Z á p i s č. 08/2011
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, konaného
dňa 27. 11. 2011 v Novákoch.
Prítomní:

J. Kula, P. Mihalkovič, Š. Šmihuľa, J. Baranovič

Hostia:

E.Prelovský, M.Beníková

Ospravedlnení: M. Kupka, S.Vaňo
PROGRAM:
1. Úvod
2. Prerokovanie Návrhu zmien v disciplinárnom poriadku, rozpise súťaží a výklade pravidiel.
3. Rôzne
1)

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

2)

Prerokovanie Návrhu zmien v Disciplinárnom poriadku, rozpise súťaží a výklade
pravidiel.
VV SZVP prerokoval Návrh na zmenu v Disciplinárnom poriadku, rozpise súťaží a výklad
pravidiel, ktorý predložil VPK SR po prerokovaní v Trénersko-metodickej komisii SZVP.
Znenie návrhu:
1. Tréneri v kategóriách 11 ročných, mladších žiakov, starších žiakov a dievčat žiačok U14 sa
môžu pohybovať pozdĺž celej vlastnej polovice ihriska, keď má jeho družstvo v držaní loptu,
avšak nesmie sa pohybovať pred rozhodcom, ale minimálne 2 metre za úrovňou pohybu
rozhodcu.
2. V súťažiach 11 ročných, mladších žiakov a dievčat žiačok U14 nie je možné vykonať voľný
hod spoza 5m línie priamou strelou na bránu.
3. Ihrisko pre súťaže 11 ročných, mladších žiakov a dievčat žiačok U14 musí mať:
- dĺžka minimálne 20m a maximálne 25 m,
- šírka minimálne 12,5 m a maximálne 20 m.
Ihrisko pre súťaže starších žiakov musí mať:
- dĺžka minimálne plné využitie 25 m bazéna a maximálne 30 m
- šírka minimálne 12,5 m a maximálne 20 m.
Vo väčších bazénoch je rozhodnutie o dĺžke bazéna z povoleného rozpätia ponechané na
organizátora, avšak tento dĺžku bazéna na ktorej sa bude hrať musí uviesť v hlásenke stretnutí.
4. Pre priestupky trénerov vo všetkých kategóriách, za ktoré sa udeľuje Žltá karta (Disciplinárny
poriadok Čl.1, bod 2.c) a 3.c) ), sa ruší zastavenie činnosti a ostáva v platnosti len finančná
sankcia.
UZNESENIE 1/08
VV SZVP schvaľuje prerokované zmeny Disciplinárneho poriadku, rozpisu súťaží a výkladu pravidiel
v zmysle predloženého návrhu.
VV SZVP ukladá generálnemu sekretárovi zabezpečiť zverejnenie upraveného Disciplinárneho
poriadku účinného od 28.11.2011 v zmysle schválenej zmeny najneskôr do 1.12.2011.
Za: 4 Zdržal sa: 0
T: Ihneď

Proti: 0
Z: Generálny sekretár SZVP

Zapísal: Pavol Mihalkovič
Člen VV SZVP

Schválil: Juraj Kula
Prezident SZVP

