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ADRESÁR PRACOVNÍKOV A FUNKCIONÁROV SPF  
 

Kancelária: Za kasárOou 1Ľ 831 03 Bratislava 
IČO: 36068764 | DIČ: 2021658199 
Bankové spojenie: IBAN: SK 98 0200 0000 0030 7423 6255 
Telefón: +421 2 381 054 78 

Štatutárny orgán SPF 
Mgr. Irena Adámková prezident SPF +421 905 620 679 
JUDr. Marcel Blažo prvý viceprezident SPF   
     
Kontrolór SPF 
Mgr. Ladislav KrižanĽ PhD. kontrolór SPF   
     
Sekretariát SPF 
Mgr. Irena Adámková prezident SPF +421 905 620 679 
Ing. Miroslav Nowak športový riaditeI SPF +421 903 717 236 
Mgr. Róbert Koš[ál sú[ažný a projektový riaditeI SPF +421 905 566 353 
Bc. Zuzana Koš[álová matrikár SPF +421 903 651 112 
Ing. Maria Obertašová hlavný účtovník SPF   
Eleonóra Hudecová ekonomický pracovník  
JUDr. Zuzana Blažová ekonomickoľprávny pracovník SPF +421 905 596 920 

Mgr. Miroslav Machovič manažér reprezentácie SR v 
plávaní +421 903 427 526 

Rostislav Vítek 

Gábor Zoltán Szauder 

manažér reprezentácie SR v 
diaIkovom plávaní 
manažér reprezentácie SR v 
synchronizovanom plávaní 

 
 
+421 903 271 112 

Gejza Gyurcsi 
manažér reprezentácie SR vo 
vodnom póleĽ asistent pre vodné 
pólo 

+421 905 595 101 

Bianca Stanková asistent pre plávanie +421 905 595 415 

Bc. Jana Labáthov á asistent pre synchronizované 
plávanie +421 903 427 522 

Ing.   Martina Kuniková 
manažér reprezentácie SR vo 
vodnom póleĽ asistent pre vodné 
pólo 

+421 917 534 745 

     
Rada SPF rada.spf@swimmsvk.sk 
Mgr. Irena Adámková prezident SPF   
JUDr. Marcel Blažo člen pre legislatívu a právo   
Ing. Nora Szauder člen pre ekonomiku   

Mgr. Miroslav Šimun poverený viceprezident pre 
plávanie   

Ing. Marian Pavuk  viceprezident pre diaIkové plávanie   

Doc. PaedDr. Jana LabudováĽ PhD. viceprezident pre synchronizované 
plávanie   

Ing. Štefan ŠmihuIa viceprezident pre vodné pólo   
Mgr. Miroslav Šimun člen pre plávanie   
Bc. Richard Nagy zástupca športovcov   
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Výbor sekcie vodného póla  
Ing. Štefan ŠmihuIa predseda   
Ing. Michal Gogola člen   
Gejza Gyurcsi 
Ing. Martina Kuniková  

člen 
člen   

Ing. Ján Baranovič člen   
Martin Nedelka člen   
Ing. Dušan Kucharik člen  
Ing. Alena HarčarikováĽ MBA člen  
Ing. Marek Gális člen    
Hubomír Tóth člen  
Ing. Daniel Knap člen  
Róbert Horváth člen  
Mgr. Ondrej Gajdáč člen  
Ing. Andrej Zareva člen  
Ing. Tomáš Korauš člen  

  

Disciplinárna komisia SPF disciplinarna.komisia@swimmsvk.sk 
Mgr. Peter Bartovič predseda   
JUDr. Žaneta SurmajováĽ PhD.  podpredseda   
Mgr. Viktor Karel člen   
Mgr. Patrik Hrbek člen  
JUDr. Katarína Horváthová člen  
Ing. arch. Edita Pavlíková člen   
JUDr. Peter Mihál člen   
RNDr. Jozef Mihál člen   
Ing. Ján Šurim 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. Hubomír MyndiukĽ LL.M člen   
     
Odvolacia komisia SPF odvolacia.komisia@swimmsvk.sk 
JUDr. Pavol Pilek predseda   
Mgr. Marek Gilányi podpredseda   
Mgr. Zuzana Žáková PhD. člen   
Bc. Ján Urbanský člen   
Erik KoláU 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     
Ing. Martin Králik predseda   
Bc. Ján Urbanský člen   
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Mgr. Zuzana Žáková PhD. zapisovateI   
 

Matrikár sú[aží vodného póla  
Ing. Peter Radič    

  
Manažér rozhodcovských zborov  
Ján Bohát    

  

ADRESÁR KLUBOV VODNÉHO PÓLA 
Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o.z.  - NERZI 
Vysokoškolákov 8  
010 08 Žilina  
www.kps.nereus.sk ;klub@nereus.sk  
ŠKP Modrí Draci Košice - Staré Mesto - ŠKMD 
Protifašistických Bojovníkov 4  
040 01  Košice  
www.modridraci.sk   office@modridraci.sk  
Pirana Sport Club – PITOP 
Továrnicka 1 
95501 TopoIčany 
www.piranasport.sk ;  piranasport@piranasport.sk ;  
Slávia vodné pólo menežment - VPMBA 
Junácka 4  
831 04 Bratislava  
www.vodnepolo.sk ; robo.radic@centrum.sk  
Three pools, o.z. – TPBER 
Dubová 33  
931 01 Šamorín  
www.threepools.sk ; 3poolswp@gmail.com 
Klub vodného póla Kúpele Pieš[any - KVPPN 
Winterova 29  
921 01 Pieš[any  
www.waterpolopiestany.sk ; info@waterpolopiestany.sk 
Klub vodného póla Nováky - KVPNO 
Partizánska 297/17  
972 71 Nováky  
www.kvpnovaky.sk ; 
gogola.michal@gmail.com 

 

ŠK Hornets Košice – mládež, o.z - HOMKE 
Watsonova 43  
040 01  Košice  
www.hornets.sk ; vpkhornets@gmail.com 
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Plavecký a vodnopólový klub Vrútky - PVKVR 
Horná 5377  
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 
Eö tvö sova 41  
945 01 Komárno  
www.kvpkomarno.com ; komarnokvp@gmail.com 
Klub vodného póla H2O Pieš[any, o.z. – H2OPN 
Hviezdoslavova 37  
921 01 Pieš[any  
Klubľvodnehoľpolaľh2oľpoloľpiestany.wexbo.com; 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 
Križna 4  
940 02  Nové Zámky  
gasparikjuraj@gmail.com  
Športový klub Olympia – pri Športovom gymnáziu - SKOKE 
Trieda SNP 104  
040 11  Košice  
www.sportgymke.edupage.sk ; olympiafranko@gmail.com 
ŠK Hornets Košice, o.z. - HOZKE 
Watsonova 43  
040 01  Košice  
www.hornets.sk ; vpkhornets@gmail.com  
Mokrá Lopta - MLKE 
Jantárová 30  
040 01  Košice  
www.mokralopta.sk ; rastislavchomjak@gmail.com 
Vodnopólový klub ESA Žilina, o.z. - VKEZA 
29. augusta 4/7  
038 52 Sučany  
vpkesa@gmail.com  
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ADRESÁR PRE ZASIELANIE VÝSLEDKOV  
Z DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH SÚZAŽÍ 

 

Po ukončení zápasuĽ resp. turnaja je povinnos[ou usporiadateIských oddielov/klubov zasla[ scany zápisov zo             
zápasu obratom určené emailové adresy a následne najneskôr do 3 dní originál tlačiva zápisu zo zápasu                
podIa  nasledovného adresára: 

Adresár pre zasielanie výsledkov 

 

SPF 

 
vodnepolo@swimmsvk.sk 

ľ scan zápisu zo zápasu 
 

 

Matrikár športových 
sú[aží vo vodnom póle 

 

Peter Radič 
matrikarsutazi@swimmsvk.sk ľ scan zápisu zo zápasu  

 
Korešpodenčná adresa pre posielanie vyplnených originálov tlačív zápisu zo zápasu: 

Slovenská plavecká federácia 
Za kasárOou 1 
831 03 Bratislava 
 

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

 

KALENDÁR LEN, FINA  
 
Kalendár LEN na sezónu 2018/2019: 

 
14. ľ 28.7. 2018 33rd LEN European Water Polo Championships ľ Barcelona ESP 

26.8. ľ 2.9.2018 Men´s Water Polo Championships under 19 ľ Minsk BLR 

9. ľ 16.9.2018 Women´s  Water Polo Championships under 19 ľ Madeira POR  

26. ľ 28.10.2018 Men´s / Women´s Qualifications Round I for ECH 2020 

1. ľ 3.2.2019 Men´s / Women´s Qualifications Round II for ECH 2020 

19.10.2019 Men´s / Women´s Qualifications Round III for ECH 2020 
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2.11.2019 Men´s / Women´s Qualifications Round III for ECH 2020 

3. ľ 5.5.2019 Men´s / Women´s Qualifications tournaments ECH under 17 

11. ľ 18.8.2019 Men´s Water Polo Championships under 17 ľ Tbilisi GEO 

1. ľ 8.9.2019 Women´s  Water Polo Championships under 17 ľ Volos GRE 

 

http://www.len.eu/?page_id=4113 

http://www.len.eu/?page_id=4143 

http://www.len.eu/?page_id=2159&disciplina=4 

 

Kalendár FINA na sezónu 2018/2019: 

 
11. ľ 19.8.2018      Fina World Men´s Youth Water Polo Championships ľ Szombathely HUN 

27.8. ľ02.9.2018      Fina Youth Water Polo Championships Women U18 ľ Belgrade SRB 

12. ľ 28.7.2019      18th Fina World Championships ľ Gwangju KOR 

9. ľ 15.9.2019      Fina World Women´s Junior Water polo Championships ľ Funchal POR 

 

http://www.fina.org/discipline/water-polo/calendar 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE  
Kategória Vek Ročníky narodenia 

11 ľ roční * 11 a menej 2008 a mladší 

Mladší žiaci * 13 a menej 2006 a mladší 

Starší žiaci 15 a menej 2004 a mladší 

Kadeti 17 a menej 2002 a mladší 

Juniori 23 a menej 1996 a mladší 

Muži 16 a viac 2002 a starší 

Žiačky 14 a menej 2005 a mladšie 

Kadetky 17 a menej 2002 a mladšie 

Juniorky 23 a menej 1996 a mladšie 

Ženy 16 a viac 2002 a staršie 

 

*v danej vekovej kategórií môžu spoločne nastúpi[ chlapci aj dievčatá tak ako to upravuje rozpis sú[aže.  
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ZOZNAM SÚZAŽÍ  
 

Zoznam sú[aží v jednotlivých vekových kategóriách v sezóne 2018/2019: 

 

Kategória Sú[až Poznámky 

11 ľ roční ZM LMľSR 
v danej vekovej kategórii môžu     
spoločne nastúpi[ chlapci aj dievčatá     
tak ako to upravuje rozpis sú[aže 

Mladší žiaci 
 NL 

v danej vekovej kategórii môžu     
spoločne nastúpi[ chlapci aj dievčatá     
tak ako to upravuje rozpis sú[aže 

Starší žiaci  NL  

Kadeti ZM NL  

Juniori ZM NL  

Muži 
SP  

Pharma GROUP 
vodnopólová 

Extraliga 

 

Žiačky ZM NL  

Kadetky ZM NL  

Juniorky ZM NL  

Ženy SP 1.liga ženy   

 

 

Za hlavnú sú[až každej kategórie (okrem 11ľročných) sa považuje Národná ligaĽ u mužov Pharma GROUP               
vodnopólová ExtraligaĽ resp. u žien 1.liga.  
 
Zimné majstrovstvá sú kvalifikačnou sú[ažou k Národnej lige v každej vekovej kategóriiĽ okrem 11ľročnýchĽ              
mladších žiakov a starších žiakov  .  
 
Hlavnou sú[ažou v kategórii 11ľročných sú Letné Majstrovstvá SR. 
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VÝSLEDKY SÚZAŽÍ ZO SEZÓNY 2017/2018 
 

Slovenský pohár mužov 2017  

Konečná tabuIka SP mužov 2017: 

1. ŠK Hornets Košice 

2. KVP Nováky 

3. ŠKP Modrí Draci Košice 

4. KVP Kúpele Pieš[any 

5. Slávia UK Bratislava 

6. Esá Žilina 

7. Pirana SC TopoIčany 

 

Slovenský pohár žien 2017 

Konečná tabuIka SP žien 2017: 

1. PVK Vrútky 2 2 0 0 24:14 4 

2. ŠK Olympia Košice 2 1 0 1 20:13 2 

3. Pirana SC TopoIčany 2 0 0 2 6:23 0 

 

Zimné Majstrovstvá SR juniorov 2017 

Konečná tabuIka Zimné Majstrovstvá SR juniorov: 

1. KVP Nováky 7 7 0 0 126:27 14 

2. ŠK Hornets Košice 7 6 0 1 101:31 12 

3. ŠKP Modrí Draci Košice 7 5 0 4 75:57 10 

4. Slávia UK Bratislava 7 3 1 3 79:53 7 

5. KVP Kúpele Pieš[any 7 3 1 3 64:72 7 

6. KVP Komárno 7 1 1 5 53:99 3 

7. PVK Vrútky 7 1 1 5 39:111 3 

8. Pirana SC TopoIčany 7 0 0 7 22:121 0 

 

Zimné Majstrovstvá SR juniorky 2017 

Konečná tabuIka Zimné Majstrovstvá juniorky: 

1. ŠK Olympia Košice 3 3 0 0 35:22 6 

2. KVP Kúpele Pieš[any 3 2 0 1 34:27 4 

3. ŠKP Modrí Draci Košice 3 1 0 2 25:28 2 

4. PVK Vrútky 3 0 0 3 17:34 0 
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Zimné Majstrovstvá SR Kadetov 2017 

Konečná tabuIka Zimné Majstrovstvá kadetov: 

1. KVP Nováky 6 6 0 0 98:21 12 

2. ŠKP Modrí Draci Košice 6 5 0 1 71:44 10 

3. ŠK Hornets Košice 6 4 0 2 48:52 8 

4. TJ Slávia PU Prešov 6 2 0 4 39:66 4 

5. KVP Kúpele Pieš[any 6 2 0 4 34:54 4 

6. PVK Vrútky 6 2 0 4 59:58 4 

7. Slávia UK Bratislava 6 0 0 6 33:67 0 

 

Zimné Majstrovstvá SR Kadetky 2017 

Konečná tabuIka Zimné Majstrovstvá kadetky: 

1. KVP Kúpele Pieš[any 4 4 0 0 75:21 8 

2. ŠKP Modrí Draci Košice 4 3 0 1 61:25 6 

3. PVK Vrútky 4 2 0 2 45:36 4 

4. PIRANA SC TopoIčany 4 1 0 3 17:66 2 

5. Slávia UK Bratislava 4 0 0 4 17:67 0 

 

Zimné Majstrovstvá SR starších žiakov 2017: 

TabuIka Zimné Majstrovstvá starších žiakovĽskupina východ:  

1. ŠK Hornets Košice 4 4 0 0 68:10 8 

2. ŠKP Modrí Draci Košice 4 3 0 1 40:25 6 

3. TJ Slávia PU Prešov 4 2 0 2 36:40 4  

4. PVK Vrútky 4 1 0 3 29:55 2  

5. ESA Žilina 4 0 0 4 17:58 0 

TabuIka Zimné Majstrovstvá starších žiakovĽskupina západ:  

1. KVP Nováky 5 5 0 0 128:22 10 

2. Slávia UK Bratislava 5 4 0 1 54:33 8 

3. KPŠ NEREUS Žilina 5 3 0 2 46:39 6  

4. KVP Kúpele Pieš[any 5 1 1 3 28:54 3  

5. PIRANA SC TopoIčany 5 0 1 4 30:88 2  

6. KVP Komárno 5 0 1 4 30:85 1  

 

TabuIka Zimné majstrovstvá starší žiaciĽ 2čas[: 

1. Slávia PU Prešov 3 2 0 1 35:17 4 

2. KPŠ NEREUS Žilina 3 2 0 1 26:18 4 
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3. PVK Vrútky 3 2 0 1 28:32 4 

4. VP Kúpele Pieš[any 3 0 0 3 14:36 0  

 

Zimné Majstrovstvá SR mladších žiakov 2017 

Konečná tabuIka Zimné Majstrovstvá mladší žiaci:  

1. KVP Nováky 9 8 1 0 111:39 17 

2. Slávia UK Bratislava 9 8 0 1 119:23 16 

3. ŠK Hornets Košice 9 7 1 1 87:36 15 

4. TJ Slávia PU Prešov 9 6 0 3 42:59 12 

5. PIRANA SC TopoIčany 9 5 0 4 42:50 10 

6. ŠKP Modrí Draci Košice 9 4 0 5 56:60 8 

7. KPŠ NEREUS Žilina 9 3 0 6 48:83 6 

8. PVK Vrútky 9 2 0 7 35:109 4 

9. KVP Kúpele Pieš[any 9 1 0 8 44:82 2 

10. THREE POOLS 9 0 0 9 19:103 0 

 

Zimné Majstrovstvá SR Žiačky 2017 

Konečná tabuIka Zimné Majstrovstvá žiačky: 

1. KVP Kúpele Pieš[any 3 3 0 1 52:17 6 

2. PIRANA SC TopoIčany 3 2 0 2 58:20 4 

3. ŠG OLYMPIA Košice 3 1 0 3 32:30 2 

4. ŠKP Modrí Draci Košice 3 0 0 4 9:84 0 

 

Zimné majstrovstvá 11 roční 2017 

Konečná tabuIka Zimné majstrovstvá 11-roční 2017: 

1. KPŠ NEREUS Žilina 4 3 1 0 29:15 7 

2. KVP Nováky 4 3 0 1 25:14 6 

3. PVK Vrútky 4 1 0 2 20:17 4 

4. Slávia PU Prešov 4 0 0 3 22:19 3 

5. ŠK Hornets Košice 4 0 0 4 13:44 0 

 

Pharma GROUP vodnopólová Extraliga mužov 2017/2018 

Konečné poradie Pharma GROUP vodnopólová Extraliga mužov 2017/2018: 

1. ŠK Hornets Košice 

2. Slávia UK Bratislava 

3. KVP Nováky 
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4. ŠKP Modrí Draci Košice 

5. KVP Kúpele Pieš[any 

6. Pirana SC TopoIčany  

7. ESA Žilina 

 

I. Liga ženy 2017/2018 

Konečná tabuIka I. Liga ženy 2017/2018: 

1. ŠK Olympia Košice 12 11 1 0  180:75  23 

2. KVP Kúpele Pieš[any 12 7 1 4   127:105 15 

3. PIRANA SC TopoIčany 12 4 1 7   95:152    9 

4. PVK Vrútky 12 0 1 11  79:149   1  

 

Národná liga SR Juniori 2017/2018 

Konečná tabuIka Národná liga SR Juniori, skupina o 1-4.miesto: 

1.     KVP Nováky               15 15 0 0  230:98  30 

2.     ŠK Hornets Košice               15  8 1 6  133:139 17 

3.     ŠKP Modrí Draci Košice      15  6 1 8  145:167 13 

4.    Slávia UK Bratislava  15  0 015  99:203   0 

Konečná tabuIka Národná liga SR Juniori, skupina o 5-7.miesto: 

5. KVP Kúpele Pieš[any 8     8 0  0  105:41   16 

6. PVK Vrútky 8     3 0  5   65:80     6 

7. KVP Komárno 8     1 0  7   45:94     2  

 

Národné liga SR juniorky 2017/2018 

Konečná tabuIka Národná liga SR juniorky 2017/2018: 

1. ŠK Olympia Košice 15  12 0 3  157:94   24 

2. KVP Kúpele Pieš[any 15  12 0 3  162:104 24 

3. ŠKP Modrí Draci Košice 15  5 0 10  115:167 10 

4. PVK Vrútky  15 1 0 14    82:151   2 

 

Národná liga SR kadeti 2017/2018 

Konečná tabuIka Národná liga SR kadeti 2017/2018: 

1. KVP Nováky 20  20 0 0 276:129 40 
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2. ŠKP Modrí Draci Košice 20  16 0 4 254:135 32 

3. PVK Vrútky  20 8 1 11 157:216  17 

4. ŠK Hornets Košice 20 6  1 13 160:203 13 

5. KVP Kúpele Pieš[any 20 4  2 14 105:191 10 

6.  Slávia PU Prešov 20 3 2  15 138:216  8 

 

Národné liga SR kadetky 2017/2018 

Konečná tabuIka Národná liga kadetky 2017/2018: 

1. PVK Vrútky  12 11  0  1   155:81  22 

2.KVP Kúpele Pieš[any 12 9   1   2  174:95   19 

3.ŠKP Modrí Draci Košice 12 6   1   5  135:112 13 

4.PIRANA SC TopoIčany 12 2   0  10 77:165   4 

5.Slávia UK Bratislava 12 1   0  11 79:167   2 
 
 

Národné liga SR starší žiaci 2017/2018 

Konečná tabuIka Národná liga SR starší žiaci, sk. 1-6 : 
1. ŠK Hornets Košice 20  20  0  0   311:97 40 

2. KVP Nováky              20  13  2  5   275:179 28 

3. ŠKP Modrí Draci Košice 20  13  2  5   178:139 28 

4. Slávia PU Prešov 20  5   2  13  137:230 12 

5. Slávia UK Bratislava 20  4   1  15  158:253 9 

6. NEREUS Žilina 20  1   1  18  105:266 3 

Konečná tabuIka Národná starší žiaci, sk. 7-11: 

7. PVK Vrútky 20  16  1  3    207:148 33 

8. Esa Žilina 20  13  1  6    233:151 27 

9. KVP Kúpele Pieš[any 20  8   1  11   172:174 17 

10. KVP Komárno 20  7   1  12   151:187 15 

11. PIRANA SC TopoIčany 20  4   0  16   123:226 8 

 
Národné liga SR mladší žiaci 2017/2018 
Konečná tabuIka Národné liga SR mladší žiaci 2017/2018, skupina 1-6.: 

1.  ŠK Hornets Košice 20  18 0   2  186:81    36  

2. Slávia UK Bratislava 20  17 1   2  211:67    35 

3. KVP Nováky 20  11 1   8  160:153  23 
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4. Slávia PU Prešov 20  6  2  12  83:147    14 

5. ŠKP Modrí Draci Košice 20  4  1  15  65:134     9 

6. PIRANA SC TopoIčany 20  1  1  18  61:184     3 

Konečná tabuIka Národné liga SR mladší žiaci 2017/2018, skupina 7-10.: 

7. KVP Kúpele Pieš[any 15  11  2   2   119:52    24 

8. NEREUS Žilina  15  10  3   2   99:59     23  

9. THREE POOLS 15  3   2  10   61:99      8 

10. PVK Vrútky  15  2   1  12   55:124    5 
 

Národná liga SR žiačky 2017/2018 

Konečná tabuIka Národná liga SR žiačky 2017/2018:  

1.KVP Kúpele Pieš[any 12  12 0 0   166:45    24 

2.PIRANA SC TopoIčany 12  6  0  6   107:82    12 

3.ŠK OLYMPIA Košice 12  6  0  6   87:88      12 

4. ŠKP Modrí Draci Košice 12 0  0 12   39:184     0 

 

Letné Majstrovstvá SR-11 roční 2017/2018 

Konečná tabuIka Letné Majstrovstvá SR-11 roční 2017/2018: 

1.PVK Vrútky 6   6   0   0  66:24    12 

2.KPŠ NEREUS Žilina 6   5   0   1  51:16    10 

3.Slávia PU Prešov 6   4   0   2  42:24     8 

4.KVP Nováky  6  3   0   3  37:29      6 

5.Pirana SC TopoIčany 6  2   0   4  45:55      4 

6.Slávia UK Bratislava 6  1   0   5  33:77      2 

7.ŠK Hornets Košice 6  0   0   6  18:67      0 
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USTANOVENIA SÚZAŽÍ 
 

A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

A 1.1 Riadenie sú[aže 

Sú[až vyhlasuje Slovenská plavecká federácia (@alej len “SPF”). Sú[až riadi a vyhodnocuje Slovenská             
plavecká federácia. Administratívnymi orgánmi sú[aží vo vodnom póle sú: Manažér rozhodcovských zborov            
športových sú[aží vo vodnom póle (@alej len “Manažér rozhodcovských zborov SVP”)Ľ Matrikár športových            
sú[aží vo vodnom póle  (@alej len “Matrikár sú[aží SVP”) a Výbor sekcie vodného póla (@alej len “VSVP”). 

 

A 1.2 Prihláška  

Družstvo podáva prihlášku na predpísanom tlačive ľ PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA v             
stanovenom termíne na základe výzvy SPF prostredníctvom Matrikára sú[aží SVP a návrhu rozpisu sú[aže. 

Každé prihlásené družstvo zaradené do sú[aže uhradí štartovné v stanovenej výške a termíne. Úhrada             
štartovného bude vykonaná na základe faktúry vystavenej SPFĽ splatnos[ faktúry bude 7 dní (v prípade ak                
faktúra nebude uhradená v dobe splatnostiĽ platíĽ že družstvo sa neprihlásilo do sú[aže). V danej lehote                
družstvo predloží aj súpisku.  

 

A 1.3 Súpisky 

Termín predloženia súpisiek v dvoch rovnopisoch (na adresu Matrikára sú[aží SVP) a zaplatenie poplatku –             
štartovného na určený účet SPF  je najneskôr do stanoveného termínu. 

Súpiska platí len pre danú sú[až. Spolu s predloženými súpiskami je potrebné posla[ 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 sú[aže pre všetkých             
hráčov/hráčky uvedených na súpiskeĽ ako aj pre hráčov/hráčkyĽ ktorí sa doplOujú na súpisku.  

Spolu s predloženými súpiskami je potrebné posla[ aj licencie hráčov/hráčokĽ na ktorých je vyznačená              
príslušnos[ ku klubu (oddielu) a platnos[ licencie. V prípade ukončenia platnosti bude vydaná nová licencie               
hráča/hráčky. Všetci hráčiĽ tréneriĽ asistenti trénerov a vedúci družstva musia by[ riadnymi členmi SPFĽ teda               
majú individuálne členstvo v SPF a uhradený členský poplatok na príslušný kalendárny rok.  Tréneri (asistenti              
trénera) sú zároveO povinní by[ v SPF registrovaní ako športoví odborníci SPF s odbornou spôsobilos[ou               
trénera príslušného kvalifikačného stupOa . Bez týchto náležitostí nebude súpiska Matrikárom sú[aží SVP            
potvrdená.  

Zahraničný registrovaný hráč môže štartova[ v sú[aži za splnenia podmienok Prestupového poriadku SPF            
a LEN (transfer)Ľ lekárska prehliadkaĽ licencia hráča v SPF.  

Družstvá štartujú v sú[aži so súpiskou potvrdenou Matrikárom sú[aží SVP. Na súpiske musí by[ uvedených              
minimálne 7 hráčov/hráčok a tréner s odbornou spôsobilos[ou trénera príslušného kvalifikačného stupOa Ľ ktorý             
sa uvedie na súpiske. Dátum narodenia sa uvedie v tvare DD.MM.RRRR. Súčas[ou súpisky je aj asistent               
trénera (s odbornou spôsobilos[ou trénera príslušného kvalifikačného stupOa ) a vedúci družstva (registrovaný            
ako športový odborník).  

V prípade oneskorenia so zaslaním súpisky na potvrdenie (rozhodujúca je poštová pečiatka o podaní              
zásielky)Ľ resp. oneskorenia s úhradou stanoveného poplatkuĽ(rozhodujúci je dátum pripísania prostriedkov na            
účet SPF) a rovnako v prípade oneskorenia s podaním prihlášky sa je možné do sú[aže prihlási[ dodatočneĽ                 
avšak najneskôr do vydania rozpisu sú[ažeĽ a to za predpokladuĽ že budú súčasne podaná prihláškaĽ               
uhradené štartovnéĽ predložená úplná súpiska vrátane všetkých povinne k nej prikladaných dokladov a             
uhradený poplatok za dodatočné prihlásenie do sú[aže.  

Za dopísanie hráča na súpisku po jej potvrdení Matrikárom sú[aží SVP (aj vlastného) klub uhradí na účet SPF                  
poplatok vo výške 5,-.€. Poplatok je splatný na základe faktúry vystavenej SPF. 
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A 1.4 Termíny podania prihlášok, predloženia súpisiek a výška štartovného pre jednotlivé sú[aže 

 

Sú[aže v r. 2018 Štartovné ( € ) Termín 
prihlášky 

Termín úhrady a 
predloženia súpisky 

Poplatok za dodatočné 
prihlásenie do sú[aže  ( € ) 

 

MUŽSKÉ SÚZAŽE     

SP Muži 250 12.9.2018 21.9.2018 62Ľ5 

ZM Juniori 250 19.9.2018 28.9.2018 62Ľ5 

ZM Kadeti 250 19.9.2018 28.9.2018 62Ľ5 

ZM 11ľroční 150 21.11.2018 30.11.2018 37Ľ5 

Pharma GROUP  
Extraliga mužov 

 
1000 

26.9.2018 5.10.2018  
250 

Pharma GROUP 
II.liga mužov 

500 08.1.2019 16 .1.2019 125 

NL SR Juniori 450 7.11.2018 16.11.2018 112Ľ5 

NL SR Kadeti 450 7.11.2018 16.11.2018 112Ľ5 

NL SR Starší žiaci 600 19.9.2018 28.9.2018 150 

NL SR Mladší žiaci 600 19.9.2018 28.9.2018 150 

Sú[aže v r. 2018 Štartovné ( € ) Termín 
prihlášky 

Termín úhrady a 
predloženia súpisky 

Poplatok za dodatočné 
prihlásenie do sú[aže  ( € ) 

ŽENSKÉ SÚZAŽE     

SP ženy 250 31.10.2018 9.11.2018 62Ľ5 

ZM Juniorky 250 17.10.2018 26.10.2018 62Ľ5 

ZM Kadetky 250 17.10.2018 26.10.2018 62Ľ5 

ZM Žiačky 200 07.11.2018 16.11.2018 50 

1.liga žien 500 21.11.2018 30.11.2018 125 

NL SR Juniorky 450 21.11.2018 7.12.2018 110 

NL SR Kadetky 450 21.11.2018 7.12.2018 110 

NL SR Žiačky 400 21.11.2019 7.12.2018 100 

Sú[aže v r. 2019 Štartovné ( € ) Termín 
prihlášky 

Termín úhrady a 
predloženia súpisky 

Poplatok za dodatočné 
prihlásenie do sú[aže   ( € ) 

MUŽSKÉ SÚZAŽE     

MľSR 11ľroční 250 2.5.2019 29.5.2019 62Ľ5  
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A 1.5 Hospodárske podmienky 

Účastníci (kluby) štartujú v sú[aži na vlastné náklady. Náklady na nominovaných rozhodcov hradí SPF podIa              
príslušnej Smernice SPF o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoIníkov vykonávajúcich           
dobrovoInícku činnos[ v prospech SPF. 

 

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 

A 2.1 Pravidlá 

Stretnutia sa hrajú podIa platných pravidiel vodného pólaĽ sú[ažného poriadkuĽ ustanovení rozpisu príslušnej             
sú[ažeĽ usmernení orgánov SPF a platných smerníc EurópskejĽ resp. Svetovej plaveckej federácie LENĽ resp.             
FINA. 

 

A 2.2 Podmienky v sú[aži 

Hráči a realizačný team družstva sa musia pred stretnutím na výzvu rozhodcov preukáza[ platnými licenciami               
potvrdenými Matrikárom sú[aží SVP. 

DružstvoĽ ktoré odstúpi zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže zaplatí poriadkovú finančnú pokutu vo výške               
500Ľľ€. 

DružstvoĽ ktoré odstúpi zo sú[aže po potvrdení súpisiek zaplatí poriadkovú finančnú pokutu vo výške 1 000Ľľ€. 

DružstvoĽ ktoré odstúpi zo sú[aže po začatí sú[ažeĽ t.j. počas alebo po odohraní prvého zápasu sú[aže zaplatí                 
poriadkovú finančnú pokutu vo výške 2 000Ľľ€; to sa nijako nedotýka prípadných iných športovoľtechnických              
dôsledkov podIa ostatných predpisov SPFĽ najmä Sú[ažného poriadku vodného póla. 

 

A 2.3  Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie: 

Sú[ažné stretnutia sa musia odohra[ na bazénoch a ihriskáchĽ ktoré spGOajú podmienky ihriska podIa 
predpisov FINAĽ resp. LEN a schválených SPF pre danú vekovú kategóriu. 

Schválené bazény a rozmery ihriska pre danú vekovú kategóriu ako aj prípadné výnimky určuje rozpis sú[aže. 

Usporiadanie reklamného priestoru ihriska a jeho okolia počas jednotlivých zápasov tej ktorej sú[aže sa riadi               
príslušnými Usmerneniami Rady SPF. 
 
A 2.4 Hrací čas 

Kategória Sú[až Hrací čas veIkos[ lopty Rozmer 
bránky [m] * 

11 ľ roční ZM LMľSR 4 x 6 min č.3  2Ľ00 x 0Ľ70 

Mladší žiaci ZM NL 4 x 7 min č.3 2Ľ00 x 0Ľ70 

Starší žiaci ZM NL 4 x 8 min č.4 3Ľ00 x 0Ľ90 

Kadeti ZM NL 4 x 8 min č.5 3Ľ00 x 0Ľ90 

Juniori ZM NL 4 x 8 min č.5 3Ľ00 x 0Ľ90 

Muži SP  Extraliga 4 x 8 min č.5 3Ľ00 x 0Ľ90 

Žiačky ZM NL 4 x 6 min č.3 2Ľ00 x 0Ľ70 

Kadetky ZM NL 4 x 8 min č.4 3Ľ00 x 0Ľ90 

Juniorky ZM NL 4 x 8 min č.4 3Ľ00 x 0Ľ90 
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Ženy SP 
1.liga 
žien  4 x 8 min č.4 3Ľ00 x 0Ľ90 

 

* Vnútorné strany bránkových žrde sú od seba vo vzdialenosti 3 metre. Ak má voda hGbku 1Ľ50 metra alebo viacĽ spodná strana horného brvna je 0Ľ90 metra nad hladinou vody. Ak je 
hGbka vody menšia než 1Ľ50 metraĽ spodná strana horného brvna je 2Ľ40 metra vo vzdialenosti od dna bazéna. 

A 2.5 Poplatky 

Účastníci sú[aže uhrádzajú všetky poplatky – štartovné za sú[ažĽ pokutyĽ at@.Ľ na určený účet v rozsahu               
stanovenom príslušnými predpismi SPF alebo v týchto Športovoľtechnických dokumentoch. 

 

A 2.6 Námietky 

Námietky sa podávajú postupom a v rozsahu stanoveným v Sú[ažnom poriadku vodného póla. 

 

A 2.7 Rozhodcovia 

Každé stretnutie rozhodujú dvaja kvalifikovaní rozhodcoviaĽ ktorých nominuje Manažér rozhodcovských          
zborov SVP. Vo výnimočných prípadoch sa použijú ustanovenia Sú[ažného poriadku vodného póla            
(nedostavenie rozhodcu/ov at@). Manažér rozhodcovských zborov SVP nominuje aj rozhodcu supervízora na            
stretnutia Slovenského pohára mužovĽ Slovenského poháru žienĽ Pharma GROUP Extraligy mužov a I. Ligy              
žien.  

 

A 2.8 UsporiadateI 

UsporiadateI je povinný na každé stretnutie zabezpeči[ minimálne tri lopty a minimálne dvoch rozhodcov s               
kvalifikáciou k rozhodcovskému stolíku.  

UsporiadateI posledného (finálového) turnaja (stretnutia) je povinný zabezpeči[ odovzdanie medailí prípadne           
iných cien pre prvé 3 umiestnené družstvá danej sú[aže.  

 

A 2.9 Podávanie informácií 

Informácie k sú[ažiam podáva za Sekretariát SPF ľ asistent pre vodné póloĽ Matrikár sú[aží SVP a Manažér 
rozhodcovských zborov SVP.  

Kontakty: 

ľ Asistenti pre vodné pólo :  

Martina KunikováĽ Za KasárOou 1Ľ 832 80 Bratislava 

 MT: 0917 534 745  

 eľmail: vodnepolo@swimmsvk.sk 

Gejza GyurcsiĽ Za KasárOou 1Ľ 832 80 Bratislava 

MT: 0915 595 101 

eľmail: gyurcsi@swimmsvk.sk 

ľ  Matrikár sú[aží SVP: Peter RadičĽ  Za KasárOou 1Ľ832 80 Bratislava 

MT: 0908 248 700 

 eľmail: matrikarsutazi.vp@swimmsvk.sk 

ľ  Manažér rozhodcovských zborov SVP:  

Ján BohátĽ Továrnická 1Ľ 955 01 TopoIčany 

 MT: 0905 330 985 

 eľmail : jan.bohat@gmail.comĽ referee.svk@gmail.com 
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A 2.10 Tituly a ceny 

Ví[az sú[aže získa titul Ví[az Extraligy mužov / Ví[az 1.ligy žien / Ví[az Národnej ligy SR / Ví[az ZM SR /Ví[az                     
Majstrovstiev SR / Ví[az Slovenského pohára v príslušnej kategórií na rok 2017/2018. Prvé tri družstvá              
obdržia medaile v počte 18 ks pre hráčovĽ ktorí odohrali minimálne 75% zo všetkých stretnutí a pre realizačný                
tím družstva. V seniorských kategóriach mužov a žien prvé tri družstvá obdržia aj poháre. 

 

 

PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE 
 

* príloha č. 2 prihláška na SP muži 

* príloha č. 3 prihláška na SP ženy 

* príloha č. 4 prihláška na ZM juniori 

* príloha č. 5 prihláška na ZM juniorky 

* príloha č. 6 prihláška na ZM kadeti 

* príloha č. 7 prihláška na ZM kadetky 

* príloha č. 8 prihláška na ZM žiacky 

* príloha č. 9 prihláška na ZM 11-roční 

* príloha č. 10 prihláška na Pharma GROUP Extraligu mužov 

* príloha č. 11 prihláška na NL juniori 

* príloha č. 12 prihláška na NL kadeti 

* príloha č. 13 prihláška na NL starší žiaci 

* príloha č. 14 prihláška na NL mladší žiaci 

* príloha č. 15 prihláška na LM 11-roční 

* príloha č. 16 prihláška na NL juniorky 

* príloha č. 17 prihláška na NL kadetky 

* príloha č. 18 prihláška na NL žiačky  

* príloha č. 19 prihláška na 1.ligu žien  
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ROZPISY SÚZAŽÍ PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE 
 

1. ROZPIS SÚZAŽE - SLOVENSKÝ POHÁR MUŽOV 2018 
 A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

   

A 1.1 Účastníci  

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej  PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia  

UsporiadateIom sú[aže je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením klub/klubyĽ ktorý/ktoré prejavili           
záujem sú[až/turnaj organizova[. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj               
organizáciu turnaja – rozhodcovský zbor pri stolíku.  

   
 

A 1.3 Termíny a systém sú[aže  

Termín sú[aže/turnaja je stanovený na termín 28. ľ 30.09.2018. 

  

A 1.4 Systém sú[aže 

Sú[až/turnaj sa odohrá v kvalitatívne rovnomerne rozložených dvoch základných skupinách určených na            
základe umiestnenia prihlásených družstiev v predchádzajúcom ročníku sú[aže na dvoch rôznych miestach            
systémom každý s každým. Čas[ sú[aže/turnaja o konečné umiestnenie odohrajú proti sebe družstvá s              
rovnakým umiestnením po ukončení zápasov v základných skupinách (napr.: Finále A1 ľ B1Ľ o 3. miesto A2 ľ                  
B2 at@.) PodIa počtu prihlásených účastníkov sa vytvorí finálny systém sú[aže.  

 

 A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozdelenie do skupín podIa 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 poldOoch v piatok podvečerĽ                
sobotu doobeda a sobotu poobedeĽ 

 A Skupina:  B skupina: 

1.poldeO:   1ľ4Ľ 2ľ3  1ľ4Ľ 2ľ3 

2.poldeO:   4ľ3Ľ 1ľ2   4ľ3Ľ 1ľ2 

3.poldeO:   2ľ4Ľ 3ľ1  2ľ4Ľ 3ľ1 

Účastníci podIa umiestnenia v skupinách odohrajú stretnutia o konečné umiestnenie v nedeIu doobeda             
nasledovne: 

3. – 4. miesto: A2 – B2  o 7. – 8. miesto:B4 – A4 

1. – 2. miesto: A1 – B1  o 5. – 6. miesto:B3 – A3 

20 



 
 

Športovo-technické dokumenty 2018/2019                                                             Sekcia vodného póla SPF 
 

 

Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 

 

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 
V sú[aži štartujú hráči ročník narodenia 2002 a starší. Hráč má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má platný LPĽ                   
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym opatrením.  
 
A 2.2 Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie 
Ihrisko má dGžku 30m. Ihrisko má šírku minimálne 15m a maximálne 20m. Doporučeným rozmerom je 30x20                
metrov.  
 

A 2.3  Štart mladších hráčov 

Štart mladších hráčovĽ avšak výlučne iba ročníka narodenia 2003 je možný iba na základe schválenia Žiadosti                
o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie*Ľ v ktorej so štartom vyjadrí súhlas športovec a jeho                 
zákonný zástupca; v prípade hos[ovania športovca v inom klube sa vyžaduje aj súhlas materského klubu. Po                
splnení všetkých podmienok Matrikár sú[aží SVP žiados[ schváli a pripíše športovca na príslušnú súpisku              
družstva.  

*príloha č.20: Žiados[ o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie 

 
 

 

2. ROZPIS SÚZAŽE ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR JUNIORI 2018 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

 UsporiadateIom turnajov je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením kluby ktoré prejavia záujem sú[až 

organizova[. 

pre 1.čas[Ľ skupina východĽ 

pre 1.čas[Ľ skupina západĽ 

pre 2.čas[ spoločnú. 

Poverené kluby na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu 
turnaja – rozhodcovský zbor pri stolíku . 
 

A 1.3 Termín sú[aže 

Termíny sú stanovené nasledovne: 

06. ľ 07.10.2018 ľ 1.čas[Ľ skupina východ  

06. ľ 07.10.2018 ľ 1.čas[Ľ skupina západ 

12. ľ 14.10.2018 ľ 2.čas[Ľ spoločná 
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A 1.4 Systém sú[aže 

Sú[až 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 turnajĽ v ktorom všetky družstvá odohrali zápasy systémom každý 

s každým.  

  

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča 
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
  

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráči ročník narodenia 1996 a mladší. Hráč má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má platný LPĽ                   
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym opatrením. 
  
A 2.2 Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie 
Ihrisko má dGžku 30m. Ihrisko má šírku minimálne 15m a maximálne 20m. Doporučeným rozmerom je 30x20                
metrov.  
 
 
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 

 
 

3. ROZPIS SÚZAŽE ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR KADETI 2018 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnajov je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením kluby ktoré prejavia záujem sú[až 
organizova[. 

pre 1.čas[Ľ skupina východĽ 

pre 1.čas[Ľ skupina západĽ 

pre 2.čas[ spoločnú. 

Poverené kluby na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu 
turnaja – rozhodcovský zbor pri stolíku . 
 

A 1.3 Termíny sú[aže 

Termíny sú stanovené nasledovne: 

20. ľ 21.10.2018 ľ 1.čas[Ľ skupina východ  

20. ľ 21.10.2018 ľ 1.čas[Ľ skupina západ 

02. ľ 04.11.2018 ľ 2.čas[Ľ spoločná 
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A 1.4 Systém sú[aže 

Sú[až 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 turnajĽ v                
ktorom všetky družstvá odohrali zápasy systémom každý s každým. 
  

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča              
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
  

 A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráči ročník narodenia 2002 a mladší. Hráč má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má platný LPĽ                   
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym opatrením. 
 
  
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 

 
 

4. ROZPIS SÚZAŽE ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR 11-ROČNÍ 2018 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnajov je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením jednotlivé klubyĽ ktoré prejavia            
záujem sú[až organizova[. 
Poverené kluby na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu                
turnaja ľ rozhodcovský zbor pri stolíku. 
  

A 1.3 Termíny sú[aže 

Termín turnaja je stanovený na 7. ľ 9.12.2018 

  

A 1.4 Systém sú[aže 

Sú[až sa odohrá systémom každý s každým. 

 

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča              
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
  

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 
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V sú[aži štartujú hráči ročník narodenia 2008 a mladší. Hráč má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má platný LPĽ                   
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiskeĽ má platnú lekársku prehliadku a nemá zastavenú činnos[                
disciplinárnym opatrením. 
 
V sú[aži mladších žiakov môžu štartova[ dievčatá príslušného veku nasledovne: 
ľ na súpiske môže by[ neobmedzený počet dievčat spGOajúcich vekový limit tejto kategórie 
ľ v zápise o stretnutí môže by[ neobmedzený počet dievčat z týchĽ ktoré sú uvedené na súpiske 
ľ  vo vode nie je obmedzený počet dievčat. 
 
 
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
 

 

5. ROZPIS SÚZAŽE ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR ŽIAČKY 2018 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA.  

 

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnaja je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením klubĽ ktoré prejavil záujem sú[až             
organizova[. 
Poverený klub na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu                
turnaja ľ rozhodcovský zbor pri stolíku. 
  

A 1.3 Termín sú[aže 

Termín turnaja je stanovený na 1. ľ 2.12.2018.  

  

A 1.4 Systém sú[aže 

Zimné majstrovstvá SR žiačok sa odohrajú jedným turnajom za účasti všetkých prihlásených družstievĽ             
systémom každý s každým. 
 

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča              
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
 

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráčky ročník narodenia 2005 a mladšie. Hráčka má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má                 
platný LPĽ platnú lekársku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym               
opatrením. 
  
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
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6. ROZPIS SÚZAŽE ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR KADETKY 2018 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnaja je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením klubĽ ktoré prejavil záujem sú[až             
organizova[. 
 
Poverený klub na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu                
turnaja ľ rozhodcovský zbor pri stolíku. 
  

A 1.3 Termín sú[aže 

Termín turnaja je stanovený na 10. ľ 11.11.2018 

  

A 1.4 Systém sú[aže 

Zimné majstrovstvá SR kadetiek sa odohrajú jedným turnajom za účasti všetkých prihlásených družstievĽ             
systémom každý s každým. 
 

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča              
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
   

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 

A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráčky ročník narodenia 2002 a mladšie. Hráčka má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má                 
platný LPĽ platnú lekársku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym               
opatrením. 
  
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
 

 
7. ROZPIS SÚZAŽE ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR JUNIORKY 2018 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnaja je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením klubĽ ktoré prejavil záujem sú[až             
organizova[. 
Poverený klub na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu                
turnaja ľ rozhodcovský zbor pri stolíku. 
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A 1.3 Termín sú[aže 

Termín turnaja je stanovený na 3. ľ 4.11.2018  

  

A 1.4 Systém sú[aže 

Zimné majstrovstvá SR junioriek sa odohrajú jedným turnajom za účasti všetkých prihlásených družstievĽ             
systémom každý s každým. 
 

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča 

pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  

  

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráčky ročník narodenia 1996 a mladšie. Hráčka má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má                 
platný LPĽ platnú lekársku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym               
opatrením. 
  
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
 

 

8. ROZPIS SÚZAŽE SLOVENSKÝ POHÁR ŽIEN 2018 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnaja je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením klubĽ ktorý prejaví záujem sú[až             
organizova[. 
Poverený klub na turnaj na vlastné náklady zabezpečí bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu                
turnaja ľ rozhodcovský zbor pri stolíku. 
  
A 1.3 Termín sú[aže 

Termín turnaja je stanovený na 17. ľ 18.11.2018 

  

A 1.4 Systém sú[aže 

Sú[až Slovenský pohár žien sa odohrá jedným turnajom za účasti všetkých prihlásených družstievĽ systémom              
každý s každým. 
 

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča              
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
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A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráčky ročník narodenia 2002 a staršie. Hráčka má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak vlastní                 
platný LPĽ platnú lekársku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym               
opatrením. 
 
  
A 2.2  Štart hráčov 

Štart mladších hráčovĽ avšak výlučne iba ročníka narodenia 2003 je možný iba na základe schválenia Žiadosti                
o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie*Ľ v ktorej so štartom vyjadrí súhlas športovec a jeho                 
zákonný zástupca; v prípade hos[ovania športovca v inom klube sa vyžaduje aj súhlas materského klubu. Po                
splnení všetkých podmienok Matrikár sú[aží SVP žiados[ schváli a pripíše športovca na príslušnú súpisku              
družstva.  

*príloha č.20: Žiados[ o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie 
 

Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
 

 

9. ROZPIS SÚZAŽE - Pharma GROUP vodnopólová Extraliga mužov 2018/2019 
 A1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

   

A 1.1 Účastníci  

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej  PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia  

UsporiadateIom sú[aže je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením klubĽ ktorého družstvo mužov je             
uvedené v rozpise zápasov ako prvé pri konkrétnom zápase. 

   
A 1.3 Termíny a systém sú[aže  

Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendárĽ ktorý je prílohou tohto rozpisu sú[aže.. 

  

A 1.4 Systém sú[aže 

Základná čas[: 

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 čas[: 

V nadstavbovej časti prvé štyri družstvá odohrajú systémom každý s každýmĽ doma a vonku po jednom                
zápase. Všetky body získané v základnej časti sa prenášajú do nadstavbovej časti. PodIa poradia po               
nadstavbovej časti sú družstvá nasadené do playľoff. 

Play-off 

Semifinále a finále playľoff sa hrá na tri ví[azné 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               
podIa platných pravidiel vodného póla. Ak družstvo dosiahne tri ví[azstváĽ príslušné semifinále alebo finále sa               
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končí. V semifinále sa vytvoria dvojice podIa umiestnenia po nadstavbovej časti (1ľ4Ľ 2ľ3). Vo finále sa stretnú                 
ví[azi semifinále o 1ľ2.miesto a porazení zo semifinále o 3ľ4.miesto. 

Pharma GROUP vodnopólová Extraliga mužov skupina B: 

Piate až ôsme družstvo po Základnej časti odohrajú systémom každý s každýmĽ doma a vonku po jednom                 
zápase. V nasledujúcej sezóne 2019/2020 prvé 2 družstvá zo skupiny B postupujú do Pharma Group               
ExtraligyĽ ktorá sa odohrá za účasti 6 družstiev. 

 

 A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča 
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže. 
 

Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 

 

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 
V sú[aži štartujú hráči ročník narodenia 2002 a starší. Hráč má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má platný LPĽ                   
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym opatrením.  
 
A 2.2 Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie 
Ihrisko má dGžku 30m. Ihrisko má šírku minimálne 15m a maximálne 20m. Doporučeným rozmerom je 30x20                
metrov.  
 
A 2.3  Štart mladších hráčov 

Štart mladších hráčovĽ avšak výlučne iba ročníka narodenia 2003 je možný iba na základe schválenia Žiadosti                
o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie*Ľ v ktorej so štartom vyjadrí súhlas športovec a jeho                 
zákonný zástupca; v prípade hos[ovania športovca v inom klube sa vyžaduje aj súhlas materského klubu. Po                
splnení všetkých podmienok Matrikár sú[aží SVP žiados[ schváli a pripíše športovca na príslušnú súpisku              
družstva.  

*príloha č.20: Žiados[ o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie 
 

 

10.  ROZPIS SÚZAŽE NÁRODNÁ LIGA SR JUNIORI 2018/2019 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnaja je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky klubĽ ktoré sa prihlásili do              
sú[aže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –                
rozhodcovský zbor pri stolíku.  
  

A 1.3 Termín sú[aže 

Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendárĽ ktorý je prílohou tohto rozpisu sú[aže. 
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A 1.4 Systém sú[aže 

Sú[až sa odohrá v dvoch skupináchĽ rozdelených podIa výsledkov zo ZM. Skupiny sa hrajú turnajovým 

spôsobom ľ systémom každý s každým.  

  

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča 
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
  

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráči ročník narodenia 1996 a mladší. Hráč má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má platný LPĽ                   
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym opatrením. 
  
A 2.2 Schválené bazény, Ihrisko a jeho vybavenie 
Ihrisko má dGžku 30m. Ihrisko má šírku minimálne 15m a maximálne 20m. Doporučeným rozmerom je 30x20                
metrov.  
 
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 

 
 

11.ROZPIS SÚZAŽE NÁRODNÁ LIGA SR KADETI 2018/2019 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnaja je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky klubĽ ktoré sa prihlásili do              
sú[aže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –                
rozhodcovský zbor pri stolíku.  
  

A 1.3 Termín sú[aže 

Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendárĽ ktorý je prílohou tohto rozpisu sú[aže. 

  

A 1.4 Systém sú[aže 

Sú[až sa odohrá v dvoch skupináchĽ rozdelených podIa výsledkov zo ZM. Skupiny sa hrajú turnajovým 

spôsobom ľ systémom každý s každým. 

  

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča              
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
  

 A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
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A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráči ročník narodenia 2002 a mladší. Hráč má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má platný LPĽ                   
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym opatrením. 
  
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 

 
 

12.  ROZPIS SÚZAŽE NÁRODNÁ LIGA SR STARŠÍ ŽIACI 2018/2019 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽÍ VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnaja je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky klubĽ ktoré sa prihlásili do              
sú[aže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –                
rozhodcovský zbor pri stolíku.  
  

A 1.3 Termín sú[aže 

Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendárĽ ktorý je prílohou tohto rozpisu sú[aže. 

  

A 1.4 Systém sú[aže 

Oblastná sú[až: 

Pre Oblastnú sú[až sú družstvá rozdelené do dvoch rovnomerne kvalitatívne rozdelených skupín podIa 

rozpisu sú[aže: (1Ľ4Ľ5Ľ8..)(2Ľ3Ľ6Ľ7..) určených na základe umiestnenia prihlásených družstiev v 

predchádzajúcom ročníku sú[aže. V Oblastnej sú[aži sa hrajú turnaje u každého zúčastneného družstva 

systémom každý s každým s jedným pauzujúcim družstvom. 

 

Národná liga: 

Pre Národnú ligu sú družstvá rozdelené do dvoch skupín o 1ľ6.miesto a 7ľ12. miesto podIa umiestnenia v 

Oblastnej sú[aži. 

V Národnej lige sa hrajú turnaje u každého zúčastneného družstva systémom každý s každým 

  

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča              
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
  

 A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráči ročník narodenia 2004 a mladší. Hráč má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má platný LPĽ                   
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym opatrením. 
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Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
 
 

 
13.ROZPIS SÚZAŽE NÁRODNÁ LIGA SR MLADŠÍ ŽIACI 2018/2019 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnaja je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky klubĽ ktoré sa prihlásili do              
sú[aže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –                
rozhodcovský zbor pri stolíku.  
  

A 1.3 Termín sú[aže 

Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendárĽ ktorý je prílohou tohto rozpisu sú[aže. 

  

A 1.4 Systém sú[aže 

Oblastná sú[až: 

Pre Oblastnú sú[až sú družstvá rozdelené do dvoch rovnomerne kvalitatívne rozdelených skupín podIa 

rozpisu sú[aže: (1Ľ4Ľ5Ľ8..)(2Ľ3Ľ6Ľ7..) určených na základe umiestnenia prihlásených družstiev v 

predchádzajúcom ročníku sú[aže. V Oblastnej sú[aži sa hrajú turnaje u každého zúčastneného družstva 

systémom každý s každým s jedným pauzujúcim družstvom. 

 

Národná liga: 

Pre Národnú ligu sú družstvá rozdelené do dvoch skupín o 1. ľ 6. miesto a 7. ľ 12. miesto podIa umiestnenia v 

Oblastnej sú[aži. 

V Národnej lige sa hrajú turnaje u každého zúčastneného družstva systémom každý s každým. 

  

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča              
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
   

 

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráči ročník narodenia 2006 a mladší. Hráč má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má platný LPĽ                   
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym opatrením. 
 
V sú[aži mladších žiakov môžu štartova[ dievčatá príslušného veku následovne: 
ľ na súpiske môže by[ neobmedzený počet dievčat spGOajúcich vekový limit tejto kategórie 
ľ v zápise o stretnutí môže by[ neobmedzený počet dievčat z týchĽ ktoré sú uvedené na súpiske 
ľ súčasne vo vode môžu by[ maximálne 3 dievčatá vrátane brankára. 
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V prípadeĽ že nastúpi hráčkaľdievča do hry počas neprerušenej hry zo zóny návratu a tým sa poruší                 
maximálny limit 3 hráčokĽ rozhodca hráčku vylúči a hráčke je priznaná osobná chyba. V prípadeĽ že je                 
maximálny limit 3 hráčok porušený pri zahájení hryĽ rozhodca hru prerušíĽ zjedná nápravu a opakovane hru                
zahají až po dosiahnutí nápravy (použije sa obdobný postup ako pri chybnom nastúpení družstva po prerušení                
hry). 
  
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA  
 

 

14.ROZPIS SÚZAŽE LETNÉ MAJSTROVSTVÁ SR 11-ROČNÍ 2019 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnajov je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením jednotlivé klubyĽ ktoré prejavia            
záujem sú[až organizova[. 
Poverené kluby na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu                
turnaja ľ rozhodcovský zbor pri stolíku. 
  

A 1.3 Termíny sú[aže 

Termín turnaja je stanovený na: 

1. turnaj 14. ľ 16.06.2019 

2. turnaj 21. ľ 23.06.2019 

  

A 1.4 Systém sú[aže 

Sú[až sa odohrá systémom každý s každýmĽ rozdelených na dva turnaje. 

 

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča              
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
  

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráči ročník narodenia 2008 a mladší. Hráč má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má platný LPĽ                   
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiskeĽ má platnú lekársku prehliadku a nemá zastavenú činnos[                
disciplinárnym opatrením. 
 
V sú[aži mladších žiakov môžu štartova[ dievčatá príslušného veku nasledovne: 
ľ na súpiske môže by[ neobmedzený počet dievčat spGOajúcich vekový limit tejto kategórie 
ľ v zápise o stretnutí môže by[ neobmedzený počet dievčat z týchĽ ktoré sú uvedené na súpiske 
ľ vo vode nie je obmedzený počet dievčat. 
 
  
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 

32 



 
 

Športovo-technické dokumenty 2018/2019                                                             Sekcia vodného póla SPF 
 

 
 

15.  ROZPIS SÚZAŽE NÁRODNÁ LIGA SR JUNIORKY 2018/2019 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnaja je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky klubyĽ ktoré sa prihlásili do              
sú[aže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –                
rozhodcovský zbor pri stolíku.  
  

A 1.3 Termín sú[aže 

Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendárĽ ktorý je prílohou tohto rozpisu sú[aže. 

  

A 1.4 Systém sú[aže 

Národná liga juniorky 2018/2019 sa hrá turnajovým spôsobom u každého zúčastneného družstva systémom 

každý s každým.  

  

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča 
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
  

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráčky ročník narodenia 1996 a mladšie. Hráčka má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má                 
platný LPĽ platnú lekarsku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym               
opatrením. 
  
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 

 
 

16.ROZPIS SÚZAŽE NÁRODNÁ LIGA SR KADETKY 2018/2019 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnaja je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky klubĽ ktoré sa prihlásili do              
sú[aže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –                
rozhodcovský zbor pri stolíku.  
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A 1.3 Termín sú[aže 

Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendárĽ ktorý je prílohou tohto rozpisu sú[aže. 

  

A 1.4 Systém sú[aže 

Národná liga kadetky 2018/2019 sa hrá turnajovým spôsobom u každého zúčastneného družstva systémom 

každý s každým.  

  

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča              
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
  

 A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráči ročník narodenia 2002 a mladší. Hráč má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má platný LPĽ                   
platnú lekársku prehliadku a je uvedený na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym opatrením. 
  
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 

 
 

17.ROZPIS SÚZAŽE NÁRODNÁ LIGA SR ŽIAČKY 2018/2019 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA.  

 

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnaja je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením klubĽ ktoré prejavil záujem sú[až             
organizova[. 
Poverený klub na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu                
turnaja ľ rozhodcovský zbor pri stolíku. 
  

A 1.3 Termín sú[aže 

Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendárĽ ktorý je prílohou tohto rozpisu sú[aže. 

 

 A 1.4 Systém sú[aže 

Národná liga žiačky 2018/2019 sa hrá turnajovým spôsobom u každého zúčastneného družstva systémom 

každý s každým.  

 

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča              
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
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A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráčky ročník narodenia 2005 a mladšie. Hráčka má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má                 
platný LPĽ platnú lekársku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym               
opatrením. 
  
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
 
_______________________________________________________________________________________
_ 
 
18.  ROZPIS SÚZAŽE 1.LIGA ŽIEN 2018/2019 
A 1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

A 1.1 Účastníci 

Účastníci budú zaradení do sú[aže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA. 

  

A 1.2 Usporiadatelia 

UsporiadateIom turnaja je SPFĽ ktorá poverí organizačným zabezpečením všetky klubyĽ ktoré sa prihlásili do              
sú[aže. Poverený klub na turnaj zabezpečí bazénĽ bránkyĽ lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja –                
rozhodcovský zbor pri stolíku.  
  

A 1.3 Termín sú[aže 

Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené v športovom kalendárĽ ktorý je prílohou tohto rozpisu sú[aže. 

 

A 1.4 Systém sú[aže 

1.liga žien 2018/2019 sa hrá turnajovým spôsobom u každého zúčastneného družstvaĽ systémom každý s 

každým.  

  

A 1.5 Rozpis zápasov 

Rozpis zápasov vydá Matrikár sú[aží SVP podIa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kIúča 
pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka sú[aže.  
 
  

A2/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 
A 2.1 Štart hráčov 

V sú[aži štartujú hráčky ročník narodenia 2002 a staršie. Hráčka má právo nastúpi[ na stretnutiaĽ ak má platný                  
LPĽ platnú lekársku prehliadku a je uvedená na súpiske a nemá zastavenú činnos[ disciplinárnym opatrením. 
  
Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvori[ prílohu rozpisu sú[aže a bude vydaná po obdržaní               
záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 

 

*príloha č.20: Žiados[ o povolenie štartu športovca z nižšej vekovej kategórie 
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2018/2019 Repre Z;ｴヴくゲ┎ド;┥W ŽWﾐ┞ Juniorky Kadetky Ziacky Repre Z;ｴヴくゲ┎ド;┥W M┌┥ｷどW┝デく A M┌┥ｷどIIくﾉｷｪ; I.NL J I. NL K SŽ IくNL MŽ IくNL ヱヱ ヴﾗLﾐｷ Poznamka

September 1-2

8-9 7-17.sept ME U19;7-9.sept VT U16

15-16

22-23

29-30 EC QR I 28-30.sept SP

Oktober 6-7 ZM I OS 1

13-14 EC QR II 12-14.okt ZM II OS 1

20-21 1,2 ZM I

27-28 26-28.okt QR I ECH 26-28.okt VT U16 3,4 OS 2

November 3-4 ZM ZM II OS 2 jesenné prázdniny 31okt-2.nov

10-11 ZM OS 3

17-18 SP EC QF 21.nov 5,6 OS 3

24-25 22-24.nov VT U16 EL QR I 23-25.nov NL 1 OS 4

December 1-2 ZM EC QF 5.dec 7 NL 1

8-9 NL 1 8,9 ZM

15-16 NL 1 10,11 OS 4

22-23 ┗ｷ;ﾐﾗLﾐW ヮヴ;┣Sﾐｷﾐ┞ ヲヱくﾐﾗ┗どΑくﾃ;ﾐ

29-30 27-30.dec VT U16

Januar 5-6

12-13 NL 1 12,13 NL 2

19-20 NL 1 EC SF 23.jan 14 OS 5

26-17 EL QR II 25-27.jan NL 2 OS 5

Februar 2-3 1-3.feb QR II ECH NL 2 NB 1 OS 6 ヮﾗﾉヴﾗLﾐY ヮヴ=┣Sﾐｷﾐ┞ ンヱくﾃ;ﾐどヲくaWH

9-10 NL 2 N1 OS 6

16-17 NL 2 N2 NL 3 jarné prázdniny KE 18.feb-22.feb

23-24 EL QF 23.feb NL 3 EC SF 27.feb N3 NB 2 jarné prázdniny BA 25.feb - 1.mar

Marec 2-3 NL 3 NL 3 jarné prázdniny ZA 4.mar-8.mar

9-10 EL QF 9.mar NL 2 NB 3 NL 1

16-17 N4 NL 4 NL 1

23-24 NL 4 N5 NL 2

30-31 EC F 30.mar N6 NL 5

April 6-7 NL 3 NB 4 NL 2

13-14 LT 12-13.Apr NL 3 EC F 13.apr. NL 3

Velka noc 20-21 EL final 19-20.apr ┗WﾋﾆﾗﾐﾗLﾐY ヮヴ=┣Sﾐｷﾐ┞ ヱΒどヲンく;ヮヴく

27-28 NL 3

Máj 4-5 3-5.maj QT ECH under 17 3-5.maj QT ECH under 17 NL 4 NL 4

11-12 NL 4 SPO 1  NB 5

18-19 SPO2,3 NL 6 NL 4

25-26 NL 5 SPO4,5  NL 5

Jun 1-2 NL 4 FPO1 NL 5

8-9 NL 4 FPO2,3 NB6 NL 6

15-16 NL 5 FPO4,5 LMI

22-23 NL 5 NL 6

29-30 NL 5 LMII

Jul 6-7 letné prázdniny 1.júl - 31.aug

13-14

20-21

27-28

August 3-4

10-11 11-19.aug ECH under 17

17-18

24-25

September 31-1 1-8.sept ECH under 17

WL - svetová liga WL - svetová liga

EL ど E┌ヴﾗﾉｷｪ; ┥Wﾐ┞ CHL - Champions league

LT - LEN trophy EC - Euro cup

ECH - European Championship ECH - European Championship



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: 1.liga žien 2018/2019 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Letné majstrovstvá SR 11-roční 2019 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Národná liga SR kadetky 2018/2019 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Národná liga SR juniori 2018/2019 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Národná liga SR žiačky 2018/2019 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Slovenský pohár mužov 2018 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Slovenský pohár žien 2018 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Zimné majstrovstvá SR 11-roční 2018 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Zimné majstrovstvá SR juniori 2018 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Národná liga SR juniorky 2018/2019 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Národná liga SR mladší žiaci 2018/2019 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Zimné majstrovstvá SR kadeti 2018 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Národná liga SR kadeti 2018/2019 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Pharma GROUP Extraliga mužov 2018/2019 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Zimné majstrovstvá SR žiačky 2018 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Národná liga SR starší žiaci 2018/2019 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Zimné majstrovstvá SR kadetky 2018 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



PRIHLÁŠKA DO SÚZAŽE VODNÉHO PÓLA 
Riadny člen/klub, 

oddiel/: 
 

ID klubu:  

Sídlo 
člena/klubu,oddielu/: 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

E-mailová adresa:  

Telefónny kontakt:  

PredstaviteI klubu 1: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 2: (meno 
a funkcia) 

 

PredstaviteI klubu 3: (meno 
a funkcia) 

 

Názov sú[ažného družstva 
používaný pre danú sú[až ): 1

 

Sú[ažný rok: 2018/2019 

Názov sú[aže: Zimné majstrovstvá SR juniorky 2018 

Miesto organizovania 
stretnutí:  

 

  
Horeuvedený klub vodného póla záväzne prihlasuje svoje družstvo do príslušnej sú[aže SPF. Potvrdzuje, že je oboznámený                
so systémom príslušnej sú[aže a prihlásené družstvo spGOa všetky podmienky potrebné pre zaradenie do príslušnej sú[aže.   
Klub sa zaväzuje rešpektova[ všetky predpisy a nariadenia SPF a pokyny matrikára sú[aži VP počas sú[aže v súlade so                   
Stanovami SPF a zároveO sa zaväzuje rešpektova[ všetky Usmernenia Rady SPF týkajúce sa usporiadania reklamného               
priestoru ihriska a okolia počas jednotlivých zápasov tejto sú[aže.  
Klub sa zaväzuje, že prihlásené družstvo riadne dokončí sú[až v príslušnej kategórii.   
V prípade odhlásenia sa zo sú[aže po vydaní rozpisu sú[aže alebo nedokončenia sú[aže prihláseným družstvom v                
príslušnej kategórii bude klub potrestaný finančnou pokutou ako aj disciplinárne v súlade s Sú[ažným a Disciplinárnym                
poriadkom.  
UPOZORNENIE: všetky zmeny oproti tejto prihláške musia by[ ihne@ písomne nahlásené matrikárovi sú[aží VP a na                
sekretariát SPF (zmena organizačného pracovníka, príp. štatutárneho zástupcu alebo kontaktnej adresy).  
 
 
 
V ____________________________, dOa ___________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
pečiatka a podpis štatutára klubu 

1 ) názov sú[ažného družstva je záväzný a nemenný počas celej doby trvania sú[aže  



Žｷ;Sﾗゲド ﾗ ヮﾗ┗ﾗﾉWﾐｷW ジデ;ヴデ┌ ジヮﾗヴデﾗ┗I; 
ŠPORTOVECぎ

KLUB:

DÁTUM NARODENIA: REGく ČÍSLOぎ SVK

SÚŤAŽぎ ROČNÍKぎ 

DÁTUM ŽIADOSTIぎ

PEČIATKA A PODPIS ŠTATUTÁRA KLUBU

Slovenská plavecká federácia, Z; ﾆ;ゲ=ヴﾒﾗ┌ ヱが Βンヱ ヰン Bヴ;デｷゲﾉ;┗;, tel.: +421 238 105 478, matrikarsutazi.vp@swimmsvk.sk, www.swimmsvk.sk

PODPIS SPORTOVCA PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU                                                                             

SLOVENSKÁ PLAVECKÁ FEDERÁCIA

ADRESA:


