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Z  Á  P  I S 

MATRIKA SÚŤAŽÍ č.41/2022 

zo dňa 24.11.2022 
 

 

1. Riadenie súťaží 

1.1. Rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR Juniori 2022 

Rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR Juniori 2022 je prílohou zápisu. 

 

1.2. Rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR Kadeti 2022 

Rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR Kadeti 2022 je prílohou zápisu. 

 

1.3. Rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR Starší Žiaci 2022 

Rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR Starší Žiaci 2022 je prílohou zápisu. 

 

1.4. Rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR Mladší Žiaci 2022 

Rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR Mladší Žiaci 2022 je prílohou zápisu. 

 

1.5. Rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR 11-roční 2022 

Rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR 11-roční 2022 je prílohou zápisu. 
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Príloha č1. rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR Juniori 2022 

VODNÉ PÓLO - ROZPIS SÚŤAŽE 

ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR JUNIORI 2022 

 
A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

  

A 1.1 Účastníci  

A 1.1.1 

Na základe potvrdenia záväznej prihlášky sú účastníkmi Zimných Majstrovstiev SR Juniorov 2022 nasledovné 
družstvá: 
Slávia UK Bratislava a ŠKP Modrí Draci Košice. 
 

A 1.2 Usporiadatelia  

Usporiadateľom súťaže je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub ŠKP Modrí Draci Košice. Poverený 
klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja – rozhodcovský zbor pri 
stolíku.   
 
A 1.3 Termín súťaže  

Termín súťaže/turnaja je stanovený na termín  17.12.2022.  

  

A 1.4 Systém súťaže 

A 1.4.1 

Súťaž sa odohrá ako jeden turnaj systémom každý s každým.  

 
A 1.5 Losovanie: 

Losovanie sa nerealizovalo, družstvá boli nasadené podľa umiestnenia v predchádzajúcom ročníku. 
 

A 1.6 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP. 
 
A 1.7 Súpisky: 

A 1.7.1 
 
Termín predloženia súpisiek v dvoch výtlačkoch (na adresu MVP) je do 25.11.2022  
Súpiska platí len pre Zimné Majstrovstvá SR Juniori , čo treba vyznačiť v hlavičke. Spolu s predloženými súpiskami 
je potrebné poslať aj kópie licencií hráčok (scan) a potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky (scan). Lekárska 
prehliadka platí 1 rok od jej absolvovania. Všetci hráči a aj tréneri musia byť riadnymi členmi SPF, teda majú členstvo 
v SPF a tréneri (asistenti trénera) sú vedení ako športoví odborníci SPF. Vedúci družstva musí byť riadnym členom 
SPF. 
 
A 1.7.2 

Družstvá štartujú v súťaži so súpiskou potvrdenou MVP. Na súpiske musí byť uvedených minimálne 7 hráčok a 
tréner s kvalifikáciou, ktorý sa uvedie na súpiske. Dátum narodenia sa uvedie v tvare DD.MM.RRRR. Súčasťou 
súpisky má byť aj asistent trénera a vedúci družstva. 
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A 1.7.3 
Oneskorené zaslanie súpisiek na potvrdenie (rozhodujúca je poštová pečiatka) sa kvalifikuje ako skrátené 
administratívne konanie MVP s nutnosťou zaplatiť príslušné poplatky za skrátené administratívne konanie. 

 

 

A 1.8 Hospodárske podmienky: 

A 1.8.1  

Účastníci štartujú v súťaži na vlastné náklady. Náklady na nominovaných rozhodcov hradí SPF.  
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A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 

 

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. 

A2.1.2 

Ak v rozpise súťaže nie je uvedené inak, v súťažiach Juniorov družstvo nastupuje s najviac 15 mien hráčov. 

 
A 2.2 Podmienky v súťaži 

Hráči a realizačný team družstva sa musia pred stretnutím na výzvu rozhodcu 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 nedotýka prípadných iných športovo-technických 
dôsledkov podľa ostatných predpisov SPF, najmä Súťažného poriadku vodného póla. 

 
A 2.3  Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie: 

Ihrisko má dĺžku min.20m a maximálne 25m. Ihrisko má šírku minimálne 10m a maximálne 15m. Doporučeným 
rozmerom je 20x15 metrov. Ihrisko je vybavené bránkami pre vodné pólo rozmerov 3,00 x 0,90 metra. Hrá sa s 
loptami veľkosti č.5. 

Usporiadanie reklamného priestoru ihriska a jeho okolia počas jednotlivých zápasov tej ktorej súťaže sa riadi 
príslušnými Usmerneniami Rady SPF. 

 
A 2.4 Štart hráčov: 

V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2002 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak vlastní platný LP 
a je uvedený na súpiske, má platnú lekársku prehliadku a nemá zastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.  

 

 
A 2.5 Poplatky 

Účastníci súťaže uhrádzajú všetky poplatky – štartovné za súťaž, pokuty, atď., na určený účet  v rozsahu 
stanovenom príslušnými predpismi SPF alebo v týchto Športovo-technických dokumentoch. 

 
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. Vo výnimočných prípadoch sa použijú ustanovenia Súťažného poriadku vodného póla  (nedostavenie 
rozhodcu/ov atď).  
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A 2.8 Usporiadateľ 

Usporiadateľ je povinný na každé stretnutie zabezpečiť minimálne tri lopty a minimálne dvoch rozhodcov s 
kvalifikáciou k rozhodcovskému stolíku. 

 
A 2.9 Podávanie informácií 

Informácie k súťažiam podáva za Sekretariát SPF - asistent pre vodné pólo, Matrikár súťaží SVP a Manažér 
rozhodcovských zborov SVP.  

Kontakty: 

- Sekretariát SPF:  

Stanislav Vaňo, Za Kasárňou 1, 832 80 Bratislava 

                              MT:  

                              e-mail: vano@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:  

Ján Bohát, Za Kasárňou 1,832 80 Bratislava 

               MT: 0905 330 985 

             e-mail : rozhodcoviavp@gmail.com 

 

 

A 2.10 Tituly a ceny 

Víťaz súťaže získa titul Víťaz Zimných majstrovstiev SR Juniori 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 
kategóriach žien prvé tri družstvá obdržia aj poháre. 

  

mailto:matrikarsutazi.vp@swimmsvk.sk
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 Príloha č2. k rozpisu súťaže Zimné majstrovstvá SR Juniori 2022 

 

 
Organizátor: ŠKP Modrí Draci Košice                                  17.12.2022    

 Sobota poobede:   

  ZMJU01. ŠKP Modrí Draci Košice- Slávia UK Bratislava  
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Príloha č3. rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR Kadeti 2022 

 

VODNÉ PÓLO - ROZPIS SÚŤAŽE 

ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR KADETI 2022 

 
A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

  

A 1.1 Účastníci  

A 1.1.1 

Na základe potvrdenia záväznej prihlášky sú účastníkmi Zimných Majstrovstiev SR Kadetov  nasledovné družstvá: 
KVP Komárno, Slávia UK Bratislava a ŠG Olympia Košice. 
 

A 1.2 Usporiadatelia  

Usporiadateľom súťaže je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub KVP Komárno. Poverený 
klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja – rozhodcovský zbor pri 
stolíku.   
 

                                        
A 1.3 Termín súťaže  

Termín súťaže/turnaja je stanovený na termín  10 - 11.12.2022.  

  

A 1.4 Systém súťaže 

A 1.4.1 

Súťaž sa odohrá ako jeden turnaj systémom každý s každým.  

 

A 1.5 Losovanie: 

Losovanie sa nerealizovalo. 
 

A 1.6 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP. 
 
A 1.7 Súpisky: 

A 1.7.1 
 
Termín predloženia súpisiek v dvoch výtlačkoch (na adresu MVP) je do 25.11.2022  
Súpiska platí len pre Zimné Majstrovstvá SR Kadeti 2022, čo treba vyznačiť v hlavičke. Spolu s predloženými 
súpiskami je potrebné poslať aj kópie licencií hráčok (scan) a potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky (scan). 
Lekárska prehliadka platí 1 rok od jej absolvovania. Všetci hráči a aj tréneri musia byť riadnymi členmi SPF, teda 
majú členstvo v SPF a tréneri (asistenti trénera) sú vedení ako športoví odborníci SPF. Vedúci družstva musí byť 
riadnym členom SPF. 
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A 1.7.2 

Družstvá štartujú v súťaži so súpiskou potvrdenou MVP. Na súpiske musí byť uvedených minimálne 7 hráčok a 
tréner s kvalifikáciou, ktorý sa uvedie na súpiske. Dátum narodenia sa uvedie v tvare DD.MM.RRRR. Súčasťou 
súpisky má byť aj asistent trénera a vedúci družstva. 
 
A 1.7.3 
Oneskorené zaslanie súpisiek na potvrdenie (rozhodujúca je poštová pečiatka) sa kvalifikuje ako skrátené 
administratívne konanie MVP s nutnosťou zaplatiť príslušné poplatky za skrátené administratívne konanie. 

 

 

A 1.8 Hospodárske podmienky: 

A 1.8.1  

Účastníci štartujú v súťaži na vlastné náklady. Náklady na nominovaných rozhodcov hradí SPF.  
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A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 

 

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. 

A2.1.2 

Ak v rozpise súťaže nie je uvedené inak, v súťažiach Kadetov družstvo nastupuje s najviac 15 mien hráčov. 

 
A 2.2 Podmienky v súťaži 

Hráči a realizačný team družstva sa musia pred stretnutím na výzvu rozhodcu 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 nedotýka prípadných iných športovo-technických 
dôsledkov podľa ostatných predpisov SPF, najmä Súťažného poriadku vodného póla. 

 
A 2.3  Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie: 

Ihrisko má dĺžku min.20m a maximálne 25m. Ihrisko má šírku minimálne 10m a maximálne 15m. Doporučeným 
rozmerom je 20x15 metrov. Ihrisko je vybavené bránkami pre vodné pólo rozmerov 3,00 x 0,90 metra. Hrá sa s 
loptami veľkosti č.5. 

Usporiadanie reklamného priestoru ihriska a jeho okolia počas jednotlivých zápasov tej ktorej súťaže sa riadi 
príslušnými Usmerneniami Rady SPF. 

 
A 2.4 Štart hráčov: 

V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2006 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak vlastní platný LP 
a je uvedený na súpiske, má platnú lekársku prehliadku a nemá zastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.  

 

 
A 2.5 Poplatky 

Účastníci súťaže uhrádzajú všetky poplatky – štartovné za súťaž, pokuty, atď., na určený účet  v rozsahu 
stanovenom príslušnými predpismi SPF alebo v týchto Športovo-technických dokumentoch. 

 
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. Vo výnimočných prípadoch sa použijú ustanovenia Súťažného poriadku vodného póla  (nedostavenie 
rozhodcu/ov atď).  
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A 2.8 Usporiadateľ 

Usporiadateľ je povinný na každé stretnutie zabezpečiť minimálne tri lopty a minimálne dvoch rozhodcov s 
kvalifikáciou k rozhodcovskému stolíku. 

 
A 2.9 Podávanie informácií 

Informácie k súťažiam podáva za Sekretariát SPF - asistent pre vodné pólo, Matrikár súťaží SVP a Manažér 
rozhodcovských zborov SVP.  

Kontakty: 

- Sekretariát SPF:  

Stanislav Vaňo, Za Kasárňou 1, 832 80 Bratislava 

                              MT:  

                              e-mail: vano@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:  

Ján Bohát, Za Kasárňou 1,832 80 Bratislava 

               MT: 0905 330 985 

             e-mail : rozhodcoviavp@gmail.com 

 

 

A 2.10 Tituly a ceny 

Víťaz súťaže získa titul Víťaz Zimných majstrovstiev SR Kadeti 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 
kategóriach žien prvé tri družstvá obdržia aj poháre. 
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 Príloha č4. k rozpisu súťaže Zimné majstrovstvá SR Kadeti 2022 
 

 

Organizátor: KVP Komárno                               10-11.11. 2022    

 Sobota doobeda:   

  ZMKA01. Slávia UK Bratislava – KVP Komárno 

 

 

 Sobota  poobede:  

  ZMKA02. Slávia UK Bratislava – ŠG Olympia Košice 

 

 

 Nedeľa doobeda:   

  ZMKA03. KVP Komárno – ŠG Olympia Košice 
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Príloha č5. rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR Starší Žiaci 2022 

 

VODNÉ PÓLO - ROZPIS SÚŤAŽE 

ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR STARŠÍ ŽIACI 2022 

 
A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

  

A 1.1 Účastníci  

A 1.1.1 

Na základe potvrdenia záväznej prihlášky sú účastníkmi Zimných Majstrovstiev SR Starších žiakov 2022 nasledovné 
družstvá: KVP Komárno, Slávia UK Bratislava a ŠKP Modrí Draci Košice. 
 

A 1.2 Usporiadatelia  

Usporiadateľom súťaže je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub KVP Komárno. Poverený 

klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja – rozhodcovský zbor pri 
stolíku.   
 

                                        
A 1.3 Termín súťaže  

Termín súťaže/turnaja je stanovený na termín  03 - 04.12.2022.  

  

A 1.4 Systém súťaže 

A 1.4.1 

Súťaž sa odohrá ako jeden turnaj systémom každý s každým.  

 
 

A 1.5 Losovanie: 

Losovanie sa nerealizovalo. 
 

A 1.6 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP. 
 

A 1.7 Súpisky: 

A 1.7.1 
 
Termín predloženia súpisiek v dvoch výtlačkoch (na adresu MVP) je do 25.11.2022  
Súpiska platí len pre Zimné Majstrovstvá SR Starší žiaci 2022, čo treba vyznačiť v hlavičke. Spolu s predloženými 
súpiskami je potrebné poslať aj kópie licencií hráčok (scan) a potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky (scan). 
Lekárska prehliadka platí 1 rok od jej absolvovania. Všetci hráči a aj tréneri musia byť riadnymi členmi SPF, teda 
majú členstvo v SPF a tréneri (asistenti trénera) sú vedení ako športoví odborníci SPF. Vedúci družstva musí byť 
riadnym členom SPF. 
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A 1.7.2 

Družstvá štartujú v súťaži so súpiskou potvrdenou MVP. Na súpiske musí byť uvedených minimálne 7 hráčok a 
tréner s kvalifikáciou, ktorý sa uvedie na súpiske. Dátum narodenia sa uvedie v tvare DD.MM.RRRR. Súčasťou 
súpisky má byť aj asistent trénera a vedúci družstva. 
 
A 1.7.3 
Oneskorené zaslanie súpisiek na potvrdenie (rozhodujúca je poštová pečiatka) sa kvalifikuje ako skrátené 
administratívne konanie MVP s nutnosťou zaplatiť príslušné poplatky za skrátené administratívne konanie. 

 

 

A 1.8 Hospodárske podmienky: 

A 1.8.1  

Účastníci štartujú v súťaži na vlastné náklady. Náklady na nominovaných rozhodcov hradí SPF.  
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A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 

 

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. 

A2.1.2 

Ak v rozpise súťaže nie je uvedené inak, v súťažiach starších žiakov družstvo nastupuje s najviac 15 mien 
hráčov. 

 
A 2.2 Podmienky v súťaži 

Hráči a realizačný team družstva sa musia pred stretnutím na výzvu rozhodcu 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 nedotýka prípadných iných športovo-technických 
dôsledkov podľa ostatných predpisov SPF, najmä Súťažného poriadku vodného póla. 

 
A 2.3  Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie: 

Ihrisko má dĺžku min.20m a maximálne 25m. Ihrisko má šírku minimálne 10m a maximálne 15m. Doporučeným 
rozmerom je 20x15 metrov. Ihrisko je vybavené bránkami pre vodné pólo rozmerov 3,00 x 0,90 metra. Hrá sa s 
loptami veľkosti č.4. 

Usporiadanie reklamného priestoru ihriska a jeho okolia počas jednotlivých zápasov tej ktorej súťaže sa riadi 
príslušnými Usmerneniami Rady SPF. 

 
A 2.4 Štart hráčov: 

V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2008 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak vlastní platný LP 
a je uvedený na súpiske, má platnú lekársku prehliadku a nemá zastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.  

 

 
A 2.5 Poplatky 

Účastníci súťaže uhrádzajú všetky poplatky – štartovné za súťaž, pokuty, atď., na určený účet  v rozsahu 
stanovenom príslušnými predpismi SPF alebo v týchto Športovo-technických dokumentoch. 

 
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. Vo výnimočných prípadoch sa použijú ustanovenia Súťažného poriadku vodného póla  (nedostavenie 
rozhodcu/ov atď).  
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A 2.8 Usporiadateľ 

Usporiadateľ je povinný na každé stretnutie zabezpečiť minimálne tri lopty a minimálne dvoch rozhodcov s 
kvalifikáciou k rozhodcovskému stolíku. 

 
A 2.9 Podávanie informácií 

Informácie k súťažiam podáva za Sekretariát SPF - asistent pre vodné pólo, Matrikár súťaží SVP a Manažér 
rozhodcovských zborov SVP.  

Kontakty: 

- Sekretariát SPF:  

Stanislav Vaňo, Za Kasárňou 1, 832 80 Bratislava 

                              MT:  

                              e-mail: vano@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:  

Ján Bohát, Za Kasárňou 1,832 80 Bratislava 

               MT: 0905 330 985 

             e-mail : rozhodcoviavp@gmail.com 

 

 

A 2.10 Tituly a ceny 

Víťaz súťaže získa titul Víťaz Zimných majstrovstiev SR Starší žiaci 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 kategóriach žien prvé tri družstvá obdržia aj poháre. 

  

mailto:matrikarsutazi.vp@swimmsvk.sk
mailto:rozhodcoviavp@gmail.com
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 Príloha č6. k rozpisu súťaže Zimné majstrovstvá SR Starší žiaci 2022 

 
 

 

Organizátor: KVP Komárno                              03-04.12. 2022    

 Sobota doobeda:   

  ZMSZ01. Slávia UK Bratislava – KVP Komárno 

 

 

 Sobota  poobede:  

  ZMSZ02. Slávia UK Bratislava – ŠKP Modrí Draci Košice 

 

 

 Nedeľa doobeda:   

  ZMSZ03. KVP Komárno – ŠKP Modrí Draci Košice 
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Príloha č7. rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR Mladší Žiaci 2022 

 

VODNÉ PÓLO - ROZPIS SÚŤAŽE 

ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR MLADŠÍ ŽIACI 2022 

 
A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

  

A 1.1 Účastníci  

A 1.1.1 

Na základe potvrdenia záväznej prihlášky sú účastníkmi Zimných Majstrovstiev SR Mladších žiakov 2022 
nasledovné družstvá: KVP Komárno, Slávia UK Bratislava a ŠKP Modrí Draci Košice. 
 

A 1.2 Usporiadatelia  

Usporiadateľom súťaže je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub KVP Komárno. Poverený 
klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja – rozhodcovský zbor pri 
stolíku.   
 

                                        
A 1.3 Termín súťaže  

Termín súťaže/turnaja je stanovený na termín  17 - 18.12.2022.  

  

A 1.4 Systém súťaže 

A 1.4.1 

Súťaž sa odohrá ako jeden turnaj systémom každý s každým.  

 

A 1.5 Losovanie: 

Losovanie sa nerealizovalo, družstvá boli nasadené podľa umiestnenia v predchádzajúcom ročníku. 
 

A 1.6 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP. 
 
A 1.7 Súpisky: 

A 1.7.1 
 
Termín predloženia súpisiek v dvoch výtlačkoch (na adresu MVP) je do 25.11.2022  
Súpiska platí len pre Zimné Majstrovstvá SR Mladší žiaci 2022, čo treba vyznačiť v hlavičke. Spolu s predloženými 
súpiskami je potrebné poslať aj kópie licencií hráčok (scan) a potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky (scan). 
Lekárska prehliadka platí 1 rok od jej absolvovania. Všetci hráči a aj tréneri musia byť riadnymi členmi SPF, teda 
majú členstvo v SPF a tréneri (asistenti trénera) sú vedení ako športoví odborníci SPF. Vedúci družstva musí byť 
riadnym členom SPF. 
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A 1.7.2 

Družstvá štartujú v súťaži so súpiskou potvrdenou MVP. Na súpiske musí byť uvedených minimálne 7 hráčok a 
tréner s kvalifikáciou, ktorý sa uvedie na súpiske. Dátum narodenia sa uvedie v tvare DD.MM.RRRR. Súčasťou 
súpisky má byť aj asistent trénera a vedúci družstva. 
 
A 1.7.3 
Oneskorené zaslanie súpisiek na potvrdenie (rozhodujúca je poštová pečiatka) sa kvalifikuje ako skrátené 
administratívne konanie MVP s nutnosťou zaplatiť príslušné poplatky za skrátené administratívne konanie. 

 

 

A 1.8 Hospodárske podmienky: 

A 1.8.1  

Účastníci štartujú v súťaži na vlastné náklady. Náklady na nominovaných rozhodcov hradí SPF.  
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A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 

 

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 2.1.1 

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 hráč-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 zahají až po dosiahnutí 
nápravy (použije sa obdobný postup ako pri chybnom nastúpení družstva po prerušení hry).  

A2.1.2 

Gól je dosiahnutý, keď lopta prešla bránkovou čiarou, medzi bránkovými tyčami a pod 
horným brvnom celým svojim objemom a zároveň ak sa aspoň dvaja hráči (z oboch 
družstiev) úmyselne dotknú lopty. 

 

A2.1.2 

Ak v rozpise súťaže nie je uvedené inak, v súťažiach mladších žiakov družstvo nastupuje s najviac 15 mien 
hráčov. 
Číslo 1 je vyhradené pre brankára a 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). 

 
A 2.2 Podmienky v súťaži 

Hráči a realizačný team družstva sa musia pred stretnutím na výzvu rozhodcu 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 nedotýka prípadných iných športovo-technických 
dôsledkov podľa ostatných predpisov SPF, najmä Súťažného poriadku vodného póla. 

 
A 2.3  Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie: 

Ihrisko má dĺžku min.20m a maximálne 25m. Ihrisko má šírku minimálne 10m a maximálne 15m. Doporučeným 
rozmerom je 20x15 metrov. Ihrisko je vybavené bránkami pre detské vodné pólo rozmerov 2,00 x 0,70 metra. Hrá 
sa s loptami veľkosti č.3. 

Usporiadanie reklamného priestoru ihriska a jeho okolia počas jednotlivých zápasov tej ktorej súťaže sa riadi 
príslušnými Usmerneniami Rady SPF. 
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A 2.4 Štart hráčov: 

V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2010 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak vlastní platný LP 
a je uvedený na súpiske, má platnú lekársku prehliadku a nemá zastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.  

 

 
A 2.5 Poplatky 

Účastníci súťaže uhrádzajú všetky poplatky – štartovné za súťaž, pokuty, atď., na určený účet  v rozsahu 
stanovenom príslušnými predpismi SPF alebo v týchto Športovo-technických dokumentoch. 

 
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. Vo výnimočných prípadoch sa použijú ustanovenia Súťažného poriadku vodného póla  (nedostavenie 
rozhodcu/ov atď).  

 
A 2.8 Usporiadateľ 

Usporiadateľ je povinný na každé stretnutie zabezpečiť minimálne tri lopty a minimálne dvoch rozhodcov s 
kvalifikáciou k rozhodcovskému stolíku. 

 
A 2.9 Podávanie informácií 

Informácie k súťažiam podáva za Sekretariát SPF - asistent pre vodné pólo, Matrikár súťaží SVP a Manažér 
rozhodcovských zborov SVP.  

Kontakty: 

- Sekretariát SPF:  

Stanislav Vaňo, Za Kasárňou 1, 832 80 Bratislava 

                              MT:  

                              e-mail: vano@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:  

Ján Bohát, Za Kasárňou 1,832 80 Bratislava 

               MT: 0905 330 985 

             e-mail : rozhodcoviavp@gmail.com 

 

mailto:matrikarsutazi.vp@swimmsvk.sk
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A 2.10 Tituly a ceny 

Víťaz súťaže získa titul Víťaz Zimných majstrovstiev SR Mladší žiaci 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 kategóriach žien prvé tri družstvá obdržia aj poháre. 
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 Príloha č8. k rozpisu súťaže Zimné majstrovstvá SR Mladší žiaci 2022 

 
 

 

Organizátor: KVP Komárno                              17-18.12. 2022    

 Sobota doobeda:   

  ZMMZ01. Slávia UK Bratislava – KVP Komárno 

 

 

 Sobota  poobede:  

  ZMMZ02. Slávia UK Bratislava – ŠKP Modrí Draci Košice 

 

 

 Nedeľa doobeda:   

  ZMMZ03. KVP Komárno – ŠKP Modrí Draci Košice 
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Príloha č9. rozpis súťaže Zimné majstrovstvá SR 11-roční 2022 

 

VODNÉ PÓLO - ROZPIS SÚŤAŽE 

ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR 11-roční 2022 

 
A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

  

A 1.1 Účastníci  

A 1.1.1 

Na základe potvrdenia záväznej prihlášky sú účastníkmi Zimných majstrovstiev SR 11-roční nasledovné družstvá: 
Slávia UK Bratislava a ŠKP Modrí Draci Košice.   
 
A 1.2 Usporiadatelia  

Usporiadateľom súťaže je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub Slávia UK Bratislava. Poverený klub 
na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja – rozhodcovský zbor pri stolíku.   
 

                        
A 1.3 Termín súťaže  

Termín je stanovený nasledovne: 10.12.2022. 
 
 
A 1.4 Systém súťaže 

A 1.4.1 

Súťaž sa odohrá ako jeden turnaj systémom každý s každým.   
 
A 1.5 Losovanie: 

A 1.5.1  

Losovanie sa nerealizovalo.  

  

A 1.6 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP. 
 

A 1.7 Súpisky: 

A 1.7.1 
 
Termín predloženia súpisiek v dvoch výtlačkoch (na adresu MVP) a zaplatenie poplatku – štartovného na určený 
účet je do 25.11.2022. 
Súpiska platí len pre Zimné Majstrovstvá SR 11 – roční 2022, čo treba vyznačiť v hlavičke. Spolu s predloženými 
súpiskami je potrebné poslať aj kópie licencií hráčok (scan) a potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky (scan). 
Lekárska prehliadka platí 1 rok od jej absolvovania. Všetci hráči a aj tréneri musia byť riadnymi členmi SPF, teda 
majú členstvo v SPF a tréneri (asistenti trénera) sú vedení ako športoví odborníci SPF. Vedúci družstva musí byť 
riadnym členom SPF. 
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A 1.7.2 

Družstvá štartujú v súťaži so súpiskou potvrdenou MVP. Na súpiske musí byť uvedených minimálne 7 hráčov a 
tréner s kvalifikáciou, ktorý sa uvedie na súpiske. Dátum narodenia sa uvedie v tvare DD.MM.RRRR. Súčasťou 
súpisky má byť aj asistent trénera a vedúci družstva. 
 
A 1.7.3 
Oneskorené zaslanie súpisiek na potvrdenie resp. úhrady stanoveného poplatku (rozhodujúca je poštová pečiatka,  
resp. dátum nabehnutia prostriedkov na účet ) sa kvalifikuje ako skrátené administratívne konanie MVP s nutnosťou 
zaplatiť príslušné poplatky za skrátené administratívne konanie. 

 

 

A 1.8 Hospodárske podmienky: 

A 1.8.1  

Účastníci štartujú v súťaži na vlastné náklady. Náklady na nominovaných rozhodcov hradí SPF.  
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A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 

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 2.1.1 

V súťaži 11- roční 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 zahají až po dosiahnutí 
nápravy (použije sa obdobný postup ako pri chybnom nastúpení družstva po prerušení hry).  

A2.1.2 

Gól je dosiahnutý, keď lopta prešla bránkovou čiarou, medzi bránkovými tyčami a pod 
horným brvnom celým svojim objemom a zároveň ak sa aspoň dvaja hráči (z oboch 
družstiev) úmyselne dotknú lopty. 

A2.1.3 

Ak v rozpise súťaže nie je uvedené inak, v súťažiach 11 - roční družstvo nastupuje s najviac 15 mien hráčov. 
Číslo 1 je vyhradené pre brankára a 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). 

A2.1.4 

Ak v rozpise súťaže nie je uvedené inak, v súťažiach mladších žiakov je upravený hrací čas na 4x6 minút. 

 
A 2.2 Podmienky v súťaži 

Hráči a realizačný team družstva sa musia pred stretnutím na výzvu rozhodcu 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 nedotýka prípadných iných športovo-technických 
dôsledkov podľa ostatných predpisov SPF, najmä Súťažného poriadku vodného póla. 

 
A 2.3  Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie: 

Ihrisko má dĺžku min.20m a maximálne 25m. Ihrisko má šírku minimálne 10m a maximálne 15m. Doporučeným 
rozmerom je 20x15 metrov. Ihrisko je vybavené bránkami pre detské vodné pólo rozmerov 2,00 x 0,70 metra. Hrá 
sa s loptami veľkosti č.3. 

 
A 2.2 Štart hráčov: 
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2012 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak vlastní platný LP 
a je uvedený na súpiske, má platnú lekársku prehliadku a nemá zastavenú činnosť disciplinárnym opatrením.  
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A 2.4 Poplatky 

Účastníci súťaže uhrádzajú všetky poplatky – štartovné za súťaž, pokuty, atď., na určený účet  v rozsahu 
stanovenom príslušnými predpismi SPF alebo v týchto Športovo-technických dokumentoch. 

 
A 2.5 Námietky 

Námietky sa podávajú postupom a v rozsahu stanoveným v Súťažnom poriadku vodného póla. 

 
A 2.6 Rozhodcovia 

Každé stretnutie rozhodujú dvaja kvalifikovaní rozhodcovia, ktorých nominuje Manažér 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 2.7 Usporiadateľ 

Usporiadateľ je povinný na každé stretnutie zabezpečiť minimálne tri lopty a minimálne dvoch rozhodcov s 
kvalifikáciou k rozhodcovskému stolíku. 

 
A 2.8 Podávanie informácií 

Informácie k súťažiam podáva za Sekretariát SPF - asistent pre vodné pólo, Matrikár súťaží SVP a Manažér 
rozhodcovských zborov SVP.  

Kontakty: 

- Sekretariát SPF:  

Stanislav Vaňo, Za Kasárňou 1, 832 80 Bratislava 

                              MT:  

                              e-mail: vano@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:  

Ján Bohát, Za Kasárňou 1,832 80 Bratislava 

               MT: 0905 330 985 

             e-mail : rozhodcoviavp@gmail.com 

 

A 2.9 Tituly a ceny 

Víťaz súťaže získa titul Víťaz Zimných Majstrovstiev SR 11 - roční pre rok 2022. Prvé tri družstvá obdržia medaile 
v počte 18 ks pre hráčov, ktorí odohrali minimálne 75% zo všetkých stretnutí a pre realizačný tím družstva. 

mailto:matrikarsutazi.vp@swimmsvk.sk
mailto:rozhodcoviavp@gmail.com
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 Príloha č10. k rozpisu súťaže Zimné majstrovstvá SR 11-roční 2022 
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