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                                Z  Á  P  I S 

MATRIKA SÚŤAŽÍ č.08/2020  

          zo dňa 10.06.2020  
1.Riadenie súťaží  

 1.1. Stretnutie klubov  

Matrika súťaží organizuje v sobotu 20.06. 2020 stretnutie zástupcov klubov s predpokladaným 

začiatkom o 10,00 v NCVP, Nováky. Očakávaná doba trvania je cca 4 hodiny. 

Hlavnou témou rokovania bude systém súťaží (mužských aj ženských) a základné parametre súťaží pre 

sezónu 2020/2021. Pozvané sú všetky kluby. Preštudujte si prosím systém súťaží navrhovaný v prílohe a 

svoje námety a pripomienky k súťažiam adresujte odteraz až do 16.06.2020 matrikárovi súťaží.  

Žiadam kluby, aby do 16.06.2020  poslali predbežný zoznam, v ktorých kategóriách chcú v nasledujúcej 

sezóne štartovať so svojimi družstvami.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

Slovenská plavecká federácia  

Ing. Peter Radič v.r.  

Matrikár súťaží vo vodnom póle  
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Príloha č1. návrh systému súťaží SR 2020/2021   

 

Muži:   

- SP – určenie miesta a termínu 

- SP: predpoklad 8 družstiev, rozdelenie na 2 skupiny, v skupinách každý s každým a následne zápas o 

umiestnenie    

- Extraliga: účasť 6 družstiev (družstva rovnako nasadené ako v sezóne 2019/2020) 

- Extraliga: základná časť každý s každým, doma-vonku   

- Extraliga: nadstavba - prvá štvorka každý s každým, doma-vonku, II. Liga začne neskôr aby sa mohlo 

hrať v letnom čase   

- Extraliga: Play-off len prvá štvorka na 3 víťazné stretnutia, hracie dni sobota, streda po jednom zápase, 

začína sa v sobotu u lepšieho    

 

 

Juniori a kadeti:   

- ZM jeden turnaj každý s každým, jeden víkend alebo dva víkendy podľa počtu prihlásených   

- NL turnajovým spôsobom v závislosti od počtu prihlásených družstiev   

  

Mladší žiaci a starší žiaci:  

- Letné regionálne majstrovstvá (východ-západ), každý s každým, jeden víkend  

- OS tri skupiny, západ-stred-východ, každý s každým (následne 3 turnaje NL) - NL podľa OS 1-6. a 

potom 7-12. (resp. 1-6. a 7-11..)  

    

11 roční   

- ZM a LM všetci prihlásení, každý s každým, jeden alebo dva víkendy podľa počtu prihlásených 

- hrací čas 4 x 6 min. čistého času  

 

 

Ženy: 

- SP – určenie miesta a termínu 

- I. liga – turnajovým spôsobom v závislosti od počtu prihlásených družstiev   

 

 

Juniorky, kadetky, žiačky: 

 

- ZM jeden turnaj každý s každým, jeden víkend 

- NL turnajovým spôsobom a na záver finálové kolo u víťaza základnej časti.  

 


