
 
 
 

 
 

 

SMERNICA 

Slovenskej plaveckej federácie 

 

Súťažný poriadok  

vodného póla 

 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenie 

 

1. Súťažný poriadok vodného póla (ďalej len SP) je súhrn športovo-technických podmienok pre            

vypísanie, usporiadanie a riadenie súťaží vo vodnom póle (ďalej len súťaž), organizovaných            

a riadených Slovenskou plaveckou federáciou (ďalej len SPF). 

2. SP je záväzný pre všetky vodnopólové kluby a jednotlivcov (športovcov, funkcionárov,           

trénerov, rozhodcov, individuálnych členov) s členstvom v SPF a príslušnosťou k SPF. 

 

Čl. 2 

Plánovanie súťaží 

 

1. Plánovanie súťaží organizovaných a riadených SPF sa vykonáva na základe schválenej           

termínovej listiny SPF, jej časti termínovej listiny Sekcie vodného póla SPF (ďalej len SVP ),               

ktorá musí byť jednotlivým klubom predložená minimálne 1 mesiac pred začiatkom           

jednotlivých súťaží. 

2. Schválená termínová listina je záväzná pre všetky kluby, orgány SPF ako aj individuálnych             

členov SPF. 

3. Zmeny a doplnky v rozlosovanej súťaži sa vykonávajú vo výnimočných prípadoch a to, po             

vzájomnej dohode všetkých dotknutých klubov a schválením Matrikára športových súťaží vo           

vodnom póle (ďalej len Matrikár súťaží SVP). Matrikár súťaží SVP má právomoc vo             

výnimočných prípadoch rozhodnúť v prípade nedohody klubov, ako aj v prípade vyššieho          

záujmu (napr. reprezentácia, kolízia termínov alebo nedostupnosť športoviska), vždy však až           

po predchádzajúcom informovaní klubov. 

4. V záujme športu, objektívnosti a slušnosti si Matrikár súťaží SVP v sporných, resp. nejasných            

prípadoch vyžiada písomné stanovisko od dotknutých klubov a rozhoduje s prihliadnutím na          

tieto stanoviská. 

5. Rozhodnutia Matrikára súťaží SVP je oprávnená zmeniť alebo zrušiť Rada SPF, pričom vo             

vzťahu ku klubom postupuje obdobne ako je uvedené v bodoch 3 a 4. 
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Čl. 3 

Športovo-technické dokumenty 

 

1. SPF k súťažiam vo vodnom póle vydáva nasledovné športovo-technické dokumenty /ďalej           

len ŠTD/: 

1.1. Pravidlá vodného póla 

1.2. Termínovú listinu SVP na príslušný súťažný ročník 

1.3. Rozpis súťaží 

Dokumenty uvedené pod 1.1. sú vydávané s viacročnou platnosťou, ostatné         

dokumenty sú vydávané na príslušný súťažný ročník. 

2. Termínová listina obsahuje: 

2.1. deň, mesiac, rok konania a názov domácich súťaží, 

2.2. deň, mesiac, rok konania a názov medzinárodných súťaží LEN, ktoré sa dotýkajú           

klubov v SR, 

2.3. deň, mesiac, rok konania akcií jednotlivých reprezentačných družstiev SR, tieto môžu           

byť do kalendára doplňované priebežne, 

2.4. iné súťaže podstatné pre SPF, 

2.5. súťaže a turnaje organizované inými subjektami ako SPF. 

3. Rozpis jednotlivých súťaží musí obsahovať: 

A1: Riadenie súťaže: 

3.1.1. názov súťaže a kto súťaž organizuje, riadi a vyhodnocuje, 

3.1.2. účastníkov súťaže a usporiadateľov jednotlivých častí súťaže, 

3.1.3. termíny a systém súťaže, 

3.1.4. vyžrebovanie, resp. nasadenie družstiev, 

3.1.5. termín podania súpisky, štartovné, 

3.1.6. hospodárske podmienky, 

A2: Technické ustanovenia 

3.1.7. pravidlá a ďalšie dokumenty, podľa ktorých sa súťaž odohrá, 

3.1.8. štart hráčov a hráčok – veková kategória, 

3.1.9. podmienky ihriska, 

3.1.10. uhrádzanie poplatkov, 

3.1.11. organizačné otázky – podávanie informácií, 

3.1.12. tituly a ceny. 

4. Prihláška do jednotlivých súťaží musí obsahovať: 

4.1. Oficiálny názov riadneho člena/klubu/oddielu, 

4.2. ID Klubu, 

4.3. Sídlo, e-mailový kontakt, telefónny kontakt, 

4.4. Predstaviteľov klubu/štatutárov alebo poverených zástupcov jednať za klub, 

4.5. Názov súťažného družstva, 

4.6. Súťažný rok, 

4.7. Názov súťaže, 

4.8. Záväzné prehlásenia vo vzťahu ku jednotlivej súťaži, ktorej sa prihláška týka, 

4.9. Miesto organizovania stretnutí. 
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Vzor prihlášky do súťaže tvorí Prílohu č. 2. 

5. Názov súťažného družstva podľa bodu 4.5. môže byť alternatívny a odlišný od oficiálneho             

názvu riadneho člena/klubu/oddielu v podobe mediálneho alebo marketingového názvu         

družstva, prípadne mediálneho alebo marketingového dodatku či prídavku k názvu riadneho           

člena/klubu/oddielu a ktorý názov bude uvedený v rozpise súťaže, hláseniach o stretnutiach,            

výsledkovom servise a pod. Názov družstva však musí byť odvodený od oficiálneho názvu             

klubu, s ktorým musí byť jasne identifikovateľný a podlieha schváleniu Matrikára súťaží SVP,             

ktorý súhlas s názvom družstva vyjadrí akceptáciou prihlášky do súťaže, v opačnom prípade             

prihlášku bez zbytočného odkladu odmietne a vráti so žiadosťou o úpravu prihlášky tak, aby              

bola v súlade s požiadavkami na názov súťažného družstva podľa tohto Súťažného poriadku . 

6. Samotný rozpis súťaží pripraví Matrikár súťaží SVP a na schválenie Rade SPF predloží Výbor              

sekcie vodného póla SPF (ďalej len VSVP) na základe predložených prihlášok jednotlivých            

klubov vodného póla. Výzva na podanie prihlášky sa uverejňuje s dostatočným časovým           

predstihom.. 

7. V prípade nejasností v otázkach predpisov jednotlivých súťaží, výklad podáva Rada SPF, so           

zohľadnením stanoviska Kontrolóra SPF a VSVP, prípadne jeho odborné komisie a jeho            

ďalšie zmeny a doplnky schvaľuje Rada SPF na základe návrhu VSVP. Prípadné výnimky a              

všetky sporné otázky rieši na základe podania námietky a splnenia náležitostí (poplatky a             

pod.) Rozhodovacia rada SPF. 

 

Čl. 4 

Termínová listina a zaradenie súťaží do termínovej listiny 

 
1. Usporiadanie všetkých súťaží na území Slovenskej republiky sa riadi Termínovou listinou           

SPF. Termínovú listinu SVP pre príslušný kalendárny rok navrhuje VSVP v spolupráci s             

Matrikárom súťaží SVP.  

2. Súťaže sa na území Slovenskej republiky členia na: 

2.1. súťaže organizované SPF,  

2.2. súťaže organizované iným subjektom než SPF (klubmi a pod.), ktoré boli zaradené do             

termínovej listiny SPF za predpokladu splnenia povinnosti podľa ods. 8 

3. V prípade termínových kolízií má Rada SPF právo pôvodné návrhy termínov súťaží zmeniť po              

predchádzajúcej konzultácii s organizátorom súťaží. V prípade, že VSVP, prípadne Rada SPF            

nezaradí súťaž do termínovej listiny, musí toto rozhodnutie riadne písomne odôvodniť a            

bezodkladne toto rozhodnutie zaslať organizátorovi súťaže. Termínová listina sa zverejňuje v           

Športovo technických dokumentoch SVP a na webovej stránke SPF. 

4. Termínová listina SPF obsahuje termín, názov, miesto a označenie bazénu každej súťaže. Na             

webovej stránke SPF sa ďalej publikujú hlásenenia stretnutí a súpisky družstiev na danú            

súťaž. 

5. Termíny súťaží a miesto ich konania v termínovej listine sú záväzné, ich zmenu môže v               

odôvodnených prípadoch schváliť Matrikár súťaží SVP na základe zaslanej a riadne           

odôvodnenej žiadosti organizátorom súťaže na adresu SPF a so zohľadnením stanoviska           

ostatných zúčastnených družstiev. Takúto zmenu a dôvod zmeny je povinný Matrikár riadne            

a včas zverejniť. 

6. Požiadavka na zaradenie súťaže, ktorej organizátorom je iný subjekt než SPF do termínovej             

listiny musí byť doručená najneskôr 60 dní pred konaním súťaže Matrikárovi súťaží SVP.             

Odsúhlasenie jej zaradenia do termínovej listiny je podmienené doručením návrhu súťaže.           
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Po splnení všetkých podmienok Matrikár súťaží SVP odsúhlasí zaradenie súťaže do           

termínovej listiny v lehote najneskôr 45 dní pred konaním súťaže. 

7. Organizátor (klub/riadny člen SPF) v lehote najneskôr 30 dní pred konaním súťaže doručí             

Manažérovi rozhodcovských zborov SVP na odsúhlasenie návrh rozhodcov, ktorí so          

zaradením do súťaže súhlasili. Manažér rozhodcovských zborov SVP skontroluje, či          

navrhnutí rozhodcovia sú rozhodcami vodného póla registrovanými SPF a individuálnymi          

členmi SPF s uhradeným ročným členským príspevkom. Manažér rozhodcovských zborov          

SVP je oprávnený organizátorovi navrhnúť zmeny zloženia rozhodcovského zboru resp. jeho           

doplnenie. Po splnení všetkých podmienok Manažér rozhodcovských zborov SVP         

rozhodcovský zbor odsúhlasí v lehote najneskôr 15 dní pred konaním súťaže. 

8. Organizátor (klub/riadny člen SPF), Manažér rozhodcovských zborov SVP a Matrikár súťaží           

SVP sú povinní si navzájom bez zbytočného odkladu oznamovať akékoľvek zmeny           

skutočností nahlásených podľa ods. 6. a 7., najmä však zmeny odsúhlasených rozhodcov. 

9. Organizátor (klub/riadny člen SPF) súťaže, ktorú neorganizuje SPF znáša všetky náklady           

spojené s odmenami rozhodcov. V prípade, že po vzájomnej dohode organizátora a Manažéra             

rozhodcovských zborov SVP rozhodcov nominuje Manažér rozhodcovských zborov SVP         

odmeny rozhodcov vypláca SPF vo výške stanovenej aktuálnou smernicou o odmeňovaní a            

tieto náklady znáša organizátor súťaže v plnej výške. 

 

Čl.5 

Hlásenie stretnutí  

a informovanie o priebehu a výsledkoch stretnutí  

 

1. Usporiadateľ každého vodnopólového stretnutia, t.j. zápasu, turnaja alebo súťaže má          

povinnosť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr však 2 týždne vopred pred dňom           

prvého zápasu všetkým dotknutým subjektom (zúčastneným klubom, nominovanému        

rozhodcovi supervízorovi, rozhodcom, sekretariátu SPF, VSVP, Matrikárovi súťaží SVP         

a Manažérovi rozhodcovských zborov športových súťaží vo vodnom póle) zaslať Hlásenie          

stretnutí. 

2. Hlásenie stretnutí musí obsahovať: 

2.1. názov a dátum súťaže, 

2.2. miesto konania súťaže (bazén aj s adresou), 

2.3. rozpis zápasov s uvedením času začiatku, 

2.4. mená rozhodcov ak sú známi a meno rozhodcu supervízora ak bol nominovaný, 

2.5. rozmery ihriska, na ktorom sa bude hrať. 

3. Po uskutočnení stretnutia je Usporiadateľ povinný obratom najneskôr však v najbližší          

pracovný deň zaslať na sekretariát SPF a Matrikárovi súťaží SVP scan originálu zápisu            

o stretnutí v dostatočnej kvalite. Papierový originál zápisu pošle bezodkladne najneskôr však          

do troch dní poštou na sekretariát SPF. 

4. Po uskutočnení stretnutia je Rozhodca supervízor povinný bezodkladne najneskôr v najbližší          

pracovný deň zaslať na sekretariát SPF scan originálu Zápisu Rozhodcu supervízora (Príloha            

č. 3), v dostatočnej kvalite. Papierový originál zápisu pošle bezodkladne najneskôr však do            

troch dní poštou na sekretariát SPF. 

5. V prípade zápasov v seniorských kategóriách mužov a žien je Usporiadateľ povinný         

bezodkladne po ukončení stretnutia informovať masovokomunikačné prostriedky       
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(minimálne tlačové agentúry TASR a SITA) o konečnom výsledku stretnutia, výsledku          

jednotlivých častí stretnutia, strelcov gólov oboch družstiev, počte divákov ako aj o ďalších            

podstatných skutočnostiach. V prípade podujatia s viacerými zápasmi je možné informovať          

až po skončení posledného stretnutia, odporúča sa však robiť tak po skončení každého             

poldňa podujatia. 

6. V prípade zápasov družstiev zo SR v zahraničí je zástupca zúčastneného družstva zo SR            

povinný zaslať po skončení podujatia zápis zo stretnutí, resp. informáciu na sekretariát SPF             

a  Matrikárovi súťaží SVP o účastníkoch stretnutia, výsledkoch zápasov (konečných aj         

výsledkoch jednotlivých častí), poradí turnaja, príp. individuálnych trestoch, resp.         

oceneniach, ak boli udelené. V prípade reprezentačných družstiev SR vo všetkých          

kategóriách je potrebné zaslať aj strelcov gólov reprezentačných družstiev SR. 

7. Nedodržanie ustanovení o povinnosti Hlásenia stretnutí a informovaní o priebehu       

a výsledkoch stretnutí sa považuje za disciplinárny previnenie Usporiadateľa. 

 

Čl.6 

Kategórie, hrací čas a iné ustanovenia 

 

1. Kategórie súťaží:  

1.1. 9-roční žiaci 9 roční  a mladší 

1.2. 11-roční žiaci 11 roční  a mladší 

1.3. žiačky 14 ročné a mladšie  

1.4. mladší žiaci 13 roční a mladší 

1.5. starší žiaci 15 roční a mladší  

1.6. kadeti 17 roční a mladší 

1.7. kadetky 17 ročné a mladšie 

1.8. juniori 23 roční a mladší 

1.9. juniorky 23 ročné a mladšie 

1.10. ženy 16 ročné a staršie 

1.11. muži 16 roční a starší 

2. Vekové obmedzenia a hrací čas: 

2.1. 9-roční žiaci: do 9 rokov, t.j. od 1.1. do 31.12. kalendárneho roku, v ktorom dovŕši 9               

rokov. Hrací čas 4 x 5 min. čistého času. Povolený počet stretnutí za poldeň – 1 

2.2. 11-roční žiaci: do 11 rokov, t.j. od 1.1. do 31.12. kalendárneho roku, v ktorom dovŕši               

11 rokov. Hrací čas 4 x 6 min. čistého času. Povolený počet stretnutí za poldeň – 1 

2.3. žiačky: od 14 rokov a mladšie, t.j. od 1.1. do 31.12. kalendárneho roku, v ktorom              

dovŕši 14 rokov. 

Hrací čas 4 x 6 min. čistého času. Povolený počet stretnutí za poldeň – 1, 

2.4. mladší žiaci: od 13 rokov a mladší, t.j. od 1.1. do 31.12. kalendárneho roku, v ktorom               

dovŕši 13 rokov. 

Hrací čas 4 x 7 min. čistého času. Povolený počet stretnutí za poldeň – 1, 

2.5. starší žiaci: od 15 rokov a mladší, t.j. od 1.1. do 31.12. kalendárneho roku, v ktorom               

dovŕši 15 rokov. 

Hrací čas 4 x 8 min.  čistého času. Povolený počet stretnutí za poldeň – 1, 
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2.6. kadeti: od 17 rokov a mladší, t.j. od 1.1. do 31.12. kalendárneho roku, v ktorom dovŕši               

17 rokov. 

Hrací čas 4 x 8 min. čistého času. Povolený počet stretnutí za poldeň – 1, 

2.7. kadetky: od 17 rokov a mladšie, t.j. od 1.1. do 31.12. kalendárneho roku, v ktorom              

dovŕši 17 rokov. 

Hrací čas 4 x 8 min. čistého času. Povolený počet stretnutí za poldeň – 1, 

2.8. juniori: do 23 rokov a mladší, t.j. od 1.1. do 31.12.kalendárneho roku, v ktorom             

dovŕši 23 rokov. 

Hrací čas 4 x 8 min. čistého času. Povolený počet stretnutí za poldeň – 1, 

2.9. juniorky: do 23 rokov a mladšie, t.j. od 1.1. do 31.12.. kalendárneho roku, v ktorom              

dovŕši 23 rokov,  

Hrací čas 4 x 8 min. čistého času. Povolený počet stretnutí za poldeň – 1, 

2.10. ženy: od 16 rokov a staršie t.j. od 1.1. do 31.12. kalendárneho roku, v ktorom dovŕši              

16. rokov.  

Hrací čas 4 x 8 min. čistého času. Povolený počet stretnutí za poldeň bez              

obmedzenia. 

2.11. muži: od 16 rokov a starší t.j. od 1.1. do 31.12. kalendárneho roku, v ktorom dovŕši 16               

rokov.  

Hrací čas 4 x 8 min. čistého času. Povolený počet stretnutí bez obmedzenia. 

3. Hráč môže za jeden deň hrať i za viaceré vekové kategórie, nesmie však v jednom poldni              

odohrať viac ako 1 stretnutie, keď to neurčí rozpis súťaže bez ohľadu na vekové kategórie. 

4. Ak sa nemôže súťaž v danom termíne z vážnych dôvodov uskutočniť, je Usporiadateľ povinný            

čo najrýchlejšie o tom písomne informovať všetky dotknuté subjekty, hlavne prihlásené           

družstvá, nominovaných Rozhodcov supervízorov, rozhodcov a  Matrikára súťaží SVP. V          

informácii uvedie dôvody. Konečné rozhodnutie o neuskutočnených stretnutiach vydá         

Matrikár súťaží SVP . Oznámenie o neuskutočnení stretnutí musí byť odoslané klubom tak,             

aby bolo všetkým doručené najneskôr 2 dni pred dňom konania súťaže – akcie.             

Nedodržanie tejto povinnosti zaväzuje Usporiadateľa k úhrade všetkých nákladov, ktoré         

vznikli prihláseným družstvám a delegovaným funkcionárom (rozhodcovia, Rozhodca        

supervízor, atď.). Družstvo, ktoré z rôznych dôvodov nemôže pricestovať na ohlásenú súťaž -            

akciu, musí túto skutočnosť písomne oznámiť Usporiadateľovi, Manažérovi rozhodcovských         

zborov športových súťaží vo vodnom póle (ďalej len Manažér rozhodcovských zborov           

SVP),  Matrikárovi súťaží SVP min. 2 dni pred konaním súťaže - akcie. Dôvod              

neúčasti klub doloží písomným dokladom (napr. lekárske potvrdenie,...) ktorý do troch dní           

zašle na adresu  Matrikára súťaží SVP. Nedodržanie tejto povinnosti zaväzuje klub k úhrade             

všetkých už medzičasom účelne vynaložených nákladov, ktoré vznikli Usporiadateľovi a          

prípadne prihláseným družstvám a delegovaným funkcionárom (rozhodcovia, Rozhodca        

supervízor, atď.), ako aj SPF.  

5. Manažér rozhodcovských zborov SVP nominuje Rozhodcu supervízora a rozhodcov na          

stretnutia, ktoré riadi. Každý nominovaný Rozhodca supervízor a Rozhodca, ktorý sa           

neospravedlnil sa musí k stretnutiu dostaviť najneskôr 30 minút pred stanoveným začiatkom           

stretnutia. Ak nemôže nomináciu prijať, musí sa bezodkladne ospravedlniť Manažérovi          
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rozhodcovských zborov SVP a Usporiadateľovi. Manažér rozhodcovských zborov SVP zváži          

situáciu a podľa potreby nominuje náhradných Rozhodcov supervízorov a Rozhodcov. 

6. Kto sa zúčastní súťaže ako hráč alebo tréner, nemôže súčasne vykonávať funkciu rozhodcu             

a naopak v príslušnej súťaži. Každý rozhodca je povinný si zaobstarať SPF predpísaný           

rozhodcovský úbor, píšťalku, karty (žltú a červenú) a používať ich počas stretnutí, ku             

ktorému bol nominovaný. 

7. Tituly a odmeny v súťažiach: Víťazné družstvá v majstrovských súťažiach získajú titul          

MAJSTER SR. K titulu sa ešte pripája označenie vekovej kategórie a rok, v ktorom bol titul              

dosiahnutý a medaile. V seniorských kategóriách mužov a žien, v kategórii juniorov a             

junioriek prvé tri družstvá obdržia poháre. Medaile obdržia družstvá, ktoré sa umiestnili na             

2. a 3. mieste. Ďalšie ocenenia budú udelené ak o tom rozhodne riadiaci orgán. 

 

 
Čl.7 

Námietky a odvolania 

 

1. Opodstatnené a dokladmi podložené námietky – odvolania (ďalej len námietky) sa môžu            

podať v súvislosti s priebehom súťaže v týchto prípadoch: 

1.1. pri porušení pravidiel vodného póla, 

1.2. pri porušení ustanovení Súťažného poriadku, Licenčného poriadku, termínovej listiny         

a rozpisu súťaže, 

1.3. pri porušení ďalších predpisov SPF . 

2. Podanie námietky proti chybám rozhodcu nemôže zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku.           

Ak však budú dokázané úmyselné chyby rozhodcu (ov), o konečnom výsledku rozhodne po             

prerokovaní Odvolací orgán, ktorým je VSVP.  

3. Námietky podáva osoba oprávnená konať za klub písomnou formou a adresuje ich           

Odvolaciemu orgánu spolu s potvrdením o uhradení poplatku najneskôr: 

3.1. do 2 dní odo dňa uskutočnenia stretnutia, ak je namietaná skutočnosť z tohto            

stretnutia, 

3.2. do 15 dní od uskutočnenia inej udalosti alebo rozhodnutia. 

4. Námietky bez uhradenia poplatku sa považujú za nepodané a ďalej sa neprerokúvajú. 

5. V prípade, že Odvolací orgán námietku uzná a to aj len čiastočne, poplatok sa vráti v plnej              

výške namietajúcemu. 

 

Čl.8 

Hrací poriadok 

 

1. Kluby, ktoré prihlasujú družstvá do súťaží, musia vyhovieť všetkým podmienkam          

stanovených pre účasť v súťaži pravidlami vodného póla, súťažným poriadkom a rozpisom           

súťaže. 

2. Každý účastník súťaže je povinný: 

2.1. podať v stanovenej dobe uvedenej v ŠTD prihlášku do súťaže, 
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2.2. riadiť sa všetkými ustanoveniami SP a rozpisu súťaže, ako i ostatnými predpismi a             

pokynmi riadiaceho orgánu, 

2.3. usilovať sa o hladký a regulárny priebeh súťaže, v ktorej má svoje družstvo. 

3. Každé družstvo zaradené do súťaže musí: 

3.1. mať všetkých hráčov evidovaných v zdrojovej evidencii SPF ako individuálnych          

členov s príslušnosťou ku klubu, za ktorého družstvo súťažia, a títo hráči majú             

zaplatený príslušný ročný členský príspevok pre daný kalendárny rok,  

3.2. mať pre všetkých hráčov nastupujúcich k stretnutiu platný licenčný preukaz SPF,  

3.3. mať pre každého hráča nastupujúceho k stretnutiu platné potvrdenie o lekárskej          

prehliadke (platné potvrdenie je také, ktoré nie je staršie ako jeden rok). Potvrdenie             

o lekárskej prehliadke hráča nemusí mať družstvo k dispozícii pri stretnutí, ale           

každý klub ich musí predložiť pri uvedení hráča na prvej súpiske v sezóne pred              

potvrdením súpisky Matrikárom súťaží SVP, pričom pri predkladaní nesmie byť          

potvrdenie staršie ako 3 mesiace. Originály potvrdení má klub uložené vo svojej            

evidencii a je povinný ich predložiť aj kedykoľvek počas sezóny na požiadanie           

riadiaceho orgánu. Bez lekárskej prehliadky nesmie hráč v žiadnom prípade nastúpiť          

k stretnutiu, Lekárska prehliadka je záležitosťou hráča, rodičov, a klubov, 

3.4. mať pre hráča predpísaný výstroj i náhradný (čiapky, jednotné plavky).  

4. Súpisky: 

4.1. Družstvo nastupuje v každej súťaži so samostatnou súpiskou, ktorá obsahuje údaje: 

4.1.1. názov súťaže, názov klubu, adresu klubu, názov súťažného družstva, ak bol           

v prihláške do súťaže uvedený, 

4.1.2. meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia a záväzný identifikátor SPF,  

4.1.3. meno a priezvisko trénera, jeho odborná kvalifikácia, záväzný identifikátor         

SPF, adresa a telefón,  

4.1.4. meno a priezvisko asistenta trénera jeho odborná kvalifikácia, záväzný         

identifikátor SPF, adresa a telefón, 

4.1.5. meno a priezvisko vedúceho družstva, záväzný identifikátor SPF, adresa a          

telefón, 

4.1.6. pečiatku klubu, meno, funkciu a podpis oprávneného zástupcu klubu, 

4.2. Na súpiske musí byť uvedených minimálne 7 hráčov. 

4.3. Družstvá zaradené do súťaží zasielajú v stanovenom termíne súpisku v dvoch         

exemplároch spolu s potvrdením o úhrade príslušného poplatku na sekretariát SPF.         

Po overení a potvrdení sa jeden exemplár vráti späť klubu a druhý exemplár sa založí              

do evidencie SPF. Scan potvrdenej súpisky uverejní Matrikár súťaží SVP na           

webových stránkach SPF. 

4.4. Doplňovať alebo meniť súpisku v priebehu súťaže môže klub len so súhlasom           

Matrikára súťaží SVP, v súlade s týmto Súťažným poriadkom, rozpisom súťaže a           

prestupovým poriadkom 

5. Akékoľvek zneužitie súpisky, uvádzanie nepravdivých údajov (napr. dátum narodenia)         

alebo iný nesprávny záznam nie je zlúčiteľný so cťou športovca a funkcionára a považuje sa             

za disciplinárne previnenie. 
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6. Platnosť súpisiek trvá od začiatku súťaže až do jej ukončenia, vrátane kvalifikačných            

turnajov do vyšších súťaží a je spresnená v rozpise súťaže. 

7. Hráč klubu, ktorý štartuje v niektorej zo súťaží, môže nastúpiť na stretnutie len vtedy, ak je               

uvedený na súpiske. 

8. Na súpisku nie je možné uviesť hráča, ktorý v tej istej súťaži zastáva funkciu trénera alebo               

rozhodcu stretnutia. Zároveň nie je možné na akúkoľvek súpisku v rámci súťaží SPF uviesť              

hráča, ktorý zastáva funkciu hlavného trénera reprezentačného družstva Slovenska. 

9. Na súpiske nesmie byť uvedený ako tréner, asistent trénera alebo vedúci družstva ten, ktorý              

je uvedený na súpiske v danej súťaži ako hráč. 

10. V zápise o stretnutí je nutné označiť kapitána družstva.  

11. Zápis o stretnutí, ak v rozpise súťaže nie je uvedené inak, v súťažiach mužov, žien,            

juniorov, junioriek, kadetov a kadetiek obsahuje najviac 14 mien hráčov, čísla 1 a 13 sú             

vyhradené pre brankárov, pričom nie je možné počas zápasu meniť brankára za hráča             

(platia štandardné medzinárodné pravidlá). 

12. Zápis o stretnutí, ak v rozpise súťaže nie je uvedené inak, v súťažiach starších žiakov, žiačok,             

mladších žiakov a 11 ročných obsahuje najviac 15 mien hráčov, číslo 1 je vyhradené pre               

brankára, číslo 13 môže mať brankár alebo hráč, pričom je možné počas zápasu meniť              

brankára za hráča (výmena čiapky a jej čas sa zaznačí do zápisu o stretnutí). 

13. V súťaži 9 - ročných žiakov, 11 - ročných žiakov, mladších žiakov môžu štartovať dievčatá               

príslušného veku nasledovne:  

- na súpiske môže byť neobmedzený počet dievčat spĺňajúcich vekový limit tejto kategórie, 

- v zápise o stretnutí môže byť neobmedzený počet dievčat z tých, ktoré sú uvedené na                

súpiske, 

- súčasne vo vode môžu byť maximálne 3 dievčatá vrátane brankára. 

V prípade, že nastúpi hráčka-dievča do hry počas neprerušenej hry zo zóny návratu a tým               

sa poruší maximálny limit 3 hráčok, rozhodca hráčku vylúči a hráčke je priznaná osobná              

chyba. V prípade, že je maximálny limit 3 hráčok porušený pri zahájení hry, rozhodca hru               

preruší, zjedná nápravu a opakovane hru zaháji až po dosiahnutí nápravy (použije sa             

obdobný postup ako pri chybnom nastúpení družstva po prerušení hry). 

14. Usporiadateľom stretnutia je klub, ktorý je uvedený vo vyžrebovaní na prvom mieste, alebo             

je priamo označený ako Usporiadateľ celého súboru stretnutí. 

15. Povinnosti Usporiadateľa: 

15.1. Usporiadateľ je povinný: 

15.1.1. zabezpečiť všetky prípravy k hladkému priebehu stretnutí, 

15.1.2. zabezpečiť poriadok v priestore podujatia (bazén vrátane hľadiska)       

a bezpečnosť účastníkov (hráčov, rozhodcovského zboru, divákov      

a ostatných prítomných osôb) v čase konania podujatia. K tomu účelu        

zabezpečí Usporiadateľskú službu pozostávajúcu z označených     

dospelých a poučených osôb v počte, ktorý umožňuje na podujatí        

zabezpečiť poriadok. Jeden z nich je Hlavný Usporiadateľ a je povinný           

riadiť celú Usporiadateľskú službu a hlásiť sa pred začiatkom prvého         

stretnutia Rozhodcovi supervízorovi alebo Rozhodcom ak Rozhodca       

supervízor nie je pre súťaž nominovaný. Hlavný Usporiadateľ zodpovedá         
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za poriadok na podujatí a všetky ostatné organizačné náležitosti        

podujatia,  

15.1.3. zabezpečiť oddelenie priestoru pre hráčov a rozhodcovský zbor od        

obecenstva, a ak to umožňujú podmienky, uvoľniť rozhodcom pozdĺž         

strany bazéna priestor vo vzdialenosti najmenej 3 metre od oboch          

okrajov bazénu a oddeliť ho zábranou alebo páskou. Usporiadateľ je         

povinný pri organizovaní podujatí splniť aj ďalšie prípadné podmienky         

riadiaceho orgánu súťaže (SPF, LEN, FINA, a pod.), 

15.1.4. stanoviť začiatok stretnutia v súlade s rozpisom súťaže tak, aby bolo         

umožnené hosťujúcim družstvám riadne pricestovať na zápas a zároveň,        

aby sa umožnilo sledovať stretnutie čo najväčšiemu počtu divákov, 

15.1.5. pripraviť a riadne vybaviť ihrisko podľa pravidiel vodného póla         

rešpektujúc rozpis súťaže, pripraviť minimálne 5ks regulárnych lôpt,        

trojmo vyplnený zápis o stretnutí, príslušné zástavky pre rozhodcovský         

zbor, 2 ks stopiek (nie mobilný telefón) ako prípadná náhrada v prípade            

poruchy riadnej časomiery, píšťalku, náhradnú sadu čiapok (ak má         

niektoré z družstiev farbu čiapok inú, ako je biela a modrá, tak musia             

mať vlastnú sadu príslušných náhradných čiapok) a sadu dokumentov         

(Pravidlá vodného póla, Súťažný poriadok, Disciplinárny poriadok,       

rozpis súťaže a hlásenie o stretnutí) a to všetko najmenej 30 minút pred             

zahájením stretnutia,  

15.1.6. pomôcť súperom zabezpečiť ubytovanie, ak o to požiadali aspoň 14 dní           

pred dňom konania stretnutia,  

15.1.7. zabezpečiť zdravotnícku službu (povolený je plavčík s licenciou), 

15.1.8. zabezpečiť dostatočný priestor pre rozhodcovský zbor vrátane Rozhodcu        

supervízora  pri  stolíku  časomeračov,  

15.1.9. zabezpečiť dostatočný počet miest na sedenie na lavičke družstiev, t.j. 9,           

resp. 11 miest, 

15.1.10. zaslať obratom, najneskôr však v najbližší pracovný deň na sekretariát         

SPF a Matrikárovi súťaží SVP scan originálu zápisu o stretnutí        

v dostatočnej kvalite. Papierový originál zápisu pošle bezodkladne       

najneskôr však do troch dní poštou na sekretariát SPF., 

15.1.11. zabezpečiť propagáciu stretnutí, minimálne v súťažiach mužov a žien       

informovať masovokomunikačné prostriedky (minimálne tlačové     

agentúry TASR - sport@tasr.sk a SITA - spo@sita.sk) o konečnom         

výsledku stretnutia, výsledku jednotlivých častí stretnutia, strelcov gólov        

oboch družstiev, počte divákov ako aj o ďalších podstatných        

skutočnostiach, 

15.1.12. zabezpečiť stretnutia dostatočným počtom osôb rozhodcovského zboru       

(podľa rozpisu súťaže) mimo delegovaných rozhodcov zo strany SPF         

prostredníctvom Manažéra rozhodcovských zborov SVP, 

15.1.13. zabezpečiť uzamykateľnú šatňu pre súpera a rozhodcov, 

15.1.14. zabezpečiť hlásateľskú službu, 
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15.1.15. v prípade potreby mať k dispozícii prostriedky na premeranie       

regulárnosti ihriska, 

15.1.16. v prípade neuskutočnenia stretnutia okamžite túto skutočnosť oznámiť       

delegovaným rozhodcom a delegátovi (telefón, mail). Dôkazy o        

oznámení mať k dispozícii pre prípad riešenia sťažnosti. 

15.2. Preukázateľné porušenie alebo zanedbanie povinností zo strany Usporiadateľa je         

považované za disciplinárne previnenie Usporiadateľa.  

16. Hosťujúce družstvo je povinné: 

16.1. potvrdiť svoju účasť Usporiadateľovi najneskôr 24 hodín po obdržaní Hlásenia          

stretnutí, resp. oznámiť  Usporiadateľovi výhrady k Hláseniu stretnutí, 

16.2. Usporiadateľovi oznámiť najmenej 14 dní pred dňom konania stretnutia, že žiada           

pomoc pri zabezpečení ubytovania, 

16.3. dostaviť sa včas k stretnutiu alebo sa písomne ospravedlniť Usporiadateľovi         

najmenej 48 hodín pred začiatkom stretnutia, ak z vážnych dôvodov nemôže          

k stretnutiu nastúpiť. Ak vzniknú Usporiadateľovi preukázateľné výdavky, je        

hosťujúce družstvo povinné ich uhradiť, 

16.4. svojím korektným vystupovaním napomáhať Usporiadateľovi a nominovaným       

rozhodcom v zaistení bezpečnosti a poriadku na ihrisku, hladkému a regulárnemu          

priebehu stretnutia. 

17. Ihrisko a jeho vybavenie: 

17.1. stretnutia sa hrajú na ihrisku označenom a vybavenom podľa pravidiel vodného           

póla a v súlade s rozpisom súťaže, 

17.2. teplota vody nesmie byť nižšia ako 22 oC a vyššia ako 30 oC, 

17.3. verejne viditeľná časomieru, ktorá ukazuje celkový čas, minimálne 2 ukazovatele          

útočného času (30s) umiestnené v rohoch ihriska a tabuľu trestov, 

17.4. neúplné vybavenie a vyznačenie hracej plochy je považované za disciplinárne          

previnenie Usporiadateľa, 

17.5. rozhodovanie o regulárnosti ihriska prináleží Rozhodcovi supervízorovi, resp.        

Rozhodcom daného stretnutia.  

18. Termíny stretnutí: 

18.1. Termíny stretnutí určí v rozpise príslušnej súťaže riadiaci orgán. Termíny a          

program uvedený v rozpise príslušnej súťaže je záväzný pre všetkých          

účastníkov, pokiaľ nebudú zmenené riadiacim orgánom súťaže. Družstvá môžu         

stretnutia odohrať v inom – náhradnom termíne len v týchto prípadoch: 

18.1.1. ak dôjde k dohode dotknutých družstiev so súhlasom Usporiadateľa.        

Dohodu o náhradnom termíne musí schváliť  Matrikár súťaží SVP.         

Družstvo, ktoré iniciuje odohratie stretnutia v náhradnom termíne je        

povinné uhradiť administratívny poplatok uvedený v prílohe tohto        

poriadku, 

18.1.2. ak nie je možné pre obsadenosť, resp. nedostupnosť bazéna stretnutie          

odohrať je Usporiadateľ povinný dohodnúť s dotknutými družstvami       

náhradný termín. Dohodu o náhradnom termíne musí schváliť Matrikár         
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súťaží SVP. Usporiadateľ je povinný uhradiť administratívny poplatok        

uvedený v prílohe č. 1 tohto poriadku, 

18.1.3. ak nedôjde k odohratiu stretnutia alebo stretnutie sa nedokončí z dôvodu         

vyššej moci, dohodnú sa dotknuté družstvá na najbližšom novom termíne          

do 3 dní, pričom dohodu o náhradnom termíne musí potvrdiť Matrikár           

súťaží SVP. Ak sa dotknuté družstvá nedohodnú, určí náhradný termín          

Matrikár súťaží SVP. 

19. Hlásenie stretnutí:  

19.1. usporiadajúci klub písomne oznámi dotknutým družstvám, nominovanému       

rozhodcovskému zboru a Matrikárovi súťaží SVP, najmenej 14 dní vopred deň,           

hodinu, miesto a adresu konania stretnutia. Ak sa tak nestane, musí hosťujúce            

družstvo písomne na túto skutočnosť upozorniť Usporiadateľa a Matrikára súťaží          

SVP. Oneskorené Hlásenie stretnutia je Disciplinárnym priestupkom       

Usporiadateľa. 

19.2. ak hosťujúce družstvo neobdrží písomné Hlásenie stretnutia od usporiadajúceho         

družstva ani najneskôr 24 hodín pred začiatkom stretnutia, nemusí sa k stretnutiu           

dostaviť a víťazí kontumačne 5 : 0, ale musí o tejto skutočnosti písomne informovať              

Matrikára súťaží SVP. Nezaslanie Hlásenia o stretnutí v lehote najneskôr 24 hodín            

pred plánovaným začiatkom stretnutia je disciplinárnym previnením       

Usporiadateľa.  

19.3. rozhodujúci pre prípad sporu je dátum, hodina a minúta doručenia správy.           

V prípade opakujúceho sa oneskoreného zasielania Hlásenia o stretnutí, bude         

družstvo vylúčené zo súťaže. 

20. Nástup družstva: 

20.1. minimálne 30 minút pred začiatkom stretnutia družstvá nahlásia zostavu         

rozhodcovskému stolíku a tréner, asistent trénera alebo vedúci družstva podpíše         

vypísaný zápis o stretnutí, 

20.2. družstvá sú povinné nastúpiť k zahájeniu stretnutia v stanovenom čase        

(rozplávanie musí zaistiť usporiadajúce družstvo min. 15 min pred začiatkom          

stretnutia). Nezabezpečenie je disciplinárnym previnením Usporiadateľa. 

20.3. za riadny nástup družstva sa považuje, ak má družstvo k dispozícii najmenej 7            

hráčov pripravených k začiatku stretnutia. Určujúci pre posúdenie času nástupu je          

čas, ktorý zistí rozhodca na mieste stretnutia, 

20.4. ak nie je možné stretnutie začať v stanovenom čase pre nepredvídanú prekážku           

(vyššia moc), sú zúčastnené družstvá povinné nastúpiť k stretnutiu v ten istý deň           

v neskoršom čase, ale najneskôr tak, aby stretnutie skončilo v čase umožňujúcom,          

aby sa družstvo hostí dokázalo riadne prepraviť do svojho bydliska alebo tak, aby             

medzi koncom stretnutia a začiatkom ďalšieho stretnutia jedného z družstiev boli         

aspoň dve hodiny. 

20.5. dohodu o náhradnom začiatku stretnutia, potvrdenú kapitánom, trénerom,        

asistentom trénera alebo vedúcim družstva uvedie rozhodca supervízor, resp.         

rozhodca v zápise o stretnutí s udaním dôvodov, pre ktoré došlo k odohraniu          

stretnutia v neskoršom čase. 
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21. Čakacia doba: Čakacia doba na súpera je 15 minút od schváleného – ohláseného času              

začiatku stretnutia. 

22. Ak nie je nominovaný rozhodca v čase schváleného – ohláseného začiatku stretnutia            

prítomný, obdobne sa čaká 15 minút od schváleného – ohláseného času začiatku stretnutia. 

23. Ak niektoré družstvo nenastúpi po stanovenom začiatku ani po čakacej dobe k stretnutiu,            

rozhodca stretnutia túto skutočnosť zaznamená do zápisu o stretnutí s udaním dôvodu,           

pokiaľ dôvod bude známy. O výsledku stretnutia rozhodne riadiaci orgán spôsobom podľa            

bodu 24. 

24. Ak hosťujúce družstvo Usporiadateľovi oznámi meškanie nedodržaním cestovného        

poriadku verejného dopravného prostriedku, resp. zdržaním v doprave z dôvodu vyššej         

moci, musí Usporiadateľ počkať na príchod hostí a stretnutie odohrať. O platnosti            

stretnutia rozhodne VSVP po prešetrení okolností, ktoré meškaniu hosťujúceho družstva          

predchádzali. 

25. O stretnutí, resp. výsledku stretnutia, ku ktorému niektoré družstvo nastúpilo až po            

uplynutí čakacej doby alebo vôbec nenastúpilo, rozhodne riadiaci orgán a to na základe             

zistení a preukázateľných skutočností takto:  

25.1. VSVP uzná výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak sa stretnutie napriek meškaniu          

niektorého družstva odohralo za splnenia všetkých ostatných pravidiel vodného         

póla a k omeškaniu nedošlo zavinením družstva a meškajúce družstvo postupovalo           

v súlade s bodom 23., 

25.2. ak sa stretnutie z dôvodu  meškania niektorého družstva neodohralo a k omeškaniu            

družstva nedošlo zavinením družstva a meškajúce družstvo postupovalo v súlade s           

bodom 23. Matrikár súťaží SVP rozhodne o náhradnom termíne odohrania          

stretnutia v čo možno najbližšom termíne,  

25.3. ak sa družstvo nedostaví po stanovenom začiatku ani do uplynutia čakacej doby a             

meškanie nespadá pod body 24.1. a 24. 2., teda meškanie zavinilo družstvo, resp.             

sa vôbec na stretnutie nedostavilo, stretnutie prehráva kontumačne 5:0, čo sa           

súčasne považuje za disciplinárne previnenie a družstvu vzniká povinnosť         

druhému družstvu, usporiadateľovi a SPF nahradiť náklady a škodu spôsobenú          

nedostavením sa na stretnutie (predovšetkým náklady na prenájom bazénu,         

organizáciu stretnutia, rozhodcov, rozhodcu supervízora ak bol nominovaný,        

pomocných rozhodcov, cestovné a stravné náhrady podľa príslušného zákona a          

ubytovanie) 

26. Prerušenie a predčasné ukončenie stretnutia: 

26.1. o prerušení stretnutia z príčin vyššej moci, ako aj o predčasnom ukončení           

rozhoduje Rozhodca po konzultácii s Rozhodcom supervízorom ak bol na          

stretnutie nominovaný, 

26.2. ak bolo stretnutie prerušené z dôvodu uvedených v bode 25.1., dohráva sa od           

prerušeného stavu a času. Družstvá majú na ihrisku tých istých hráčov, ktorí boli             

vo vode v čase prerušenia stretnutia. Hráči sa postavia na miesta ako pri začiatku             

stretnutia a začína sa naplávaním na loptu ako na začiatku štvrtín. Ak nie je možné              

odohrať stretnutie v ten istý deň, považuje sa stretnutie za predčasne ukončené a            

obe družstvá sa dohodnú na novom termíne stretnutia v termíne do 3 dní, ktoré             
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oznámia bezodkladne Matrikárovi súťaží SVP. V opačnom prípade termín určí         

Matrikár súťaží SVP, 

26.3. ak dôjde k predčasnému ukončeniu stretnutia vinou niektorého z družstiev, trestá         

sa družstvo kontumačne podľa ustanovenia čl.10 bod 1, 1.4. , ktoré sa previnilo,             

prípadne. obe družstvá, 

26.4. prerušenie alebo predčasné ukončenie stretnutia uvedú rozhodcovia stretnutia do         

zápisu o stretnutí s uvedením dôvodu. 

 

Čl. 9 

Rozhodovanie stretnutí  

 

1. Nominovanie rozhodcov na stretnutia vykoná Manažér rozhodcovských zborov SVP.         

Stretnutia rozhodujú len kvalifikovaní rozhodcovia, ktorí majú licenciu rozhodcu príslušnej          

kategórie, sú rozhodcami vodného póla registrovanými SPF a individuálnymi členmi SPF s            

uhradeným ročným členským príspevkom. Funkciu rozhodcu v súťaži nemôže vykonávať          

hráč, ktorý je uvedený na súpiske družstva v príslušnej súťaži. Výnimka sa môže udeliť len              

pre časomeračov, zapisovateľov a bránkových rozhodcov.  

2. Rozhodca, resp. stolík rozhodcov pred stretnutím obdrží: 

2.1. od Usporiadateľa úplne vyplnený zápis o stretnutí, lopty, s ktorými sa má stretnutie            

odohrať, 

2.2. od oboch družstiev súpisku družstva a licenčné preukazy všetkých hráčov uvedených          

v zápise o stretnutí, 

2.3. v prípade, že nie je predložená platná licencia hráča, ktorý má nastúpiť k stretnutiu,            

rozhodca tomuto hráčovi neumožní nastúpiť na zápas, 

 

3. Meškanie rozhodcu: 

3.1. čakacia doba na delegovaných rozhodcov je 15 minút. Ak sa delegovaný rozhodca            

nedostavil v čakacej dobe, funkciu preberá neutrálny rozhodca s najvyššou        

rozhodcovskou kvalifikáciou, ktorý je prítomný. Za neutrálneho rozhodcu je         

považovaný ten, ktorý nie je členom klubov, ktoré hrajú príslušné stretnutie.           

V žiadnom prípade nemôže byť neutrálnym rozhodcom tréner, asistent trénera,         

resp. vedúci družstva alebo hráč niektorého z družstiev hrajúcich v príslušnej súťaži.          

Pri rovnakej kvalifikácii rozhodne o tom, kto bude stretnutie rozhodovať, dohoda           

kapitánov oboch družstiev, inak žreb. Túto skutočnosť potvrdia obaja kapitáni          

svojím podpisom v zápise o stretnutí. V prípade ak nie je možné delegovaného            

rozhodcu, ktorý sa nedostavil nahradiť neutrálnym rozhodcom môže stretnutie         

rozhodovať jeden rozhodca, 

3.2. ak stretnutie rozhoduje náhradný kvalifikovaný rozhodca a delegovaný rozhodca sa          

dostaví neskoršie, najneskôr však do zahájenia tretej štvrtiny, prevezme         

rozhodovanie stretnutia pri najbližšom prerušení hry. Doterajší rozhodca musí         

spolu s časomeračmi a zapisovateľom oznámiť delegovanému rozhodcovi stav        

stretnutia a dĺžku odohraného času. Ak sa delegovaný rozhodca dostaví až po            

začiatku tretej štvrtiny, dokončí rozhodovanie stretnutia náhradný rozhodca, 
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3.3. v prípade, že pri ihrisku nie je žiadny kvalifikovaný rozhodca, po dohode klubov sa             

môže odohrať stretnutie len ako priateľské, za rozhodovania rozhodcu – laika           

oboznámeného s pravidlami hry. Rozhodnutie o uskutočnení súťažného stretnutia        

vydá riadiaci orgán. Úhradu nákladov si družstvá uplatnia u nominovaných          

rozhodcov, ktorí sa na stretnutie nedostavili a v predpísanom  termíne neoznámili           

svoju neúčasť. Nedostavenie sa k zápasu Rozhodcom supervízorom, resp.        

Rozhodcom je disciplinárnym previnením. 

3.4. ak rozhoduje stretnutie rozhodca – laik a dostaví sa v priebehu stretnutia, avšak ešte             

pred začiatkom tretej štvrtiny akýkoľvek rozhodca vodného póla (kvalifikácia         

minimálne III. triedy), rozhodca – laik pri najbližšom prerušení hry stretnutie           

ukončí. Obe družstvá sú povinné nastúpiť, ak tomu nebránia iné skutočnosti           

(obsadenosť bazéna, pokročilá hodina, atď.) do 30 minút k novému stretnutiu, ktoré           

rozhoduje kvalifikovaný rozhodca. Nové stretnutie sa hrá ako majstrovské. Ak sa           

dostaví akýkoľvek rozhodca vodného póla (s kvalifikáciou minimálne III. triedy), až           

po začiatku tretej štvrtiny, prevezme rozhodovanie pri najbližšom prerušení hry a           

stretnutie je dohrané ako priateľské. Pod pojmom „akýkoľvek rozhodca“ sa rozumie           

i pôvodne delegovaný rozhodca vodného póla, 

3.5. proti výkonu rozhodcu je možné podať námietky na Rozhodovaciu radu SPF.           

V prípade, že sa preukáže úmyselné nečestné konanie rozhodcu alebo boli hrubo           

porušené pravidlá vodného póla alebo iné predpisy SPF má Rozhodovacia rada SPF            

právo nariadiť opakovanie stretnutia. 

4. Práva a povinnosti rozhodcov: 

Okrem pravidlami vodného póla uložených  povinností, sú rozhodcovia povinní: 

4.1. dbať na dodržiavanie všetkých ustanovení SP a rozpisu súťaže, 

4.2. dostaviť sa najmenej 30 minút pred začiatkom stretnutia na bazén, skontrolovať           

ihrisko a jeho vybavenie, skontrolovať hráčov podľa pravidiel vodného póla, zápis o            

stretnutí, súpisky družstiev a licencie hráčov, poučiť zapisovateľa, časomeračov a          

bránkových rozhodcov, ospravedlniť sa písomne včas, t.j. najmenej 3 dni pred           

schváleným – ohláseným začiatkom stretnutia, Manažérovi rozhodcovských zborov        

SVP a Usporiadateľovi, ak sa nemôže k stretnutiu dostaviť, 

4.3. uviesť zistené nedostatky do zápisu o stretnutí, zápis o stretnutí predložiť trénerom            

oboch družstiev na podpis ešte pred stretnutím a ihneď po stretnutí zápis o stretnutí              

skontrolovať, doplniť a odovzdať Usporiadateľovi, 

4.4. rozhodovať stretnutie v predpísanom úbore, nestranne, podľa pravidiel vodného póla         

a v súlade so športovou etikou a zásadami fair - play, 

4.5. zabezpečiť včas spoločný nástup oboch družstiev pred začiatkom stretnutia (na okraji           

bazéna, v prípade nepriaznivého počasia v bazéne), alebo ich predstavenie iným         

spôsobom, 

4.6. skontrolovať všetky lopty (minimálne 5), ktoré sa majú použiť počas stretnutia, 

4.7. má právo po predošlom upozornení vymeniť časomeračov, zapisovateľa a bránkových          

rozhodcov ak sú na zápas nominovaní, 

4.8. rozhodovať o prerušení a predčasnom ukončení stretnutia z poveternostných alebo         

iných dôvodov. V tomto prípade zapíše rozhodca stav stretnutia v čase jeho          
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prerušenia (ukončenia) v zápise o stretnutí spoločne s udaním dôvodu a opísaním           

všetkých okolností. O konečnom výsledku stretnutia rozhodne VSVP, 

4.9. ak sa počas stretnutia vyskytne problém s meraním času, časomerač musí ihneď           

zapískať a oznámiť to rozhodcom. Časomerači nesmú dovoliť, aby ich ktokoľvek rušil            

pri vykonávaní ich funkcie, 

4.10. ak zistí bránkový rozhodca akúkoľvek mimoriadnu udalosť (napr. odtrhnutie bránky)          

alebo ktokoľvek mu bráni pri vykonávaní jeho funkcie, oznámi to rozhodcovi           

stretnutia. Rozhodca podľa vlastného uváženia, buď zastaví hru ihneď, alebo pri           

najbližšom prerušení hry, kde si zároveň vypočuje bránkového rozhodcu a vykoná           

potrebné opatrenia. Hru opätovne začne neutrálnym hodom v mieste, kde bola lopta           

v dobe prerušenia hry, 

4.11. zapisovateľ musí byť dôkladne zaučený, spôsobilý a oboznámený so všetkými          

ustanoveniami pravidiel vodného póla, SP a rozpisu súťaže. 

4.12. nepripustiť k zápasu hráča, ktorý v predchádzajúcom stretnutí bol vylúčený do konca          

stretnutia a bol potrestaný v súlade s Disciplinárnym poriadkom, resp. je predpoklad         

jeho potrestania,  

4.13. majú zákaz užívania alkoholu a iných návykových a psychotropných látok, prípadne           

byť pod ich vplyvom, 

4.14. na vyzvanie Rozhodcu supervízora, resp. Hlavného usporiadateľa podrobiť sa         

dychovej skúške na alkohol príp. iné návykové a psychotropné látky, rovnako tak je             

povinný vykonať Rozhodca supervízor na výzvu zástupcu riadiaceho orgánu. 

4.15. na turnaji vypracovávať Zápis Rozhodcov turnaja (Príloha č. 4), 

4.16. v prípade viac dňových súťaží a v prípade závažného porušenia pravidiel a predpisov             

vylúčiť hráča, člena realizačného tímu z ďalšieho priebehu turnaja a sledujú realizáciu            

tohto opatrenia počas turnaja; vylúčenie hráča alebo člena realizačného tímu sa zapíše            

do zápisu o stretnutí, aj do Zápisu Rozhodcov turnaja 

4.17. rešpektovať nominácie a rozdelenie Manažéra rozhodcovských zborov SVP pre         

rozhodcov pre jednotlivé stretnutia tu rnaja, 

4.18. zapisovať všetky priestupky počas turnaja do tlačiva Rozhodcov turnaja. V prípade           

nejasností rozhodcovia ihneď informujú Manažéra rozhodcovských zborov SVP a         

konzultujú tieto prípady. 

 

Čl. 10 

Povinnosti funkcionárov a hráčov 

 

1. Vedúci družstva je oprávnený: 

1.1. rokovať za družstvo v prípade porušovania športovo-technických dokumentov a        

nejasností, 

1.2. podávať v mene družstva námietky (po prerokovaní s družstvom), 

1.3. upozorniť rozhodcu pred začiatkom alebo počas prestávok stretnutia na prípadné          

chyby, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť regulárnosť stretnutia, 

1.4. žiadať, aby bol prítomný pri prerokovávaní námietok svojho družstva. 

2. Vedúci družstva je povinný: 
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2.1. dbať na disciplínu a športové vystupovanie hráčov a trénera, zaistiť poriadok         

v družstve, v priebehu stretnutia sústrediť družstvo na vyznačenom mieste, 

2.2. ovládať všetky ustanovenia SP, pravidiel vodného póla, rozpisu súťaže a riadiť sa           

nimi, 

2.3. predložiť rozhodcom pred stretnutím súpisku družstva s licenciami hráčov        

uvedených v zápise o stretnutí a umožniť včasné vyplnenie zápisu o stretnutí, 

3. Tréner družstva je povinný: 

3.1. dbať spolu s vedúcim družstva na disciplínu a poriadok v družstve počas stretnutia,           

ako aj po jeho ukončení, 

3.2. ovládať pravidlá vodného póla a ustanovenia SP, 

3.3. dbať na dodržiavanie pravidiel o dopingu a návykových látkach, 

3.4. zúčastňovať sa rokovania družstva o podaní prípadných námietok, 

3.5. prevziať a vykonávať funkciu vedúceho družstva v čase neprítomnosti vedúceho         

družstva, 

3.6. musí sa počas hry zdržiavať pri družstve, pohybovať sa iba v určenom priestore            

hracej plochy v zmysle pravidiel vodného póla, 

3.7. pred začiatkom stretnutia podpísať zápis o stretnutí. 

4. Členovia družstva: 

4.1. Kapitán vodnopólového družstva okrem práv a povinností určených pravidlami         

vodného póla, je  povinný: 

4.1.1. viesť k vzornému vystupovaniu všetkých hráčov družstva, 

4.1.2. na požiadanie rozhodcom, zúčastniť sa pri kontrole ihriska a jeho         

vybavenia, 

4.1.3. v prípade, že odchádza z ihriska, určiť zástupcu a oznámiť to rozhodcom         

a zapisovateľovi, 

4.1.4. dbať na dodržiavanie pravidiel antidopingovej regulácie ), pravidiel proti         
1

manipulácii priebehu a výsledkov súťaží ), zdržať sa účasť na násilí a            
2

neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím, zdržať         

sa korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo        

športová korupcia 

4.2. Hráči družstiev sú povinní: 

4.2.1. na ihrisku a mimo neho sa chovať slušne a podriaďovať sa rozhodnutiam          

rozhodcov bez odvrávania a posunkov, 

4.2.2. ovládať pravidlá hry a dodržiavať ich, ovládať a dodržiavať všetky        

ustanovenia SP, PP, DP a rozpisu súťaže, 

4.2.3. udržiavať po dohode s klubom svoj licenčný preukaz hráča v neustálej         

platnosti a nepoškodzovať ho, 

4.2.4. podriaďovať sa bez výhrad všetkým nariadeniam a pokynom kapitána,        

trénera a vedúceho družstva, 

1
)  World Anti-Doping Code 2015 ( http://bit.ly/1VSc4QU ) 

2
) FINA Rules on the Prevention of the Manipulation of Competitions ( http://bit.ly/1P06Efm  ) 
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4.2.5. dbať na dodržiavanie pravidiel antidopingovej regulácie, pravidiel proti        

manipulácii priebehu a výsledkov súťaží, zdržať sa účasť na násilí a           

neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím, zdržať         

sa korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo        

športovej korupcie , 

4.2.6. na požiadanie orgánov nato určených podrobiť sa skúške na požitie          

dopingových prostriedkov a návykových látok. 

5. Všetci funkcionári (tréner, rozhodca, asistent, vedúci družstva a najmä osoby prítomné v            

chránenom priestore, t.j. ihrisku, území lavičiek družstiev, priestorov stolíka asistentov          

rozhodcov, šatne družstiev a rozhodcov, prístupové cesty zo šatní na ihrisko) a hráči majú            

zákaz užívania alkoholu a iných návykových a psychotropných látok, prípadne byť pod ich             

vplyvom a na vyzvanie sú povinní podrobiť sa kontrole na požitia alkoholu a iných              

návykových a psychotropných látok. 

6. Všetky osoby (tréner, asistent, vedúci družstva, lekár a pod.) prítomné v území lavičiek             

družstiev s výnimkou hráčov sú v súťažiach seniorov mužov a žien, juniorov a junioriek              

povinné byť ustrojené v jednotnej rovnošate pozostávajúcej z plnej obuvy, dlhých nohavíc a             

trička resp. polokošele alebo košele. V ostatných mládežníckych kategóriách sú tieto osoby            

povinné byť ustrojené v jednotnej rovnošate pozostávajúcej z trička resp. polokošele alebo            

košele. 

 

Čl. 11 

Previnenie klubu a družstva 

 

1. Previnenie klubu a družstva: 

Závažné porušenie Súťažného poriadku a rozpisu súťaže sa považujú za závažné           

disciplinárne previnenie a sú prerokovávané Disciplinárnou komisiou SPF a trestajú sa           

podľa povahy previnenia alebo priestupku, hracími dôsledkami alebo disciplinárne,         

prípadne súčasne hracími dôsledkami aj disciplinárne. Hracím dôsledkami, t.j. stratou          

bodov a kontumačným výsledkom 5:0 sa trestá družstvo, ktoré sa závažne porušilo            

Súťažný poriadok tým, že: 

1.1. ak nastúpi hráč, ktorý nemá všetky náležitosti predpísané  Súťažným poriadkom, 

1.2. ak nastúpi hráč, ktorý porušil pravidlá o dopingu a túto skutočnosť potvrdí            

antidopingová kontrola, ďalej hráč, ktorý porušil pravidlá proti manipulácii         

priebehu a výsledkov súťaží, dopustil sa alebo sa zúčastnil na násilí a            

neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím alebo sa          

dopustil korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo        

športovej korupcie, 

1.3. ak nastúpi hráč neoprávnene (na cudzí preukaz, počas zákazu činnosti alebo bez            

súhlasu riadiaceho orgánu a pod.), 

1.4. ak sa neuskutočnilo stretnutie alebo bolo predčasne ukončené vinou jedného          

družstva. Ak sa neuskutoční stretnutie vinou oboch družstiev alebo je predčasne           

ukončené vinou oboch družstiev, neobdrží body ani jedno družstvo a je im            

započítané pasívne skóre  5:0, 
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1.5. ak nastúpi družstvo vlastnou vinou až po uplynutí čakacej doby, 

1.6. ak nesúhlasí súpiska družstva so súpiskou, ktorá bola predložená Matrikárovi          

súťaží SVP  alebo ak nastúpi družstvo bez súpisky, 

1.7. ak odmietne družstvo predložiť rozhodcom všetky predpísané doklady ku         

kontrole, 

1.8. ak Usporiadateľ stretnutia je jeden z klubov a opätovne hrubo porušil svoje            

povinnosti, 

1.9. ak je družstvo disciplinárne potrestané zastavením činnosti (nepodmienečne) a         

nastúpi k stretnutiu, potom stratou bodov a kontumačným výsledkom sa          

postihuje v každom stretnutí, ku ktorému malo podľa vylosovania nastúpiť, 

1.10. ak nastúpi družstvo k stretnutiu proti družstvu, ktorému bola zastavená činnosť a           

malo o tom vedomosti, 

1.11. ak odmietne družstvo uzavrieť dohodu o náhradnom rozhodcovi alebo odmietne          

nastúpiť k stretnutiu, ktoré rozhoduje náhradný rozhodca podľa ustanovení SP. 

 

 

Čl. 12 

Hodnotenie výsledkov súťaže  

 

1. Hodnotenie výsledkov súťaže: 

Víťazstvo v zápase sa hodnotí dvoma bodmi, nerozhodný výsledok jedným bodom a           

prehra žiadnym bodom. Víťazom súťaže sa stáva družstvo, ktoré dosiahlo v odohraných a            

riadne schválených stretnutiach najvyšší počet bodov. V prípade rovnosti rozhodne o          

lepšom umiestnení: 

1.1. menší počet kontumačných výsledkov (5 : 0), 

1.2. výsledok (-y) vzájomného (-ých) stretnutia (-í). Ak sa hrá dvojkolovo alebo           

viackolovo, body a skóre sa  spočítajú, 

1.3. lepší rozdiel medzi strelenými a obdržanými gólmi zo všetkých vzájomných          

stretnutí, 

1.4. lepší rozdiel medzi strelenými a obdržanými gólmi zo všetkých stretnutí, 

1.5. väčší počet strelených gólov, 

1.6. väčší počet víťazných stretnutí, 

1.7. ak ani v takom prípade nedôjde k rozhodnutiu a ak ide o víťaza alebo             

zostupujúceho, odohrá sa nové stretnutie v termíne a čase na základe rozhodnutia           

riadiaceho orgánu. Upresnenie môže byť uvedené v rozpise samotnej súťaže. Ak sa           

nejedná o víťaza alebo zostupujúceho v súťaži, družstvá obsadia v konečnej tabuľke          

rovnaké  miesto, 

1.8. tri kontumačné výsledky v priebehu jedného ročníka súťaže majú za následok          

vylúčenie družstva zo súťaže bez ohľadu na počet získaných bodov. 

2. Pri vylúčení alebo vystúpení družstva zo súťaže sa postupuje v hodnotení výsledkov           

nasledovne : 

2.1. ak družstvo odohralo len 50% všetkých stretnutí alebo menej, anulujú sa všetky            

výsledky družstva a družstvo sa nevedie v tabuľke (ako by vôbec nehralo), 
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2.2. ak družstvo odohralo viac než 50% všetkých stretnutí, zostávajú všetky dosiahnuté           

výsledky v platnosti a zostávajúce stretnutia sa prehlásia za kontumačné 5 : 0            

v prospech súperov. Družstvo figuruje v tabuľke, ako keby celú súťaž dokončilo. 

3. Vylúčené družstvo alebo družstvo, ktoré vystúpilo zo súťaže sa považuje za zostupujúceho a             

zaraďuje sa v ďalšom súťažnom ročníku do najbližšej nižšej súťaže. V závažných prípadoch           

môže riadiaci orgán rozhodnúť inak a určí súťaž, do ktorej môže takéto družstvo nastúpiť. 

4. Vylúčením alebo vystúpením zo súťaže automaticky stráca družstvo nárok na akýkoľvek           

príspevok z prostriedkov SPF za účasť alebo umiestnenie v súťaži, to však nevylučuje           

uloženie prípadných ďalších disciplinárnych sankcií . 

5. Pri vylúčení alebo vystúpení družstva zo súťaže má riadiaci orgán právo s prihliadnutím na             

športovú úroveň súťaže, počet zostupujúcich podľa ustanovenia súťaže obmedziť alebo          

celkom zrušiť pri zachovaní ustanovenia o nároku na postup z nižších súťaží. Toto            

rozhodnutie musí riadiaci orgán uskutočniť ihneď po vylúčení i vystúpení družstva a to             

pred dokončením práve rozohranej súťaže. 

6. V prípade vystúpenie družstva zo súťaže z dôvodu dlhodobej choroby viac ako 50% hráčov              

družstva uvedených na súpiske družstva o neuplatnení sankčných opatrení finančných ani           

disciplinárnych podľa bodu 4 môže rozhodnúť VSVP. 

 

 

Čl. 13 

  Štart v európskych pohárových súťažiach  

 

Štart družstiev vodného póla v klubových európskych súťažiach, sa riadi ustanoveniami LEN. 

 

 

Čl. 14 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Všetky poplatky, ktoré sú povinné dotknuté subjekty platiť v zmysle tohto Súťažného           

poriadku sú obsahom Športovo technických dokumentov a prílohy tohto Súťažného          

poriadku č. 1. 

2. Tento Súťažný poriadok nadobudol platnosť schválením Radou SPF a účinnosťou odo dňa            

15.11.2018.  

3. Súťažný poriadok bol zmenený a doplnený rozhodnutím Rady SPF dňa 15.11.2018 s            

od účinnosťou od dňa 15.11.2018. Účinnosť zmeny a doplnenia v časti čl. 3 bod 5 sa                

neuplatňuje vo vzťahu k už ku dňu účinnosti prebiehajúcim súťažiam a k súťažiam,             

do ktorých boli už podané prihlášky do súťaže.  

 

 

Mgr. Irena Adámková 

Prezident SPF 

v.r. 
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Príloha č. 1 

SÚŤAŽNÉHO PORIADKU  

Sekcie vodného póla 

Slovenskej plaveckej federácie 

 

 

 

 

 
Odmena pomocným rozhodcom 

     

  

časomerač zapisovateľ 

ostatní 

pomocní 

rozhodcovia 

bránkový 

rozhodca, 

timeout 

rozhodca 

stretnutia:      

11-ročných, 

mladších žiakov, 

starších žiakov, 

žiačok, kadetiek, 

kadetov, juniorky 

3,00 € 3,00 € 2,85 € 3,00 € 

juniorov, žien, 

mužov  
4,00 € 4,00 € 3,65 € 4,00 € 

medzinárodné 

stretnutia 

(reprezentácia, 

európske klubové 

súťaže) 

6,00 € 6,00 € 5,00 € 6,00 € 

 

 

 

 

Položka Suma Poznámka 

Preloženie stretnutí (turnaja) - v čase po 
vydaní kalendára na danú sezónu - 
administratívny poplatok 

100€ 
klub musí splniť podmienky SP pre 
preloženie stretnutí (turnaja) a požiada 
o preloženie stretnutí (turnaja) 

poplatok za podanie námietky 50€ 
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Príloha č. 2 

Vzor Prihlášky do súťaže 
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Príloha č. 3 

Zápis Rozhodcu supervízora
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Príloha č. 4 

Zápis Rozhodcov turnaja 
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