rozpis súťaže SLOVENSKÝ POHÁR MUŽOV 2019 (v 09.09.2019)

VODNÉ PÓLO - ROZPIS SÚŤAŽE
SLOVENSKÝ POHÁR MUŽOV 2019
A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A 1.1 Účastníci
A 1.1.1
Na základe potvrdenia záväznej prihlášky sú účastníkmi Slovenského pohára (ďalej len SP) mužov
nasledovné družstvá: KVP Nováky, Slávia UK Bratislava, ŠKP Modrí Draci Košice, ŠK Hornets Košice,
ŠK OLYMPIA Košice,
ESA Žilina, KVP Kúpele Piešťany a PVK Vrútky.

A 1.2 Usporiadatelia
Usporiadateľom súťaže je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením klub ŠK Hornets Košice.
Poverený klub na turnaj zabezpečí bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –
rozhodcovský zbor pri stolíku.

A 1.3 Usporiadatelia:
Rozdelenie do skupín podľa poradia v predchádzajúcom Slovenskom pohári:
sk.“A“
sk. „B“
1) Slávia UK Bratislava
1) ŠK Hornets Košice
2) KVP Kúpele Piešťany
2) KVP Nováky
3) ŠK OLYMPIA Košice
3) ŠKP Modrí Draci Košice
4) PVK Vrútky
4) ESA Žilina
A 1.4 Termíny súťaže:
A 1.4.1
Termín turnaja je stanovený na 20-22.09. 2019
A 1.4.2 Systém súťaže
Súťaž sa odohrá systémom každý s každým. Pri desiatich účastníkoch sa odohrá deväť poldní po päť
zápasov.
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:
1. – 2. miesto:

A2 – B2
A1 – B1

o 7. – 8. miesto:
o 5. – 6. miesto:

B4 – A4
B3 – A3

A 1.4.3
V stretnutiach o konečné umiestnenie sa v prípade ukončenia stretnutia remízou postupuje až do
konečného rozhodnutia t.j. hádžu sa pokutové hody podľa platných pravidiel vodného póla.

A 1.5 Losovanie:
Losovanie sa nerealizovalo, družstvá boli nasadené podľa umiestnenia v predchádzajúcom ročníku.
A 1.6 Súpisky:
A 1.6.1
Termín predloženia súpisiek v dvoch výtlačkoch (na adresu MVP) a zaplatenie poplatku – štartovného
na určený účet je do 16.09.2019. Súpiska platí iba na SP, 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 1.6.2
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 1.6.3
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 1.7 Štartovné
Každé prihlásené družstvo zaradené do súťaže uhradí štartovné 250 €. MVP potvrdí súpisku družstvám
až po nadobudnutí prostriedkov na účet. Úhrada štartovného bude vykonaná na základe faktúry
vystavenej SPF.
A 1.8 Hospodárske podmienky:
Účastníci štartujú v súťaži na vlastné náklady. Náklady na nominovaných rozhodcov hradí SPF.

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 Slovenského pohára mužov 2019 družstvo nastupuje s
najviac 14 mien hráčov. Číslo 1 a 13 je vyhradené pre brankára.
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 športovotechnických 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 2.2 Štart hráčov:
A 2.2.1
V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2003 a starší. 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 2.2.2
Štart mladších hráčov Štart mladších hráčov, avšak výlučne iba ročníka narodenia 2004 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.
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:
- asistent pre vodné pólo :
Martina Kuniková, Za Kasárňou 1, 832 80 Bratislava
MT: 0917 534 745
e-mail: vodnepolo@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 Bottlik, Za Kasárňou 1, 832 80 Bratislava
MT: 0905 660 162
e-mail : stefan_bottlik@yahoo.com, referee.svk@gmail.com
A 2.9 Tituly a ceny
Víťaz súťaže získa titul Víťaz Slovenského pohára v príslušnej kategórií na rok 2019. 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 mužov a žien prvé tri družstvá obdržia aj poháre.

Príloha č 1. k rozpisu súťaže SLOVENSKÝ POHÁR MUŽOV 2019

Skupina „A“:

Skupina „B“:

Piatok poobede
A1. Slávia UK Bratislava - PVK Vrútky
A2. KVP Kúpele Piešťany - ŠK OLYMPIA Košice
Sobota doobeda:
A3. PVK Vrútky - ŠK OLYMPIA Košice
A4. Slávia UK Bratislava - KVP Kúpele Piešťany
Sobota poobede
A5. KVP Kúpele Piešťany - PVK Vrútky
A6. ŠK OLYMPIA Košice - Slávia UK Bratislava
Nedeľa doobeda
F1. A2 – B2
F2. A1 – B1

Piatok poobede:
B1. ŠK Hornets Košice - ESA Žilina
B2. KVP Nováky - ŠKP Modrí Draci Košice
Sobota doobeda
B3. ESA Žilina - ŠKP Modrí Draci Košice
B4. ŠK Hornets Košice - KVP Nováky
Sobota poobede
B5. KVP Nováky - ESA Žilina
B6. ŠKP Modrí Draci Košice - ŠK Hornets Košice
Nedeľa doobeda
F3. B4 – A4
F4. B3 – A3

