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ADRESÁR PRACOVNÍKOV A FUNKCIONÁROV SPF
Kancelária: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
IČO: 36068764 | DIČ: 2021658199
Bankové spojenie: IBAN: SK98 0200 0000 0030 7423 6255
Telefón: +421 2 381 054 78
Štatutárny orgán SPF
Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF

Ing. Rastislav Bielik

prvý viceprezident SPF

Kontrolór SPF
Mgr. Roman Meliš

kontrolór SPF

Sekretariát SPF
Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF

+421 905 297 832

Ing. Miroslav Nowak

športový riaditeľ SPF

+421 903 717 236

Mgr. Róbert Košťál

súťažný a projektový riaditeľ SPF

+421 905 566 353

Bc. Zuzana Košťálová

matrikár SPF

+421 903 651 112

Ing. Jaroslava Adamcová

hlavný účtovník SPF

+421 915 841 900

Eleonóra Hudecová

ekonomický pracovník

+421 903 407 369

JUDr. Zuzana Blažová

ekonomicko-právny pracovník SPF

+421 905 596 920

Ing. Jana McDonnell

manažér reprezentácie SR v
synchronizovanom plávaní

+421 917 627 419

Gejza Gyurcsi

manažér reprezentácie SR vo
vodnom póle

+421 915 595 101

Bianca Grznárová

asistent pre plávanie a diaľkové
plávanie

+421 905 595 415

Bc. Jana Labáthová

asistent pre synchronizované
plávanie

+421 903 427 522

Ing. Martina Kuniková

manažér reprezentácie SR vo
vodnom póle

+421 917 534 745

Patrik Pavelka

mediálny pracovník

+421 944 064 194
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Rada SPF

rada.spf@swimmsvk.sk

Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF

JUDr. Marcel Blažo

člen pre legislatívu a právo

Ing. Nora Szauder

člen pre ekonomiku

Ing. Rastislav Bielik

viceprezident pre plávanie

Bc. Pavol Peciar

viceprezident pre diaľkové
plávanie

Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

viceprezident pre synchronizované
plávanie

Ing. Štefan Šmihuľa

viceprezident pre vodné pólo

Ing. Tomáš Klobúčník

zástupca športovcov

Výbor sekcie vodného póla
Ing. Štefan Šmihuľa

predseda

Ing. Michal Gogola

člen

Gejza Gyurcsi

člen

Ing. Martina Kuniková

člen

Mgr. Martin Berlanský

člen

Ing. Dušan Kucharik

člen

Ing. Alena Harčariková, MBA

člen

Ing. Marek Gális

člen

Ľubomír Tóth

člen

Mgr. Miroslav Gogola

člen

Mgr. Karol Bačo, PhD

člen

Ing. Andrej Zareva

člen

Ing. Pavol Mihalkovič

člen

Ing. Pavol Komjáthy

člen

Disciplinárna komisia SPF

disciplinarna.komisia@swimmsvk.sk
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Mgr. Peter Bartovič

predseda

Mgr. Viktor Karel

člen

Mgr. Patrik Hrbek

člen

JUDr. Katarína Horváthová

člen

Ing. arch. Edita Pavlíková

člen

JUDr. Peter Mihál

člen

Rastislav Krajčík

člen

Milan Krajčík

člen

Rozhodovacia rada SPF

rozhodovacia.rada@swimmsvk.sk

Mgr. Igor Šumichrast

predseda

JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová

podpredseda

Ing. Jana McDonnell

člen

Mgr. Michal Klein

člen

JUDr. Ľubomír Myndiuk, LL.M

člen

Odvolacia komisia SPF

odvolacia.komisia@swimmsvk.sk

Mgr. Zuzana Žáková PhD.

člen

Bc. Ján Urbanský

člen

Erik Kolář

člen

Odvolacia antidopingová komisia
SPF

odvolacia.antidopingova.komisia@swimmsvk.sk

JUDr. Zuzana Blažová

člen

MUDr. Róbert Dinka

člen

JUDr. Peter Sepeši

člen

Volebná komisia SPF
Bc. Ján Urbanský

člen

Mgr. Zuzana Žáková PhD.

zapisovateľ
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Matrikár súťaží vodného póla
Ing. Peter Radič

Manažér rozhodcovských zborov
Ing. Štefan Bottlík

ADRESÁR KLUBOV VODNÉHO PÓLA
Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o.z. - NERZI
Vysokoškolákov 8
010 08 Žilina
www.kps.nereus.sk; nereus@nereus.sk

Klub vodného póla Bratislava - KVPBA
Dunajská 5
811 08 Bratislava
kvpbratislava@gmail.com

Červená hviezda Košice - ČHKE
Krakovská 23
040 11 Košice
skpvodnepolo@gmail.com

Tatranský klub plaveckých športov o.z. - TKPS
Tatranská Polianka 29
062 01 Vysoké Tatry
miro.fabian78@gmail.com

Východoslovenský vodnopólový zväz o.z. - VVZKE
5
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Watsonova 43
040 01 Košice
miki.szb@gmail.com

Slávia UK Bratislava - Water polo - UKBWP
Junácka 6
832 80 Bratislava
jozo.misik@gmail.com

Vodnopolový klub Veteráni Košice - VKVKE
Mäsiarska 30
040 01 Košice
judr.kula@gmail.com

ŠK Olympia - SŠŠ Košice - OVPKE
Tr. SNP 104
040 11 Košice
olympiatoth@gmail.com

Športový klub polície Košice - Plávanie, o.z. - ŠKPKE
Protifašistických Bojovníkov 4
040 01 Košice
tinazenuchova@gmail.com
ŠKP Modrí Draci Košice - Staré Mesto - ŠKMD
Protifašistických Bojovníkov 4
040 01 Košice
www.modridraci.sk;office@modridraci.sk,
prezident@modridraci.sk
Pirana Sport Club – PITOP
6
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Továrnická 1
95501 Topoľčany
www.piranasport.sk; piranasport@piranasport.sk;
Slávia vodné pólo menežment - VPMBA
Junácka 4
831 04 Bratislava
www.vodnepolo.sk; robo.radic@centrum.sk
XBS swimming academy - XBSSA
Dubová 33
931 01 Šamorín
michal.kratochvil@x-bionicsphere.com
Klub vodného póla Kúpele Piešťany - KVPPN
Winterova 29
921 01 Piešťany
www.waterpolopiestany.sk; info@waterpolopiestany.sk

Klub vodného póla Nováky - KVPNO
Partizánska 297/17
972 71 Nováky
www.kvpnovaky.sk;
gogola.michal@gmail.com;
vpnovaky@gmail.com

ŠK Hornets Košice – mládež, o.z - HOMKE
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice
www.hornets.sk; vpkhornets@gmail.com

Plavecký a vodnopólový klub Vrútky - PVKVR
Horná 5377
7
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038 61 Vrútky
www.pvkvrutky.sk; pvkvrutky@gmail.com

Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov - SPUPR
Ul. 17.novembra 13
080 01 Prešov
www.vodnepolo.eu; novosad9@gmail.com

Klub vodného póla Komárno - KVPKN
Eötvösova 41
945 01 Komárno
www.kvpkomarno.com; komarnokvp@gmail.com

Klub vodného póla H2O Piešťany, o.z. – H2OPN
Hviezdoslavova 37
921 01 Piešťany
cifrajozef@centrum.sk

ŠK Hornets Košice s.r.o. – HORKE
Watsonova 43
040 01 Košice
www.hornets.sk; vpkhornets@gmail.com

Klub vodného póla Mestský klub Nové Zámky - KVPNZ
Cyrilometódska 28
940 02 Nové Zámky
brselboris@gmail.com

Športový klub Olympia – pri Športovom gymnáziu - SKOKE
Trieda SNP 104
8
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040 11 Košice
www.sportgymke.edupage.sk; olympiafranko@gmail.com

ŠK Hornets Košice, o.z. - HOZKE
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice
www.hornets.sk; vpkhornets@gmail.com

Mokrá Lopta - MLKE
Jantárová 30
040 01 Košice

Vodnopólový klub ESA o.z. - VKEZA
Zborovská 2
040 01 Košice
esazilina@gmail.com

ADRESÁR PRE ZASIELANIE VÝSLEDKOV
Z DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH SÚŤAŽÍ
Po skončení zápasu, resp. turnaja je povinnosťou usporiadateľských oddielov/klubov zaslať scany zápisov zo
zápasu obratom na určené emailové adresy a následne najneskôr do 3 dní originál tlačiva zápisu zo zápasu
podľa nasledovného adresára:

Adresár pre zasielanie výsledkov

SPF

kunikova@swimmsvk.sk
gyurcsi@swimmsvk.sk

- scan zápisu zo zápasu

matrikarsutazi.vp@swimmsvk.sk

- scan zápisu zo zápasu

9

Športovo-technické dokumenty 2021/2022

Sekcia vodného póla SPF

Matrikár športových
súťaží vo vodnom
póle

Korešpondenčná adresa pre zaslanie vyplnených originálov tlačív zápisu zo zápasu:
Slovenská plavecká federácia
Za kasárňou 1
831 03 Bratislava

TERMÍNOVÁ LISTINA SPF – VODNÉ PÓLO
*príloha č.1 - Termínová listina SPF - vodné pólo

KALENDÁR LEN, FINA
Kalendár LEN na sezónu 2021/2022:
-

http://www2.len.eu/?page_id=4143

-

http://www.len.eu/?page_id=17287&disciplina=4

Kalendár FINA na sezónu 2021/2022:
-

https://www.fina.org/water-polo/calendar?group=FINA&year=2021&month=latest&disciplines=
WP

VEKOVÉ KATEGÓRIE
Kategória

Vek

Ročníky narodenia

11 - roční *

11 a menej

2011 a mladší

Mladší žiaci *

13 a menej

2009 a mladší

Starší žiaci

15 a menej

2007 a mladší

10
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Kadeti

17 a menej

2005 a mladší

Juniori

21 a menej

2001 a mladší

16 a viac

2005 a starší

Žiačky

14 a menej

2008 a mladšie

Kadetky

17 a menej

2005 a mladšie

Juniorky

21 a menej

2001 a mladšie

16 a viac

2005 a staršie

Muži

Ženy

*v danej vekovej kategórií môžu spoločne nastúpiť chlapci aj dievčatá tak ako to upravuje rozpis súťaže.

ZOZNAM SÚŤAŽÍ
Zoznam súťaží v jednotlivých vekových kategóriách v sezóne 2021/2022:

Kategória

11 - roční

Súťaž

ZM

Mladší žiaci

Poznámky

LM-SR

v danej vekovej kategórii môžu
spoločne nastúpiť chlapci aj dievčatá
tak ako to upravuje rozpis súťaže

NL

v danej vekovej kategórii môžu
spoločne nastúpiť chlapci aj dievčatá
tak ako to upravuje rozpis súťaže

Starší žiaci

NL

Kadeti

NL

Juniori

ZM

NL

Muži

SP

Extraliga

Žiačky

ZM

NL

Kadetky

ZM

NL

Juniorky

ZM

NL
11
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1.liga ženy

Za hlavnú súťaž každej kategórie (okrem 11-ročných) sa považuje Národná liga, u mužov Extraliga, resp. u
žien 1.liga.
Zimné majstrovstvá sú kvalifikačnou súťažou k Národnej lige v každej ženskej vekovej kategórii.
Hlavnou súťažou v kategórii 11-ročných sú Letné Majstrovstvá SR.

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ ZO SEZÓNY 2020/2021
Slovenský pohár mužov 2020
Konečná tabuľka SP mužov:
1. ŠK Hornets Košice
2. Slávia UK Bratislava
3. KVP Nováky
4. ŠK Olympia Košice
5. ŠKP Modrí Draci Košice
6. PVK Vrútky
7. KVP Kúpele Piešťany

Extraliga mužov 2020/2021
Priebežná tabuľka po 2.kole:
1. Slávia UK Bratislava
2. ŠKP Modrí Draci Košice
3. ŠK Hornets Košice
4. KVP Nováky
5. KVP Kúpele Piešťany
6. ŠK Olympia Košice

Národná liga SR starší žiaci
Priebežná tabuľka po 1.kole skupina “Východ”:
1. ŠK Olympia Košice
2. ČH Košice
3. Slávia PU Prešov
4. ŠK Hornets Košice
12
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Priebežná tabuľka po 1.kole skupina “Západ”:
1. XBS waterpolo Šamorín
2. Slávia UK Bratislava
3. KVP Komárno
4. KVP Kúpele Piešťany

K 15.10.2020 z dôvodu pandemickej situácie súťaže VP boli pozastavené alebo neboli v sezóne 2020/2021
odštartované.

USTANOVENIA SÚŤAŽÍ
A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Riadenie súťaže
Súťaž vyhlasuje Slovenská plavecká federácia (ďalej len “SPF”). Súťaž riadi a vyhodnocuje Slovenská
plavecká federácia. Administratívnymi orgánmi súťaží vo vodnom póle sú: Manažér rozhodcovských zborov
športových súťaží vo vodnom póle (ďalej len “Manažér rozhodcovských zborov SVP”), Matrikár športových
súťaží vo vodnom póle (ďalej len “Matrikár súťaží SVP”) a Výbor sekcie vodného póla (ďalej len “VSVP”).
A 1.2 Prihláška
Družstvo podáva prihlášku na predpísanom tlačive - PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA v
stanovenom termíne na základe výzvy SPF prostredníctvom Matrikára súťaží SVP a návrhu rozpisu súťaže.

A 1.3 Súpisky
Termín predloženia súpisiek v dvoch rovnopisoch (na adresu Matrikára súťaží SVP)
stanoveného termínu.

je najneskôr do

Súpiska platí len pre danú súťaž. Spolu s predloženými súpiskami je potrebné poslať aj kópie licencií
hráčov/hráčok (scan) a potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky (scan). Lekárska prehliadka platí 1 rok
od jej absolvovania. Lekársku prehliadku zabezpečuje klub (oddiel) pred začiatkom súťaže pre všetkých
hráčov/hráčky uvedených na súpiske, ako aj pre hráčov/hráčky, ktorí sa doplňujú na súpisku.
Spolu s predloženými súpiskami je potrebné poslať aj licencie hráčov/hráčok, na ktorých je vyznačená
príslušnosť ku klubu (oddielu) a platnosť licencie. V prípade ukončenia platnosti bude vydaná nová licencie
hráča/hráčky. Všetci hráči, tréneri, asistenti trénerov a vedúci družstva musia byť riadnymi členmi SPF, teda
majú individuálne členstvo v SPF a uhradený členský poplatok na príslušný kalendárny rok. Tréneri (asistenti
trénera) sú zároveň povinní byť v SPF registrovaní ako športoví odborníci SPF s odbornou spôsobilosťou
trénera príslušného kvalifikačného stupňa. Bez týchto náležitostí nebude súpiska Matrikárom súťaží SVP
potvrdená.
Zahraničný registrovaný hráč môže štartovať v súťaži za splnenia podmienok Prestupového poriadku SPF
a LEN (transfer), lekárska prehliadka, licencia hráča v SPF.
Družstvá štartujú v súťaži so súpiskou potvrdenou Matrikárom súťaží SVP. Na súpiske musí byť uvedených
minimálne 7 hráčov/hráčok a tréner s odbornou spôsobilosťou trénera príslušného kvalifikačného stupňa, ktorý
sa uvedie na súpiske. Dátum narodenia sa uvedie v tvare DD.MM.RRRR. Súčasťou súpisky je aj asistent
trénera (s odbornou spôsobilosťou trénera príslušného kvalifikačného stupňa) a vedúci družstva (registrovaný
ako športový odborník).
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V prípade oneskorenia so zaslaním súpisky na potvrdenie (rozhodujúca je poštová pečiatka o podaní
zásielky), resp. oneskorenia s podaním prihlášky sa je možné do súťaže prihlásiť dodatočne, avšak najneskôr
do vydania rozpisu súťaže, a to za predpokladu, že budú súčasne podaná prihláška,, predložená úplná
súpiska vrátane všetkých povinne k nej prikladaných dokladov a uhradený poplatok za dodatočné prihlásenie
do súťaže.
Za dopísanie hráča na súpisku po jej potvrdeni Matrikárom súťaží SVP (aj vlastného) klub uhradí na účet SPF
poplatok vo výške 5,-.€. Poplatok je splatný na základe faktúry vystavenej SPF.

A 1.4 Termíny podania prihlášok a predloženia súpisiek pre jednotlivé súťaže

Poplatok za dodatočné
prihlásenie do súťaže ( € )

Štartovné ( € )

Termín
prihlášky

Termín predloženia
súpisky

SP Muži

-

23.07.2021

01.08.2021

62,5

ZM Juniori

-

23.07.2021

01.08.2021

62,5

ZM 11-roční

-

05.11.2021

15.11.2021

37,5

Extraliga mužov

-

03.09.2021

15.09.2021

250

II.liga mužov

-

23.07.2021

01.08.2021

125

NL SR Juniori

-

23.07.2021

01.08.2021

112,5

NL SR Kadeti

-

23.07.2021

01.08.2021

112,5

NL SR Starší žiaci

-

23.07.2021

01.08.2021

150

NL SR Mladší žiaci

-

23.07.2021

01.08.2021

150

Štartovné ( € )

Termín
prihlášky

Termín predloženia
súpisky

Poplatok za dodatočné
prihlásenie do súťaže ( € )

SP ženy

-

01.08.2021

15.08.2021

62,5

ZM Juniorky

-

01.08.2021

15.08.2021

62,5

ZM Kadetky

-

01.08.2021

15.08.2021

62,5

ZM Žiačky

-

01.08.2021

15.08.2021

50

1.liga žien

-

15.09.2021

25.09.2021

125

NL SR Juniorky

-

15.09.2021

25.09.2021

110

NL SR Kadetky

-

15.09.2021

25.09.2021

110

NL SR Žiačky

-

15.09.2021

25.09.2021

100

Súťaže v r. 2021
MUŽSKÉ SÚŤAŽE

Súťaže v r. 2021
ŽENSKÉ SÚŤAŽE

14
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Štartovné ( € )

Termín
prihlášky

Termín predloženia
súpisky

Poplatok za dodatočné
prihlásenie do súťaže ( € )

II.liga mužov

-

03.09.2021

15.12.2021

125

LM 11-roční

-

06.05.2022

20.05.2022

37,5

Súťaže v r. 2022
MUŽSKÉ SÚŤAŽE

A 1.5 Hospodárske podmienky
Účastníci (kluby) štartujú v súťaži na vlastné náklady. Náklady na nominovaných rozhodcov hradí SPF podľa
príslušnej Smernice SPF o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich
dobrovoľnícku činnosť v prospech SPF.
A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Pravidlá
Stretnutia sa hrajú podľa platných pravidiel vodného póla, súťažného poriadku, ustanovení rozpisu príslušnej
súťaže, usmernení orgánov SPF a platných smerníc Európskej, resp. Svetovej plaveckej federácie LEN, resp.
FINA.
A 2.2 Podmienky v súťaži
Hráči a realizačný tím družstva sa musia pred stretnutím na výzvu rozhodcov preukázať platnými licenciami
potvrdenými Matrikárom súťaží SVP.
Družstvo, ktoré odstúpi zo súťaže po vydaní rozpisu súťaže zaplatí poriadkovú finančnú pokutu vo výške
500,-€.
Družstvo, ktoré odstúpi zo súťaže po potvrdení súpisiek zaplatí poriadkovú finančnú pokutu vo výške 1 000,-€.
Družstvo, ktoré odstúpi zo súťaže po začatí súťaže, t.j. počas alebo po odohraní prvého zápasu súťaže zaplatí
poriadkovú finančnú pokutu vo výške 2 000,-€; to sa nijako netýka prípadných iných športovo-technických
dôsledkov podľa ostatných predpisov SPF, najmä Súťažného poriadku vodného póla.
A 2.3 Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie:
Súťažné stretnutia sa musia odohrať na bazénoch a ihriskách, ktoré spĺňajú podmienky ihriska podľa
predpisov FINA, resp. LEN a schválených SPF pre danú vekovú kategóriu.
Schválené bazény a rozmery ihriska pre danú vekovú kategóriu ako aj prípadné výnimky určuje rozpis súťaže.
Usporiadanie reklamného priestoru ihriska a jeho okolia počas jednotlivých zápasov tej ktorej súťaže sa riadi
príslušnými Usmerneniami Rady SPF.
A 2.4 Hrací čas

Hrací čas

veľkosť lopty

Rozmer
bránky [m] *

LM-SR

4 x 6 min

č.3

2,00 x 0,70

Mladší žiaci

NL

4 x 7 min

č.3

2,00 x 0,70

Starší žiaci

NL

4 x 8 min

č.4

3,00 x 0,90

Kategória
11 - roční

Súťaž
ZM
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NL

4 x 8 min

č.5

3,00 x 0,90

Juniori

ZM

NL

4 x 8 min

č.5

3,00 x 0,90

Muži

SP

Extraliga

4 x 8 min

č.5

3,00 x 0,90

Žiačky

ZM

NL

4 x 6 min

č.3

2,00 x 0,70

Kadetky

ZM

NL

4 x 8 min

č.4

3,00 x 0,90

Juniorky

ZM

NL

4 x 8 min

č.4

3,00 x 0,90

SP

1.liga
žien

4 x 8 min

č.4

3,00 x 0,90

Ženy

* Vnútorné strany bránkových žrde sú od seba vo vzdialenosti 3 metre. Ak má voda hĺbku 1,50 metra alebo viac, spodná strana horného brvna je 0,90 metra nad hladinou vody. Ak je
hĺbka vody menšia než 1,50 metra, spodná strana horného brvna je 2,40 metra vo vzdialenosti od dna bazéna.

A 2.5 Poplatky
Účastníci súťaže uhrádzajú všetky poplatky –, na určený účet v rozsahu stanovenom príslušnými predpismi
SPF alebo v týchto Športovo-technických dokumentoch.V danej lehote družstvo predloží potvrdenie
o zaplatení faktúry.
A 2.6 Námietky
Námietky sa podávajú postupom a v rozsahu stanoveným v Súťažnom poriadku vodného póla.
A 2.7 Rozhodcovia
Každé stretnutie rozhodujú dvaja kvalifikovaní rozhodcovia, ktorých nominuje Manažér rozhodcovských
zborov SVP. Súťaže ml. žiakov, žiačok a 11-ročných rozhoduje len jeden rozhodca, ktorý je nominovaný
Manažérom rozhodcovských zborov SVP. Vo výnimočných prípadoch sa použijú ustanovenia Súťažného
poriadku vodného póla (nedostavenie rozhodcu/ov atď). Manažér rozhodcovských zborov SVP nominuje aj
rozhodcu supervízora na stretnutia Slovenského pohára mužov a Extraligy mužov.

A 2.8 Usporiadateľ
Usporiadateľ je povinný na každé stretnutie zabezpečiť minimálne tri lopty a minimálne dvoch športových
odborníkov s kvalifikáciou k rozhodcovskému stolíku.
Usporiadateľ posledného (finálového) turnaja (stretnutia) je povinný zabezpečiť odovzdanie medailí prípadne
iných cien pre prvé 3 umiestnené družstvá danej súťaže.

A 2.9 Podávanie informácií
Informácie k súťažiam podáva za Sekretariát SPF - vodné pólo, Matrikár súťaží SVP a Manažér
rozhodcovských zborov SVP.
Kontakty:
- Sekretariát SPF:
Martina Kuniková, Za Kasárňou 1, 832 80 Bratislava
MT: 0917 534 745
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e-mail: kunikova@swimmsvk.sk

Gejza Gyurcsi, Za Kasárňou 1, 832 80 Bratislava
MT: 0915 595 101
e-mail: gyurcsi@swimmsvk.sk
- Matrikár súťaží SVP:
Peter Radič, Za Kasárňou 1,832 80 Bratislava
MT: 0908 248 700
e-mail: matrikarsutazi.vp@swimmsvk.sk
- Manažér rozhodcovských zborov SVP:
Štefan Bottlík, Miškovecká 11, 040 11 Košice
MT: 0905 990 162
e-mail :, referee.svk@gmail.com, stefan_bottlik@yahoo.com

A 2.10 Tituly a ceny
Víťaz súťaže získa titul Víťaz Extraligy mužov / Víťaz 1.ligy žien / Víťaz Národnej ligy SR / Víťaz II. Národnej
ligy SR/ Víťaz ZM SR /Víťaz Majstrovstiev SR / Víťaz Slovenského pohára v príslušnej kategórií na rok
2021/2022. Prvé tri družstvá obdržia medaile v počte 18 ks pre hráčov, ktorí odohrali minimálne 75% zo
všetkých stretnutí a pre realizačný tím družstva. V seniorských kategóriách mužov a žien, v juniorskej kategórií
mužov a žien a pri ZM a LM 11-roční prvé tri družstvá obdržia aj poháre.

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE
* príloha č. 2 prihláška na súťaž vo vodnom póle

ROZPISY SÚŤAŽÍ PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE
1. ROZPIS SÚŤAŽE - SLOVENSKÝ POHÁR MUŽOV 2021
A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom súťaže je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub/kluby, ktorý/ktoré prejavili
záujem súťaž/turnaj organizovať. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj
organizáciu turnaja – rozhodcovský zbor pri stolíku.
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A 1.3 Termíny a systém súťaže
Termín súťaže je stanovený na termín 10. - 12.09.2021 v Novákoch a Piešťanoch (org. KVP Nováky a KVP
Kúpele Piešťany).
A 1.4 Systém súťaže
Súťaž/turnaj sa odohrá v kvalitatívne rovnomerne rozložených dvoch základných skupinách určených na
základe umiestnenia prihlásených družstiev v predchádzajúcom ročníku súťaže systémom každý s každým.
Časť súťaže/turnaja o konečné umiestnenie odohrajú proti sebe družstvá s rovnakým umiestnením po
ukončení zápasov v základných skupinách (napr.: Finále A1 - B1, o 3. miesto A2 - B2 atď.) Podľa počtu
prihlásených účastníkov sa vytvorí finálny systém súťaže.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozdelenie do skupín podľa poradia v predchádzajúcom ročníku Slovenského pohára mužov:
sk.“A“

sk. „B“

1. miesto

2. miesto

4. miesto

3. miesto

6. miesto

5. miesto

7. miesto

8. miesto

Účastníci odohrajú stretnutia v skupinách medzi sebou každý s každým v troch poldňoch v piatok podvečer,
sobotu doobeda a sobotu poobede,
A Skupina:

B skupina:

1.poldeň: 1-4, 2-3

1-4, 2-3

2.poldeň: 4-3, 1-2

4-3, 1-2

3.poldeň: 2-4, 3-1

2-4, 3-1

Účastníci podľa umiestnenia v skupinách odohrajú stretnutia o konečné umiestnenie v nedeľu doobeda
nasledovne:
3. – 4. miesto: A2 – B2

o 7. – 8. miesto:B4 – A4

1. – 2. miesto: A1 – B1

o 5. – 6. miesto:B3 – A3

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2005 a starší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný LP,
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.
A 2.2 Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie
Ihrisko má dĺžku 30 m. Ihrisko má šírku minimálne 15m a maximálne 20m. Doporučeným rozmerom je 30 x 20
metrov.
A 2.3 Štart mladších hráčov
Štart mladších hráčov, avšak výlučne iba ročníka narodenia 2006 je možný iba na základe schválenia Žiadosti
o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie*, v ktorej so štartom vyjadrí súhlas športovec a jeho
zákonný zástupca; v prípade hosťovania športovca v inom klube sa vyžaduje aj súhlas materského klubu. Po
splnení všetkých podmienok Matrikár súťaží SVP žiadosť schváli a pripíše športovca na príslušnú súpisku
družstva.
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*príloha č.3: Žiadosť o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

2. ROZPIS SÚŤAŽE ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR JUNIORI 2021
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnajov je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením kluby ktoré prejavia záujem súťaž
organizovať.
pre 1.časť, skupina východ,
pre 1.časť, skupina západ,
pre 2.časť spoločnú.
Poverené kluby na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu
turnaja – rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termíny súťaže
Termíny sú stanovené nasledovne:
17. -19.09.2021 - 1.časť,
25. - 26.09.2020 - spoločná časť
A 1.4 Systém súťaže
Súťaž sa odohrá ako jeden turnaj rozdelený do dvoch častí. V prvej časti odohrajú družstvá rozdelené do
dvoch skupín západ a východ zápasy systémom každý s každým. V druhej časti odohrajú družstvá zo skupiny
východ zápasy proti družstvám zo skupiny západ. Obe časti sa spoločne vyhodnotia ako jeden turnaj, v
ktorom všetky družstvá odohrali zápasy systémom každý s každým.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený..

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2001 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný LP,
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

3. ROZPIS SÚŤAŽE ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR 11-ROČNÍ 2021
19

Športovo-technické dokumenty 2021/2022

Sekcia vodného póla SPF

A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnajov je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením jednotlivé kluby, ktoré prejavia
záujem súťaž organizovať.
Poverené kluby na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu
turnaja - rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termíny súťaže
Termín turnaja je stanovený na 10. - 12.12. 2021
A 1.4 Systém súťaže
Súťaž sa odohrá systémom každý s každým.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2011 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný LP,
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske, má platnú lekársku prehliadku a nemá pozastavenú
činnosť disciplinárnym opatrením.
V súťaži 11-ročných 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
- vo vode nie je obmedzený počet dievčat.
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

4. ROZPIS SÚŤAŽE ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR ŽIAČKY 2021
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
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Usporiadateľom turnaja je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub, ktoré prejavil záujem súťaž
organizovať. Poverený klub na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj
organizáciu turnaja - rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termín súťaže
Termín turnaja je stanovený na 03-05.09. 2021 vo Vrútkach (org. PVK Vrútky). .
A 1.4 Systém súťaže
Zimné majstrovstvá SR žiačok sa odohrajú jedným turnajom za účasti všetkých prihlásených družstiev,
systémom každý s každým.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráčky ročník narodenia 2008 a mladšie. Hráčka má právo nastúpiť na stretnutia, ak má
platný LP, platnú lekársku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym
opatrením.
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

5. ROZPIS SÚŤAŽE ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR KADETKY 2021
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnaja je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub, ktoré prejavil záujem súťaž
organizovať. Poverený klub na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj
organizáciu turnaja - rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termín súťaže
Termín turnaja je stanovený na 17.-19.09. .2021 v Piešťanoch (org. KVP Kúpele Piešťany )
A 1.4 Systém súťaže
Zimné majstrovstvá SR kadetiek sa odohrajú jedným turnajom za účasti všetkých prihlásených družstiev,
systémom každý s každým.
A 1.5 Rozpis zápasov
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Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráčky ročník narodenia 2005 a mladšie. Hráčka má právo nastúpiť na stretnutia, ak má
platný LP, platnú lekársku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym
opatrením.
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

6. ROZPIS SÚŤAŽE ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR JUNIORKY 2021
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnaja je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub, ktoré prejavil záujem súťaž
organizovať. Poverený klub na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj
organizáciu turnaja - rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termín súťaže
Termín turnaja je stanovený 25.-26.09. 2021 v Topoľčanoch (org. PIRANA SC Topoľčany)
A 1.4 Systém súťaže
Zimné majstrovstvá SR junioriek sa odohrajú jedným turnajom za účasti všetkých prihlásených družstiev,
systémom každý s každým.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráčky ročník narodenia 2001 a mladšie. Hráčka má právo nastúpiť na stretnutia, ak má
platný LP, platnú lekársku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym
opatrením.
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA
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7. ROZPIS SÚŤAŽE SLOVENSKÝ POHÁR ŽIEN 2021
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnaja je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub, ktorý prejaví záujem súťaž
organizovať. Poverený klub na turnaj na vlastné náklady zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj
organizáciu turnaja - rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termín súťaže
Termín turnaja je stanovený na 09. - 10.10. 2021 v Košiciach (org. ŠK Olympia Košice).
A 1.4 Systém súťaže
Súťaž Slovenský pohár žien sa odohrá jedným turnajom za účasti všetkých prihlásených družstiev, systémom
každý s každým.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráčky ročník narodenia 2005 a staršie. Hráčka má právo nastúpiť na stretnutia, ak vlastní
platný LP, platnú lekársku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym
opatrením.
A 2.2 Štart hráčov
Štart mladších hráčov, avšak výlučne iba ročníka narodenia 2006 je možný iba na základe schválenia Žiadosti
o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie*, v ktorej so štartom vyjadrí súhlas športovec a jeho
zákonný zástupca; v prípade hosťovania športovca v inom klube sa vyžaduje aj súhlas materského klubu. Po
splnení všetkých podmienok Matrikár súťaží SVP žiadosť schváli a pripíše športovca na príslušnú súpisku
družstva.
*príloha č.3: Žiadosť o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

8. ROZPIS SÚŤAŽE - vodnopólová II. liga mužov 2021
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A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnaja je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub, ktorý prejaví záujem súťaž
organizovať. Poverený klub na turnaj na vlastné náklady zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj
organizáciu turnaja - rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termíny a systém súťaže
Termíny jednotlivých stretnutí sú stanovené na:
21.-22. 08. 2021 v Piešťanoch (org. KVP Kúpele Piešťany),
28.-29. 08. 2021 v Kośiciach (org. ŠK Olympia Košice).

A 1.4 Systém súťaže
Súťaž II. liga mužov 2021 sa odohrá dvoma turnajmi za účasti všetkých prihlásených družstiev, systémom
každý s každým.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre generovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2005 a starší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný LP,
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.
A 2.2 Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie
Ihrisko má dĺžku 30 m. Ihrisko má šírku minimálne 15m a maximálne 20m. Doporučeným rozmerom je 30 x 20
metrov.
A 2.3 Štart mladších hráčov
Štart mladších hráčov, avšak výlučne iba ročníka narodenia 2006 je možný iba na základe schválenia Žiadosti
o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie*, v ktorej so štartom vyjadrí súhlas športovec a jeho
zákonný zástupca; v prípade hosťovania športovca v inom klube sa vyžaduje aj súhlas materského klubu. Po
splnení všetkých podmienok Matrikár súťaží SVP žiadosť schváli a pripíše športovca na príslušnú súpisku
družstva.
*príloha č.3: Žiadosť o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

9. ROZPIS SÚŤAŽE - Extraliga mužov 2021/2022
24

Športovo-technické dokumenty 2021/2022

Sekcia vodného póla SPF

A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom súťaže je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub, ktorého družstvo mužov je
uvedené v rozpise zápasov ako prvé pri konkrétnom zápase. Poverený klub na turnaj na vlastné náklady
zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja - rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termíny a systém súťaže
Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendár, ktorý je prílohou tohto rozpisu súťaže..
A 1.4 Systém súťaže
Základná časť:
V základnej časti sa hrá systémom každý s každým doma a vonku po jednom zápase. Prvé štyri družstvá po
základnej časti postúpia do Nadstavbovej časti.
Nadstavbová časť:
V nadstavbovej časti prvé štyri družstvá odohrajú systémom každý s každým, doma a vonku po jednom
zápase. Všetky body získané v základnej časti sa prenášajú do nadstavbovej časti. Podľa poradia po
nadstavbovej časti sú družstvá nasadené do play-off.
Play-off
Semifinále a finále play-off sa hrá na tri víťazné stretnutia. Zápasy v semifinále aj finále sa hrajú striedavo po
jednom zápase u jedného a druhého družstva. Začína sa u lepšie postaveného družstva po Nadstavbovej
časti. Zápasy sa hrajú do konečného rozhodnutia t.j. pri nerozhodnom výsledku sa hádžu pokutové hody
podľa platných pravidiel vodného póla. Ak družstvo dosiahne tri víťazstvá, príslušné semifinále alebo finále sa
končí. V semifinále sa vytvoria dvojice podľa umiestnenia po nadstavbovej časti (1-4, 2-3). Vo finále sa stretnú
víťazi semifinále o 1-2.miesto a porazení zo semifinále o 3-4.miesto.
II. liga mužov:
Piate až šieste družstvo po Základnej časti a ostatné prihlásené družstvá, odohrajú systémom každý s
každým, doma a vonku po jednom zápase. V nasledujúcej sezóne 2021/2022 prvé 2 družstvá z II. ligy mužov
postupujú do Extraligy, ktorá sa odohrá za účasti 6 družstiev.

A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2005 a starší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný LP,
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.
A 2.2 Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie
Ihrisko má dĺžku 30 m. Ihrisko má šírku minimálne 15m a maximálne 20m. Doporučeným rozmerom je 30 x 20
metrov.
25

Športovo-technické dokumenty 2021/2022

Sekcia vodného póla SPF

A 2.3 Štart mladších hráčov
Štart mladších hráčov, avšak výlučne iba ročníka narodenia 2006 je možný iba na základe schválenia Žiadosti
o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie*, v ktorej so štartom vyjadrí súhlas športovec a jeho
zákonný zástupca; v prípade hosťovania športovca v inom klube sa vyžaduje aj súhlas materského klubu. Po
splnení všetkých podmienok Matrikár súťaží SVP žiadosť schváli a pripíše športovca na príslušnú súpisku
družstva.
*príloha č.3: Žiadosť o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

10. ROZPIS SÚŤAŽE NÁRODNÁ LIGA SR JUNIORI 2021/2022
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnaja je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky klub, ktoré sa prihlásili do
súťaže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –
rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termín súťaže
Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendár, ktorý je prílohou tohto rozpisu súťaže.
A 1.4 Systém súťaže
Po ukončení Zimných majstrovstiev sa pokračuje Národnou ligou. Pre Národnú ligu sú družstvá rozdelené do
dvoch skupín o 1.-4.miesto - I. Národná liga a 5.-9. miesto - II. Národná liga, podľa umiestnenia v Oblastnej
súťaž.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2001 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný LP,
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.
A 2.2 Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie
Ihrisko má dĺžku 30 m. Ihrisko má šírku minimálne 15m a maximálne 20m. Doporučeným rozmerom je 30 x 20
metrov.
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Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

11. ROZPIS SÚŤAŽE NÁRODNÁ LIGA SR KADETI 2021/2022
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnaja je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky klub, ktoré sa prihlásili do
súťaže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –
rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termín súťaže
Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendár, ktorý je prílohou tohto rozpisu súťaže.
A 1.4 Systém súťaže
Oblastná súťaž:
Súťaž sa odohrá v troch oblastných skupinách (západ, stred a východ). Skupiny sa hrajú turnajovým
spôsobom - systémom každý s každým. Prvé dve družstvá po OS postúpia do I. Národnej ligy. Tretie a štvrté
družstvo po OS postúpi do II. Národnej ligy.
Národná liga:
Po ukončení Oblastnej súťaźe sa pokračuje Národnou ligou a to troma turnajmi u družstiev, ktoré skončili na 1.
mieste po oblastnej súťaži. Pre Národnú ligu sú družstvá rozdelené do dvoch skupín o 1.-6.miesto - I. Národná
liga a 7.-12. miesto - II. Národná liga, podľa umiestnenia v Oblastnej súťaž.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2005 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný LP,
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

12. ROZPIS SÚŤAŽE NÁRODNÁ LIGA SR STARŠÍ ŽIACI 2021/2022
27

Športovo-technické dokumenty 2021/2022

Sekcia vodného póla SPF

A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽÍ VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnaja je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky klub, ktoré sa prihlásili do
súťaže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –
rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termín súťaže
Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendár, ktorý je prílohou tohto rozpisu súťaže.
A 1.4 Systém súťaže
Oblastná súťaž:
Súťaž sa odohrá v troch oblastných skupinách(západ, stred a východ). Skupiny sa hrajú turnajovým
spôsobom - systémom každý s každým. Prvé dve družstvá po OS postúpia do I. Národnej ligy. Tretie a štvrté
družstvo po OS postúpi do II. Národnej ligy.
Národná liga:
Po ukončení Oblastnej súťaźe sa pokračuje Národnou ligou a to troma turnajmi u družstiev, ktoré skončili na 1.
mieste po oblastnej súťaži. Pre Národnú ligu sú družstvá rozdelené do dvoch skupín o 1.-6.miesto - I. Národná
liga a 7.-12. miesto - II. Národná liga, podľa umiestnenia v Oblastnej súťaž.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2007 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný LP,
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

13. ROZPIS SÚŤAŽE NÁRODNÁ LIGA SR MLADŠÍ ŽIACI 2021/2022
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
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Usporiadateľom turnaja je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky klub, ktoré sa prihlásili do
súťaže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –
rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termín súťaže
Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendár, ktorý je prílohou tohto rozpisu súťaže.
A 1.4 Systém súťaže
Oblastná súťaž:
Súťaž sa odohrá v troch oblastných skupinách(západ, stred a východ). Skupiny sa hrajú turnajovým
spôsobom - systémom každý s každým. Prvé dve družstvá po OS postúpia do I. Národnej ligy. Tretie a štvrté
družstvo po OS postúpi do II. Národnej ligy.
Národná liga:
Po ukončení Oblastnej súťaźe sa pokračuje Národnou ligou a to troma turnajmi u družstiev, ktoré skončili na 1.
mieste po oblastnej súťaži. Pre Národnú ligu sú družstvá rozdelené do dvoch skupín o 1.-6.miesto - I. Národná
liga a 7.-12. miesto - II. Národná liga, podľa umiestnenia v Oblastnej súťaž.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2009 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný LP,
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.
V súťaži 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
znovu začne až po dosiahnutí nápravy (použije sa obdobný postup ako pri chybnom nastúpení družstva po
prerušení hry).
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

14. ROZPIS SÚŤAŽE LETNÉ MAJSTROVSTVÁ SR 11-ROČNÍ 2022
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
29

Športovo-technické dokumenty 2021/2022

Sekcia vodného póla SPF

A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnajov je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením jednotlivé kluby, ktoré prejavia
záujem súťaž organizovať. Poverené kluby na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazén, bránky, lopty a
časomieru ako aj organizáciu turnaja - rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termíny súťaže
Termín turnaja je stanovený na:
1. turnaj 10.-12. 06.2022
2. turnaj 24.-26. 06.2022
A 1.4 Systém súťaže
Súťaž sa odohrá systémom každý s každým, rozdelených na dva turnaje.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2011 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný LP,
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske, má platnú lekársku prehliadku a nemá pozastavenú
činnosť disciplinárnym opatrením.
V súťaži 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
- vo vode nie je obmedzený počet dievčat.
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

15. ROZPIS SÚŤAŽE NÁRODNÁ LIGA SR JUNIORKY 2021/2022
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnaja je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky kluby, ktoré sa prihlásili do
súťaže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –
rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termín súťaže
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Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendár, ktorý je prílohou tohto rozpisu súťaže.
A 1.4 Systém súťaže
Národná liga juniorky sa hrá turnajovým spôsobom u každého zúčastneného družstva systémom každý s
každým s jedným pauzujúcim družstvom.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráčky ročník narodenia 2001 a mladšie. Hráčka má právo nastúpiť na stretnutia, ak má
platný LP, platnú lekársku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym
opatrením.
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

16. ROZPIS SÚŤAŽE NÁRODNÁ LIGA SR KADETKY 2021/2022
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnaja je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky klub, ktoré sa prihlásili do
súťaže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –
rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termín súťaže
Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendár, ktorý je prílohou tohto rozpisu súťaže.
A 1.4 Systém súťaže
Národná liga kadetky sa hrá turnajovým spôsobom u každého zúčastneného družstva systémom každý s
každým.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.
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A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2005 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný LP,
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

17. ROZPIS SÚŤAŽE NÁRODNÁ LIGA SR ŽIAČKY 2021/2022
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnaja je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub, ktoré prejavil záujem súťaž
organizovať.
Poverený klub na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu
turnaja - rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termín súťaže
Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendár, ktorý je prílohou tohto rozpisu súťaže.
A 1.4 Systém súťaže
Národná liga žiačky sa hrá turnajovým spôsobom u každého zúčastneného družstva systémom každý s
každým s jedným pauzujúcim družstvom.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráčky ročník narodenia 2008 a mladšie. Hráčka má právo nastúpiť na stretnutia, ak má
platný LP, platnú lekársku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym
opatrením.
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA
_______________________________________________________________________________________
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18. ROZPIS SÚŤAŽE I.LIGA ŽIEN 2021/2022
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.
A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom turnaja je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky kluby, ktoré sa prihlásili do
súťaže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –
rozhodcovský zbor pri stolíku.
A 1.3 Termín súťaže
Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendár, ktorý je prílohou tohto rozpisu súťaže.
A 1.4 Systém súťaže
I.liga žien sa hrá turnajovým spôsobom u každého zúčastneného družstva systémom každý s každým.
A 1.5 Rozpis zápasov
Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže,
ktorý bol riadne ukončený.

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
A 2.1 Štart hráčov
V súťaži štartujú hráčky ročník narodenia 2005 a staršie. Hráčka má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný
LP, platnú lekársku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá pozastavenú činnosť disciplinárnym
opatrením.
A 2.2 Štart hráčov
Štart mladších hráčov, avšak výlučne iba ročníka narodenia 2006 je možný iba na základe schválenia Žiadosti
o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie*, v ktorej so štartom vyjadrí súhlas športovec a jeho
zákonný zástupca; v prípade hosťovania športovca v inom klube sa vyžaduje aj súhlas materského klubu. Po
splnení všetkých podmienok Matrikár súťaží SVP žiadosť schváli a pripíše športovca na príslušnú súpisku
družstva.
*príloha č.3: Žiadosť o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA

PRÍLOHY
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I. liga ženy NL Juniorky NL Kadetky

2021/2022
August

NL žiačky Repre

Zahr.súťaže

Repre Muži-ext. A Muži-II.liga

NL Juniori

NL Kadeti

NL Starší žiaci

NL Mladší žiaci

11 ročni

Poznámka

7-8
14-15
21-22

ECH 22-27.aug. under 17 (CRO)

I. (PN)

28-29
September

4-5

ZM(PN)

25-26

ZM I (PN/KE)

ZM(TO)

ZM II (NO)

2-3
9-10

OS II
SP (OLY)
NL I

WCH 8-17.okt under 20 (ISR)

1, 2

23-24

3, 4

30-31

5, 6

6-7

20-21

NL I

7, 8
NL I*
NL II

9, 10

II.

OS IV

11-12

11, 12

ZM

18-19
Vianoce

25-26

Januar

1-2

NL II
Vianočné prázdniny 23dec-7jan
Vianočné prázdniny 23dec-7jan

8-9

NL I

15-16

OS IV
NL II

N2

III.

NL III
NB 1

12-13

Marec

OS IV

NL II

29-30
5-6

polročné prázdniny 4.feb

NL III

NL I

19-20

N3

26-27

N4

5-6

NL III

NL II*

jarné prázdniny BA 28.feb - 4.mar

N5

jarné prázdniny ZA 7-11. mar
NL II*

IV.

NB2

26-27
Apríl

NL III

NL III*
NL IV

NL V*

16-17

veľkonočné prázdniny 14-19.apr.
SPO 1

23-24
Máj

30-01

V.

7-8

NL IV

NL III*

SPO 2, 3

NL II

SPO 4,5

NL III*

14-15

NL VI*

21-22

NL IV

FPO 1

28-29
Jún

NL V

4-5

18-19

NL IV
NL IV*

FPO 2, 3
FPO 4, 5

11-12

NL IV
NB 3

NL V*

NL V

LM I

VI.

25-26
Júl

NL I*

N6

2-3
9-10

Velka noc

jarné prázdniny KE 21-25. feb

NL IV*

12-13
19-20

Vianočné prázdniny 23dec-7jan

N1

22-23

Februar

jesenné prázdniny 28-29.okt
OS III

I.

27-28
4-5

OS III
OS III

NL I

13-14

OS II
OS II

16-17

December

OS I

ECH 12-19. sep under 17 (MAL) SP (NO/PN)

18-19

November

OS I

ZM (VR)

11-12

Október

OS I

II. (OLY)

2-3
9-10

*-turnaj spoločný pre I. Národnú ligu a II. Národnú ligu

NL V
NB4

NL V*
LM II
letné prázdniny 1.júl - 31.aug

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA
Riadny člen/klub,
oddiel/:
ID klubu:
Sídlo člena
/klubu, oddielu/:
(ulica, číslo, PSČ, mesto)

E-mailová adresa:
Telefónny kontakt:
Predstaviteľ klubu 1: (meno
a funkcia)

Predstaviteľ klubu 2: (meno
a funkcia)

Predstaviteľ klubu 3: (meno
a funkcia)

Názov súťažného družstva
používaný pre danú súťaž :
1)

Súťažný rok:

2021/2022

Názov súťaže:
Miesto organizovania
domácich stretnutí:
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej súťaže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený so systémom príslušnej súťaže a
prihlásené družstvo spĺňa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej súťaže.
Klub sa zaväzuje rešpektovať všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára súťaži VP počas súťaže v súlade so Stanovami SPF a zároveň sa zaväzuje
rešpektovať všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto súťaže.
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí súťaž v príslušnej kategórii.
V prípade odhlásenia sa zo súťaže po vydaní rozpisu súťaže alebo nedokončenia súťaže prihláseným družstvom v príslušnej kategórii bude klub potrestaný
finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Súťažným a Disciplinárnym poriadkom.
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia byť ihneď písomne nahlásené matrikárovi súťaží VP a na sekretariát SPF (zmena organizačného
pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).

V ____________________________, dňa ___________________

___________________________________________
pečiatka a podpis štatutára klubu

1

)

názov súťažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania súťaže

SLOVENSKÁ PLAVECKÁ FEDERÁCIA
Žiadosť o povolenie štartu športovca
ŠPORTOVEC:
KLUB:
DÁTUM NARODENIA:

REG. ČÍSLO:

SÚŤAŽ:

SVK

ROČNÍK:

ADRESA:

DÁTUM ŽIADOSTI:

PODPIS SPORTOVCA

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

PEČIATKA A PODPIS ŠTATUTÁRA KLUBU

,

Slovenská plavecká federácia, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, tel.: +421 238 105 478, matrikarsutazi.vp@swimmsvk.sk www.swimmsvk.sk

