálny účel. VV SZVP doporučuje spolupracovať aj naďalej.
Zapísal : Stanislav Vaňo

Overil : Juraj Kula
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Príloha č.1 – Spáva z LEN kongresu
Správa z LEN Kongresu
Správu predkladá:
Priezvisko a meno:

VAŇO Stanislav, generálny sekretár SZVP
KULA Juraj, prezident SZVP
Dôvod služobnej cesty:
LEN Kongres
Miesto služobnej cesty:
Cascais (Portugalsko)
Dátum služobnej cesty:
27. - 30.9.2012
Miesto ubytovania(mesto, hotel...): Cascais (POR), Hotel Quinta da Marinha
S kým bolo rokované:
Komunikácia prebiehala so zástupcami európskych plaveckých a vodnopólových federácií (trénermi,
funkcionármi zväzov a tiež pracovníkmi LEN kancelárie).
Obsah rokovania:
Cieľom rokovaní bolo komunikovať s predstaviteľmi vodnopólových federácií o zosúladení hracieho
kalendára medzinárodných turnajových súťaží pre reprezentačné družstvá mužov a žien. Snaha
o prispôsobenie termínov s funkcionármi jednotlivých federácií na nasledujúce kvalifikačné obdobie
pre ME U17-muži a ženy, MS juniorov-muži a tiež prípravy A-muži, ženy. V rámci zefektívnenia
spolupráce prebiehala komunikácia aj s predstaviteľmi ženského vodného póla z GER, FRA a HUN.
Konferencia obsahovala aj predloženie nového hracieho systému kvalifikácie mužov pre
nadchádzajúce ME 2014. Komunikácia prebehla aj so zástupcami LEN kancelárie na zefektívnení
spolupráce a komunikácie. Rovnako tak s manažérom zastrešujúcu vodnopólovú zložku v Európe,
Marcom Birrim.
Závery z rokovania :
Zoznam organizovaných a zúčastených sa turnajov v roku 2012-2013
A – muži
Danube Cup 2012, 7.-9.12.2012 (Bratislava)
Družstvá: FRA, ROU, SVK, GER ?, NED ?
LEN Danube Cup 2013, 28.-30.6.2013 (Bratislava)
Družstvá: ROU, GER, NED, SVK
LEN Oradea Cup, 5.-7.7.2013 (Oradea-ROU)
Družstvá: ROU, GRE, RUS, SVK
U 20 – muži LEN Acireale, 2.-4.7.2013 (Sicilia-ITA)
Slovakia Cup 2013, 16.-18.8.2013 (Nováky-SVK)
Družstvá: HUN, SRB, CRO, AUS, RUS, SVK, KAZ ?
U 17 – muži MT Oradea, 19.-21.7.2013 (Oradea-ROU)
Družstvá: ROU, TUR, SVK
High Tatras Cup 2013, 16.-18.8.2013 (???-SVK)
Družstvá: ITA, SRB, NED, SVK
MT HUN, 23.-24.8.2013 (???-HUN)
Družstvá: HUN, SRB, GER, USA, AUS
U 15 – muži MT Cukic, 16.-18.8.2013 (Obrenovac-SRB)
Ženské družstvá
Predbežný záujem GER U17 a FRA U17 o turnaj na Slovensku pred ME U17
v Istambule (TUR).

Odporúčania pre VV SZVP:
Iné poznatky :
Oboznámenie sa s novým hracím systémom pre kvalifikáciu mužov na nastávajúce ME 2014 (HUN).
Dátum predloženia správy: 10.10.2012

Podpis predkladateľa správy: ............................
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Príloha č.2. – Zriadenie funkcie Hlavného rozhodcu.
Návrh
na zriadenie funkcie hlavného rozhodcu súťažiach SZVP v ročníku 2012/2013
1.
-

-

2.
-

Účel a význam
funkcia hlavného rozhodcu je zriadená za účelom riadenia a kontroly priebehu súťaže SZVP, kde
nie sú nominovaní delegáti,
hlavný rozhodca počas súťaží, na ktoré bol nominovaný, sleduje ich priebeh a robí opatrenia aby
bol zabezpečený regulérny priebeh,
hlavný rozhodca počas súťaží sa riadi právami a povinnosťami, ktoré sú na tento účel spracované,
hlavný rozhodca podáva správu DK o priebehu súťaže na predpísanom tlačive, ktorá potom
organizáciu turnaja vyhodnotí a súčasne zaujme stanovisko k disciplinárnym priestupkom počas
súťaže,
v prípade viacdňových súťaží udelí za disciplinárne priestupky tresty, podľa DP, sleduje ich
realizáciu počas turnaja
Odmena za vykonávanie funkcie hlavného rozhodcu
odmena za vykonávanie funkcie hlavného rozhodcu je 1 euro za jeden zápas,
odmenu si hlavný rozhodca vyúčtuje so zúčtovaním nákladov a odmeny na Sekretariát SZVP

Práva a povinnosti hlavného rozhodcu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hlavný rozhodca počas turnaja sleduje jeho priebeh a nevzďaľuje sa z miesta konania turnaja.
Nominuje rozhodcov na jednotlivé stretnutia turnaja a riadi ich činnosť.
Dôsledne vyplní tlačivo „Hodnotenie organizácie turnaja“, ktoré v prvý nasledujúci pracovný deň
zašle na adresu predsedu DK spolu s prvými kópiami zápisov
Za disciplinárne priestupky počas turnaja udelí tresty, tieto uvedie do tlačiva hlavného rozhodcu
a dosleduje, aby potrestaní hráči, resp. iní funkcionári tieto tresty absolvovali.
Prekontroluje pripravenosť ihriska a stolíka k stretnutiam, nedostatky uvedie do tlačiva hlavného
rozhodcu.
Skontroluje pripravenosť rozhodcov k rozhodovaniu turnaja (predpísaný úbor, atď.) a nedostatky
taktiež uvedie do tlačiva hlavného rozhodcu.
V prípade nejasností ihneď informuje predsedu DK, resp. RK a konzultuje tieto prípady.
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Príloha č.3. – Aktualizácia Disciplinárneho poriadku v časti Čl. 3
(so zapracovanými zmenami z VV SZVP)
Článok 3
Disciplinárne postihy rozhodcov a delegátov
a)
.
b)

.
c)

d)

Ak obdrží rozhodca v stretnutí extraligy alebo SP od delegáta menej ako 7 bodov
zastavenie činnosti nepodmienečne na jedno kolo,
zníženie odmeny o 40%,
Ak obdrží rozhodca v stretnutí extraligy alebo SP od delegáta menej ako 5 bodov
- zastavenie činnosti nepodmienečne na 3 kolá,
- zníženie odmeny o 60%,
Ak delegát posúdi a uvedie do hodnotiaceho tlačiva delegáta, že rozhodca svojím nesprávnym
verdiktom rozhodol o výsledku, ktorý mal vplyv na bodový zisk zo stretnutia
- zastavenie činnosti nepodmienečne na 5 kôl,
- zníženie odmeny o 100% t.j. odmena 0€,
Ak rozhdca nesprávne vyplní zápis o stretnití
- finančná pokuta 5 euro,

e)

Ak hlavný rozhodca nesprávne vyplní hodnotiace tlačivo hlavného rozhodcu
- finančná pokuta 3 eurá,

f)

Ak hlavný rozhodca nezačle v nasledujúci pracovný deň vyplnené hodnotiace tlačivo hlavného
rozhodcu spolu s prvými kópiami zápisov zo stretnutí
- finančná pokuta 3 eurá,

g)

Ak sa rozhodca bezdôvodne nedostaví k stretnutiu 30 minút pred úradným začiatkom
- finančná pokuta 3 eurá,

h)

Ak sa rozhodca bez ospravedlnenia nedostaví k stretnutiu
- finančná pokuta 5 eur a zastavenie činnosti na jeden mesiac nepodmienečne,

i)

Ak rozhodca nerozhoduje stretnutie v predpísanom úbore
- finančná pokuta 3 eurá,

j)

Ak sa rozhodca dostaví k stretnutiu pod vplyvom návykových látok alebo alkoholu:
- prvýkrát pokuta 30 eur a zastavenie činnosti na 6 mesiacov nepodmienečne,
- druhýkrát vyškrtnutie zo zoznamu rozhodcov.

k)

Ak hlavný rozhodca neodsleduje na turnaji, že hráč nie je oprávnený štartovať v stretnutí
- finančná pokuta 5 eur.

Dôležité upozornenie !
Všetky finančné pokuty hráčom, trénerom, funkcionárom , delegátom a rozhodcom sa pri
opakovaní vždy zdvojnásobujú (ak nie je uvedené inak).
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