- 1 II. NÁRODNÁ LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV NA ROK 2009
A/. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Riadenie súťaže:
- súťaž riadi Slovenský zväz vodného póla - prostredníctvom ŠTK.
Účastníci:
- podľa umiestnenia v OS( 3. a 4. miesto) – sk. východ, stred a západ,
Systém súťaže:
- 3 turnaje u družstiev, ktoré sa v OS umiestnili na 3. mieste za účasti 5 družstiev. Kľúč na jednotlivé turnaje
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Pre jednotlivé turnaje majú družstva nasledovné čísla:
kolo:
1. 2. 3.
1. 3. dr. OS sk. stred

1 5 4

2. 4. dr. OS sk. stred

2 1 5

3. 3 dr. OS sk. západ

3 2 1

4. 3. dr. OS sk. východ

4 3 2

5. 4. dr. OS sk. západ

5 4 3

Termíny a miesto konania:
- 1. turnaj 20. – 22.03.2009
- 2. turnaj 1. – 3.05.2009
- 3. turnaj 29. – 31.05.2009

u 3. dr. OS sk. stred
u 3. dr. OS sk. západ
u 3. dr. OS sk. východ

Usporiadateľ:
- jednotlivé turnaje usporiadajú víťazi jednotlivých skupín OS v určenom poradí podľa vylosovania.
Losovanie:
- 30.08.2008 v Novákoch
Súpisky:
- platia z OS,
- potvrdená súpiska MK je súčasne potvrdenie o zaplatení licenčného poplatku člena SZVP,
- na súpiske sa neuvádzajú hráči, ktorí majú povolenie hosťovať v domácej príp. zahraničnej súťaži,
- po uzatvorení súpisiek nemôže už hráč (domáci príp. zahraničný) odohrať stretnutia v žiadnej inej súťaži, a pri
registrácii musí mať doklad – potvrdenie ako v predošlom odstavci,

- 2 - dopisovanie na súpisky vykonáva matričná komisia. V priebehu súťaže sa nemôžu dopisovať hráči
s platnou licenciou (prestupy, hosťovanie). O dopísaných športovcoch písomne – zápisom, informuje kluby
(oddiely),
- pri prvom vydaní príp. obnovení licencie hráča sa „Žiadosť o vystavenie licencie“ s potrebnými dokladmi
fotka, licenčný poplatok a poplatok za preukaz zasielajú na adresu MK,
- po uzatvorení súpisiek je dopisovanie hráčov možné až po ukončení OS – nový vlastní hráči. V iných prípadoch
ako sú uvedené, sa dopisovanie už nepovoľuje,
Hospodárske podmienky:
- účastníci štartujú na vlastné náklady.
Informácie:
-

podáva SZVP - ŠTK - Ing. Viliam Illes,

-

fax: sekr.ŠKP: 055/6228565
Tlf.D:055/6746 694
e – mail : illeali @ netkosice.sk
MT – 0903 611500

-

Písomný styk: korešpondencia - zápisy zo stretnutí, hlášenky,:
- Ing. Viliam Illes, 040 20 Košice, Ždiarska 21.
B/. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
- hrá sa podľa platných pravidiel vodného póla, súťažného poriadku, ich doplnkov a zmien a ustanovení
tohoto rozpisu. Bola schválená výnimka, že hráči nemôžu zahrávať priamy hod na bránku zo vzdialenosti 5 m.
Štartujú:
- hráči po dosiahnutí 13 roku veku v danom roku (1996 – 1997) a mladší. Na súpiske môže byť zapísaný aj hráč,
ktorý dosiahne vek 13. rokov až v roku 2009. Zahraničný hráči za stanovených podmienok v súťažnom
poriadku SZVP a pravidiel LEN (transfér).
- prestupy a hosťovanie sa riadia platným PP,
- na zápas môže nastúpiť družstvo až s 15 hráčmi.
- za družstvo môžu nastúpiť 4 dievčatá v rovnakom roku narodenia,
Podmienky súťaže:
- sú platné z rozpisu OS – body a/ až g/.
- usporiadateľ je povinný spolu s rozhodcami podať písomnú správu o dodržaní SP a rozpisu súťaže a
zaslať na adresu predsedu ŠTK a RK (zápis o stretnutí a príp. informáciu o nedostavení sa rozhodcov na
stretnutie - neospravedlnené).
Ihrisko a jeho vybavenie:
- stretnutia sa môžu odohrať na ihriskách s rozmermi 30 x 20 m a najmenšou hĺbkou 180 cm a 25 x 12,5 m
s hĺbkou nie menšou ako 150 cm. Musí byť umožnené rozhodcom rozhodovanie po oboch stranách
bazénu, v tesnej blízkosti hracej plochy. Usporiadateľ musí mať na každé stretnutie k dispozícii a v
prevádzke viditeľný elektrický ukazovateľ odohraného času v dĺžke 4 x 6 min, , elektrický ukazovateľ
dĺžky držania lopty (30 s), tabuľu na označenie osobných chýb hráčov, ručné stopky na meranie
oddychového času (TIME OUT) a píšťalku na signalizovanie. Stretnutia sa musia odohrať s loptami

(EPSAN,MIKASA,MOLTEN a pod. o veľkosti č.4 ). Organizátor musí mať k dispozícii platné pravidlá VP,
SP a DP.
- 3 Hrací čas:
- 4 x 6 minút čistého času
Hodnotenie výsledkov:
- hodnotenie súťaže sa vykonáva podľa súťažného poriadku č. 4 odst.4/ a hodnotenie výsledkov sa vykonáva
podľa súťažného poriadku čl.8 odst.10,11,12,13,14,
Hlásenie stretnutí:

-

vykonáva sa podľa súťažného poriadku čl.7 odst.13, písm.a/. Organizátor zasiela „Hlášenku“ na sekretariát
SZVP a ŠTK min 14 dní pred akciou,

Námietky:
- sa podávajú podľa ustanovenia súťažného poriadku čl.6.

Ing. Viliam ILLES v.r.
Predseda ŠTK SZVP

JUDr. KULA Juraj v. r.
Prezident SZVP

