ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM
PÓLU 2012-2013

-

vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve
dvojicích.

-

respektování principu, že hrací termíny kategorií, které na sebe bezprostředně navazují se při
hraní turnajů vzájemně nekryjí.

-

respektování principu, že žákyně mohou hrát i za stejně staré chlapce. Tento princip je
zohledněn v termínové listině a musí být v souladu s příslušným ustanovením článku 36
Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 9. 2011.

-

hodnocení základní části se provádí v souladu s článkem 64 Soutěžního řádu vodního póla
platného od 1. 9. 2011.

-

účast reprezentačních výběrů v rámci ČSVP na mezinárodních akcích má přednost před
domácími soutěžemi a to i z pohledu termínové listiny.

-

STK respektuje případné požadavky na změny v termínové listině pokud budou činěné od
obou sekcí ČSVP prostřednictvím výkonného výboru ČSVP během rozehraných soutěží.

-

Soutěžní ročník 1. 9. 2012 – 30. 6. 2013.

A/ Základní ustanovení (společná)
Řízení soutěží:

soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím své STK

Pořadatel soutěží:

jednotlivé kluby dle přihlášek a rozlosování

Místo konání:

sdělí pořadatel v hlášence o utkání v souladu s čl. 41 a 42 Soutěžního řádu
vodního póla platného od 1. 9. 2011

Podmínky pro start: včas zaslaná přihláška k soutěži se souhlasem statutárního zástupce klubu s
podmínkami účasti v soutěži. Družstva startují na vlastní náklady.
Informace:

podává sekretariát ČSVP, Soutěžní komise a komise STK

Předpis:

hraje se podle Pravidel vodního póla, Soutěžního řádu a Rozpisu soutěže.
Všechna utkání budou odehrána na hřištích minimální délky 25 m včetně
brankového prostoru a minimální hloubky bazénu 1,8 m.

Startují:

hráči uvedení na potvrzených soupiskách dle článku 35 Soutěžního řádu
vodního póla platného od 1. 9. 2011 při respektování článku 36 Soutěžního
řádu vodního póla platného od 1. 9. 2011, článku 31 Soutěžního řádu vodního
póla platného od 1. 9. 2011 a článku 2 b Přestupního řádu

Hrací doba:

dle článku 31 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 9. 2011
Při minimální rezervaci 60 minut na jedno utkání /mimo mini žactva a
mladšího žactva/.
Minimální přestávka mezi po sobě následujícími utkáními, ve kterých hraje
stejné družstvo je 60 minut – upravit přestávku možno po domluvě obou
soupeřů /oddílů/ a se souhlasem pořádajícího oddílu.

Povinnosti pořadatelů: jsou dány článkem 38 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 9. 2011
Hodnocení utkání:

dle článku 64 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 9. 2011
v případě, že nelze rozhodnout o výsledku soutěže žádným dostupným
způsobem dle řádů rozhoduje penaltový rozstřel

B/ Speciální ustanovení
ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2012/2013
I. liga muži

Soupisky:

dle SŘ čl. 35 zašlete k potvrzení nejpozději do 7. 10. 2012
Doplňky soupisky prováděny dle stávajícího SŘ.

Hrací dny:

sobota nebo neděle
Varianta 1: oba zápasy v sobotu
Začátek prvního utkání je nejdříve v 10:00 hodin a nejpozději ve 12:00 hodin
Začátek druhého utkání je nejdříve v 15:00 hod a nejpozději ve 19:00 hodin.
Varianta 2: jeden zápas v sobotu jeden v neděli
Začátek sobotního utkání je nejdříve v 15:00 hod a nejpozději ve 19:00 hodin
Začátek nedělního utkání je nejdříve v 10:00 hodin a nejpozději ve 12:00 hodin
Varianta 3: oba zápasy v neděli
Začátek prvního utkání je nejdříve v 10:00 hodin a nejpozději ve 12:00 hodin
Začátek druhého utkání je nejdříve v 15:00 hod a nejpozději ve 17:00 hodin.

Hodnocení utkání:

Základní část i nadstavbová část se bodují shodně:





výhra v zákl. hrací době
výhra na penalty
remíza v zákl. hrací době
prohra

3 body
2 body
1 bod
0 bodů

Ostatní hodnocení dle článku 64 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 9.
2011.

1. liga mužů-rozpis soutěže:
Účastnící soutěže:
1. Kometa Brno
2. Fezko Strakonice
3. Slavia Hradec Králové
4. SK Slavia Praha
5. UP Olomouc

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Způsob soutěže:
Základní část:

bude odehrána formou dvojzápasů. Každý tým tedy odehraje s jedním
soupeřem 2 zápasy v domácím a 2 zápasy v soupeřově prostředí. Jeden
tým vždy pauzíruje. (16 zápasů)

Nadstavbová část:

Do nadstavbové části postupují týmy umístěné po základní části na 1. až
4. místě. 1. tým po z.č. hraje o postup do finále se 4. týmem po z.č. a 2.
tým po z.č. hraje se 3. týmem po z.č. Hrají se 2x2 zápasy (v případě 3
vítězství jednoho z týmů není nutné sehrát 4. utkání). První dvojzápas
pořádá vždy hůře umístěný tým po z.č.

Finálová část:

Vítězné týmy po nadstavbové části se utkají o titul Mistr ČR 1. Ligy
mužů 2012/2013. Hrají se 2x2 zápasy (v případě 3 vítězství jednoho
z týmů není nutné sehrát 4. utkání). První dvojzápas pořádá vždy hůře
umístěný tým po zákl. části. Poražení po nadstavbové části se utkají o
třetí místo 1. ligy mužů 2012/2013. Hrají se 2x2 zápasy (v případě 3
vítězství jednoho z týmů není nutné sehrát 4. utkání). První dvojzápas
pořádá vždy hůře umístěný tým po z.č. (max. 8 zápasů)

Rozlosování základní části 1. ligy mužů 2012/2013
Účastnící soutěže:
1. Kometa Brno
2. Fezko Strakonice
3. Slavia Hradec Králové
4. SK Slavia Praha
5. UP Olomouc

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

20. – 21. října 2012

1. kolo – 2 x 1; 3 x 4.

03. – 04. listopadu 2012

2. kolo – 5 x 1; 2 x 3.

17. – 18. listopadu 2012

3. kolo – 1 x 3; 4 x 5.

01. – 02. prosince 2012

4. kolo – 4 x 1; 5 x 2.

15. – 16. prosince 2012

5. kolo – 2 x 4; 3 x 5.

26. – 27. ledna 2013

6. kolo – 1 x 2; 4 x 3.

09. – 10. února 2013

7. kolo – 1 x 5; 3 x 2.

23. – 24. února 2013

8. kolo – 3 x 1; 5 x 4.

09. – 10. března 2013

9. kolo – 1 x 4; 2 x 5.

23. – 24. března 2013

10. kolo – 4 x 2; 5 x 3.

Nadstavbová část:
06. - 07. dubna 2013 1. semifinálový turnaj (4. po z.č.+ 1. po z.č. a 3. po z.č.+2. po z.č.)
27. - 28. dubna 2013 2. semifinálový turnaj (1. po z.č. + 4. po z.č. a 2. po z.č. + 3. po z.č.)
Finálová část:
18. - 19. května 2013

1. finálový turnaj (dvojzápas)
1. turnaj o 3. místo

01. - 02. června 2013

2. finálový turnaj
2. turnaj o 3. místo

Tituly a ceny:

vítězné družstvo získá titul „Mistr ČR mužů ve vodním pólu pro rok 2013“.
Prvá tři družstva obdrží medaile.
Vítězné družstvo v konečném pořadí získává právo účasti v Poháru mistrů
LENu. Družstvo v konečném pořadí na druhém místě získává právo účasti
v LEN Trophy.

Pozn.: Pro pokutové hody v základní části i nadstavbové části je nutné dodržet následující postup:
1

Kapitáni obou družstev za přítomnosti rozhodčího losují a vítěz má právo volby, zda
bude pokutové hody zahajovat.

2

Trenér, příp. kapitán družstva (není-li na konci utkání přítomen trenér některého
družstva, platí i pro červenou kartu v utkání) předloží neprodleně seznam 5 hráčů, kteří
budou v uvedeném pořadí na 2 branky provádět pokutové hody. V seznamu bude
uvedeno pořadí jednotlivých hráčů, v jakém budou střílet pokutové hody.

3

Každé družstvo má v první sérii 5 (pět) pokutových hodů na soupeřova brankáře, při
jejich provádění se družstva střídají po jednom hodu. Každý pokutový hod v první sérii
musí provádět jiný hráč družstva.

4

Hráči vyloučení do konce utkání, nebo pro 3 osobní chyby se penaltového rozstřelu
nemohou zúčastnit.

5

Pokud bude po této sérii stav nerozhodný, družstva se pak střídají po jednom
pokutovém hodu, dokud jedno družstvo dosáhne branky a druhé chybuje.
Začínají střílet hráči s označeným pořadovým číslem 1. Pět vybraných hráčů se střídá
ve stejném pořadí stále dokola v provádění pokutových hodů až do rozhodnutí.

6

Penalty se střílí na obou stranách hřiště, tak jak družstva dohrála poslední čtvrtinu 4.
zápasu.

II. liga muži

Soupisky:

dle SŘ čl. 35 zašlete k potvrzení nejpozději do 31. 10. 2012.
Doplňky soupisky prováděny dle stávajícího SŘ.

Hrací dny:

sobota nebo neděle:
Začátek dopoledního utkání je nejdříve v 10:00 hodin.
Začátek odpoledního utkání je nejpozději v 19:30 hodin v sobotu a v 15:00
v neděli.
Platí pro oba hrací dny.

Hodnocení utkání:

Základní část i nadstavbová část se bodují shodně:




výhra v zákl. hrací době
remíza v zákl. hrací době
prohra

2 body
1 bod
0 bodů

Ostatní hodnocení dle článku 64 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 9.
2011.
2. liga mužů-rozpis soutěže:
Účastnící soutěže:
1. KVP Přerov
2. KVS Plzeň
3. Spol. Ústí nad Labem
4. Stepp Praha „B“
5. TJ Tábor
6. SK Děčín
Způsob soutěže:
Základní část:

Každý z týmů pořádá 1 turnaj, dohromady odehraje 4 turnaje a dvou se
nezúčastní (pauzíruje), v každém turnaji se uskuteční 6 zápasů. Každý
tým odehraje v základní části 12 zápasů.
Tým na prvním místě má zajištěn přímý postup do I. ligy.

Rozlosování II.liga muži
Datum

Pořadatel

Pauza

12. - 13. leden 2013

1. turnaj – Plzeň

Stepp Praha, Ústí n./L

16. - 17. února 2013

2. turnaj – Ústí n. L. KVP Přerov, TJ Tábor

16. - 17. března 2013

3. turnaj – Přerov

SK Děčín, KVS Plzeň

20. - 21. dubna 2013

4. turnaj – Stepp

TJ Tábor, Ústí n./L.

11. - 12. května 2013

5. turnaj – Děčín

KVP Přerov, KVS Plzeň

8. - 9. června 2013

6. turnaj – Tábor

Stepp Praha, SK Děčín

III. liga muži
Pro sezonu 2012-2013 nebyla soutěž vypsána.

ROZPIS SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE VODNÍHO PÓLA

PRO ROK 2012/2013

I. liga dorostenci
Účastníci soutěže

SK Slavia Praha
KPS Opava
Sl. Hradec Králové
KVP Přerov
KVS Plzeň

Startují:

Hráči dle článku 35 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 9. 2011.

Způsob soutěže:

Turnajový princip, kdy hraje každý s každým formou turnajů. Soutěže se
účastní 5 týmů a každý z nich pořádá jeden turnaj. Na každém jednotlivém
turnaji odehraje každé zúčastněné mužstvo 4 zápasy. Celkem tedy každý tým
odehraje 20 zápasů.

Hrací doba:

4 x 8 minut čistého času

10. - 11. listopad 2012
24. - 25. listopad 2012
15. - 16. prosinec 2012
05. – 06. leden 2013
19. - 20. leden 2013

1. turnaj
2. turnaj
3. turnaj
4. turnaj
5. turnaj

Pořadatel:
Plzeň
Hradec Králové
Přerov
Opava
Slávia Praha

Titul a ceny: Vítězné družstvo získá titul:
Mistr ČR dorostenců ve vodním pólu pro rok 2013.
Prvá tři družstva obdrží diplomy a medaile.
Soupisky: dle SŘ čl. 35 zašlete k potvrzení nejpozději do 19. 10. 2012.

Přebor ČR žáci
Účastníci soutěže:

Skupina A:
Kometa Brno
SK Slavia Praha
Stepp Praha
Sl. Hradec Králové

Způsob soutěže:

V základní části jsou 2 skupiny rozdělené (viz výše).

Hrací doba:

4 x 6 minut čistého času.

Základní část:

Skupiny
Turnajový princip, kdy hraje každý s každým formou turnajů. Turnajů
se účastní v každé skupině 4 týmy, kdy každý pořádá turnaj. Každý odehraje 3
zápasy během jednoho turnaje. Ve skupině B se odehraje pět turnajů, přičemž
na každém z nich jeden tým pauzíruje.

Skupina B:
Strakonice „A“
Strakonice „B“
Děčín
KVS Plzeň
Tábor

Po odehrání základní části postupují do čtyřčlenné finálové skupiny první dva
celky z každé skupiny. Zbylé dva celky sehrají utkání o konečné umístění
v rámci skupiny o 5. – 8. místo.
Poslední tým ze skupiny B končí v soutěži na 9. místě a finálové části se
neúčastní.
Finálová část:

Turnajový princip, kdy hraje každý s každým formou turnajů. Turnajů
se účastní 4 týmy, kdy každý pořádá turnaj (1. finálový turnaj pořádá 2. celek
ze skupiny A, 2. turnaj pořádá 2. celek ze skupiny B atd.) Každý odehraje
3 zápasy během jednoho turnaje.

Startují:

Hráči dle článku 35 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 9. 2011.

Základní část:
3. - 4. listopad 2012
24. - 25. listopad 2012
15. – 16. prosinec 2012
19. - 20. leden 2013
9. – 10. února 2013

1. turnaj
2. turnaj
3. turnaj
4. turnaj
5. Turnaj

Finálová část:
13. - 14. duben 2013
27. - 28. duben 2013
11. - 12. květen 2013
01. - 02. červen 2013

1. finálový turnaj a 1. turnaj skupiny o 5. až 8. místo
2. finálový turnaj a 2. turnaj skupiny o 5. až 8. místo
3. finálový turnaj a 3. turnaj skupiny o 5. až 8. místo
4. finálový turnaj a 4. turnaj skupiny o 5. až 8. místo

Skupina A
Hradec
SK Slávia Praha
Stepp Praha
Kometa Brno
-

Titul a ceny: Vítězné družstvo získá titul:
Mistr ČR žáků ve vodním pólu pro rok 2013.
Prvá tři družstva obdrží medaile.
Soupisky: dle SŘ čl. 35 zašlete k potvrzení nejpozději do 31. 10. 2012

Skupina B (pauzíruje)
Plzeň (Strakonice „B“)
Děčín (Strakonice „A“)
Strakonice „A“ (Plzeň)
Strakonice „B“ (Tábor)
Tábor (Děčín)

SOUTĚŽ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE
Pohár ČSVP mladší dorostenci
Účastníci soutěže:

Skupina A:
Děčín
SK Slavia Praha
Strakonice

Startují:

Hráči dle článku 35 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 9. 2011.

Způsob soutěže:

V základní části jsou 2 skupiny rozdělené (viz výše).

Základní část:

Skupiny
Turnajový princip, kdy hraje každý s každým formou turnajů. Turnajů se
účastní všechny týmy ve skupině, kdy každý pořádá turnaj. Každý odehraje 3
zápasy během jednoho turnaje ve skupině B, ve skupině A každý odehraje dva
zápasy.

Skupina B:
UP Olomouc
Sl. Hradec Králové
KVP Opava
Stepp Praha

Po odehrání základní části postupují do čtyřčlenné finálové skupiny první dva
celky z každé skupiny. Zbylé celky sehrají utkání o konečné umístění v rámci
skupiny o 5. – 7. místo.
Finálová část:

Turnajový princip, kdy hraje každý s každým formou turnajů. Turnajů se
účastní 4 týmy, kdy každý pořádá turnaj. Každý odehraje 3 zápasy během
jednoho turnaje.

Hrací doba:

4 x 7 čistého času

Základní část:
22. – 23. září 2012
13. - 14. říjen 2012
17. - 18. listopad 2012
08. - 09. prosinec 2012
12. - 13. ledna 2013

1. turnaj
2. turnaj
3. turnaj
4. turnaj
5. turnaj

Finálová část:
6. - 7. duben 2013
20. - 21. duben 2013
4. - 5. květen 2013
25. - 26. květen 2013

1. finálový turnaj a 1. turnaj o 5.-7. místo
2. finálový turnaj a 2. turnaj o 5.-7. místo
3. finálový turnaj a 3. turnaj o 5.-7. Místo
4. finálový turnaj

Skupina A:
Děčín
Slavia Praha
Strakonice
-

Titul a ceny: Vítězné družstvo získá:
Pohár ČSVP mladších dorostenců ve vodním pólu pro rok 2013.
Prvá tři družstva obdrží medaile.
Soupisky: dle SŘ čl. 35 zašlete k potvrzení nejpozději do 21. 9. 2012.

Skupina B:
UP Olomouc
Sl. Hradec Králové
Stepp Prahaa
KVP Opava

Pohár ČSVP mladší žáci
Účastníci soutěže

Skupina A:
Brno
Hradec Králové
SK Slavia Praha
Stepp Praha

Startují:

Hráči dle článku 35 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 9. 2011.

Způsob soutěže:

V základní části jsou 2 skupiny rozdělené (viz výše).

Základní část:

Turnajový princip, kdy hraje každý s každým formou turnajů. Turnajů se
účastní 4 týmy, kdy každý pořádá turnaj. Každý odehraje 3 zápasy během
jednoho turnaje. Celkem 12 zápasů.

Skupina B:
Strakonice „A“
Strakonice „B“
Děčín
Tábor

Po odehrání základní části postupují do čtyřčlenné finálové skupiny první dva
z každé skupiny. Poslední sehrají dva turnaje o 5. - 8. místo.
Finálová část:

Turnajový princip, kdy hraje každý s každým formou turnajů. Finálového
turnaje se účastní 4 týmy, turnaje o 5. – 7. místo 3 týmy. Turnaje nejprve týmy,
které jsou hůře umístěny po základní části a to nejprve ze skupiny. (1. finálový
turnaj pořádá 2. celek ze skupiny A, 2. turnaj pořádá 2. celek ze skupiny B atd.)
V rámci finálové skupiny odehraje každý 3 zápasy během jednoho turnaje.
V rámci skupiny o umístění odehraje každý celek zápasy 2.

Hrací doba:

4 x 6 minut čistého času.

Základní část:
10. - 11. listopad 2012
01. - 02. prosinec 2012
05. - 06. leden 2013
26. - 27. leden 2013

1. turnaj
2. turnaj
3. turnaj
4. turnaj

Skupina A
Brno
Sl. Hradec Králové
Stepp Praha
SK Slávia Praha

Skupina B
Strakonice „A“
Strakonice „B“
TJ Děčín
Tábor

Finálová část:
06. - 07. duben 2013
20. - 21. duben 2013
18. - 19. května 2013
8. - 9. června 2013

1. finálový turnaj, 1. turnaj o 5.-8. místo
2. finálový turnaj, 2. turnaj o 5.-8. místo
3. finálový turnaj, 3. turnaj o 5.-8. místo
4. finálový turnaj, 4. turnaj o 5.-8. místo

Titul a ceny: Vítězné družstvo získá:
Pohár ČSVP mladších žáků ve vodním pólu pro rok 2013
Prvá tři družstva obdrží medaile.
Soupisky: dle SŘ čl. 35 zašlete k potvrzení nejpozději do 31. 10. 2012.

ROZPIS 1. LIGY ŽEN VODNÍHO PÓLA PRO ROK 2011/2012

Soupisky:

dle SŘ čl. 35 zašlete k potvrzení nejpozději do 7. 10. 2012.
Doplňky soupisky prováděny dle stávajícího SŘ.

Hrací dny:

sobota nebo neděle:
Začátek dopoledního utkání je nejdříve v 10:00 hodin.
Začátek odpoledního utkání je nejpozději v 19:00 hodin
Platí pro oba hrací dny.

1. liga žen-rozpis soutěže:
Účastnící soutěže:
1. Fezko Strakonice „A“
2. Slávia Hradec Králové
3. STEPP Praha „A“
4. STEPP Praha „M“
5. Baník Sokolov
6. Fezko Strakonice „B“
Způsob soutěže:
Základní část:

Turnajový princip, kdy hraje každý s každým formou turnajů.
V každém kole hraje pět družstev. Jedno z družstev vždy pauzíruje.
Po odehrání základní části postupují do nadstavbové části první čtyři družstva
Družstvo na 5. a 6. místě sehrají utkání o umístění.

Nadstavbová část:

Hraje se formou dvou dvojzápasů.
V semifinále se utkají družstvo na prvním a čtvrtém místě a na druhém a třetím
místě. První dvojzápas pořádá vždy družstvo, které skončilo na nižším místě po
odehrání předchozí části.

Finálová část:

Utkají se vítězná družstva ze semifinálových utkání, poražená družstva sehrají
utkání o 3. – 4. místo. První dvojzápas pořádá vždy družstvo, které po základní
části mělo horší umístění.

Hodnocení utkání: dle článku 64 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 9. 2011.

Rozlosování základní části 1. ligy žen 2012/2013
06. – 07. 10. 2012
03. – 04. 11. 2012
17. – 18. 11. 2012
02. – 03. 02. 2013
23. – 24. 02. 2013
23. – 24. 03. 2013

1. turnaj
2. turnaj
3. turnaj
4. turnaj
5. turnaj
6. Turnaj

Nadstavbová část:
27. – 28. 04. 2013

1. semifinále:

11. – 12. 05. 2013

2. semifinále:

Finálová část:
25. – 26. 05. 2013
08. – 09. 06. 2013

Fezko Strakonice „B“
Baník Sokolov
STEPP Praha „M“
STEPP Praha „A“
Slávia Hradec Králové
Fezko Strakonice „A“

Baník Sokolov
Fezko Strakonice „B“
STEPP Praha „A“
Slávia Hradec Králové
Fezko Strakonice „A“
STEPP Praha „M“

družstva 4 – 1
družstva 3 – 2
družstva 5 - 6
družstva 1 – 4
družstva 2 – 3
družstva 5 - 6

1. finále,
1. dvojzápas o 3. – 4. místo
2. finále,
2. dvojzápas o 3. – 4. místo

Titul a ceny: Vítězné družstvo získá titul - Mistr ČR žen ve vodním pólu pro rok 2013
Prvá tři družstva obdrží diplomy a medaile.

Pro řízení soutěže 1. Ligy žen platí základní ustanovení.
Hodnocení utkání: Základní část, nadstavbová a finálová část se bodují shodně:
· výhra
· remíza
· prohra

2 body
1 bod
0 bodů

Nadstavbové části při shodném počtu bodů rozhoduje vzájemné skóre v nadstavbové části.
Při shodném skóre z nadstavbové části rozhoduje počet střelených branek, poté počet bodů v základní
části, poté skóre v základní části.
Ve finálové části opět platí při shodném počtu bodů vzájemné skóre ve finálové části.
Při shodném skóre ve finál. části rozhoduje počet střelených branek, poté počet bodů v zákl. části,
poté skóre v zákl. části.

