Rozpis soutěží ČSVP
2016 – 2017

Rozpis soutěží 2016 - 2017
Všeobecné ustanovení
1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen „ČSVP“) a řízené Soutěžní
komisí (dále jen „SK“) prostřednictvím Sportovně technické komise (dále jen „STK“).
2) Veškeré informace k soutěžím podává sekretariát ČSVP a STK.
3) Soutěže se hrají podle platného Soutěžního řádu (dále jen „SŘ“) a podle Pravidel vodního póla,
není-li pro jednotlivé soutěže schváleno jinak. Dále pak dle tohoto Rozpisu soutěží.
4) Pořadatelem utkání/turnajů jsou jednotlivé kluby/oddíly podle rozpisu soutěže a termínové
listiny. V případě organizování turnaje ČSVP je ČSVP pořadatel a oddíl, u kterého se utkání koná,
je spolupořadatel.
5) Účast reprezentačních výběrů ČSVP na mezinárodních turnajích má přednost před domácími
soutěžemi.
6) Podmínkou pro start je včas zaslaná přihláška do soutěží. Jednotlivá družstva startují na vlastní
náklady. V případě, že v jedné soutěži startují 2 družstva stejného oddílu, nejsou možné přestupy,
hostování ani přeřazování hráčů/hráček mezi soupiskami po celou dobu soutěžního ročníku.
7) Družstva startují na základě potvrzených soupisek. Soupisky se předkládají v souladu s čl. 35 SŘ
STK na předepsaném formuláři, nejpozději 10 dní před zahájením soutěže. Doplnění hráčů na
soupisku lze provést pouze jako Dodatek soupisky na samostatném formuláři podle SŘ.
8) V soutěžích startují hráči a hráčky uvedené na potvrzených soupiskách podle čl. 35 SŘ, při
respektování čl. 36 SŘ, článku 31 SŘ a článku 2B Přestupního řádu a po předložení registračního
průkazu v souladu s čl. 34 SŘ.
9) Na základě ustanovení VH v roce 2014 se Pravidla vodního póla upravují následovně:
a) VP 5.1 Družstva a náhradníci – družstva mohou mít 6 náhradníků a žádný z nich nemusí
být náhradní brankář. Brankář může být střídán za kteréhokoliv hráče, musí však mít
brankářskou čepičku.
b) VP 11.2 - mezi druhou a třetí přestávkou je tříminutová přestávka
10) Hrací doba je podle článku 31 SŘ při minimální rezervaci 60 minut na 1 utkání, u soutěže mladších
žáků 50 minut na 1 utkání. Minimální přestávka, mezi po sobě následujícími utkáními stejného
družstva, je 60 minut. Přestávku lze po dohodě obou soupeřů a pořadatele upravit.
11) Povinnosti pořadatelů jsou dány článkem 38 SŘ. Pořadatel je povinen respektovat hrací dny a časy
jednotlivých soutěží a stanovit začátek a konec utkání tak, aby se hostující družstva na místo
konání mohla dopravit veřejným dopravním prostředkem. V případě písemné dohody lze stanovit
začátek utkání i v jiný čas.

12) Soutěžní ročník 2016 – 2017 začíná 1. září 2016 a končí 30. června 2017.
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Pohár starších žáků
Přihlášená družstva:
Slávia Hradec Králové
SK Slávia Praha
Stepp Praha
TJ Tábor
UP Olomouc

Asten Johnson Strakonice A
Asten Johnson Strakonice B
Kometa Brno
KVP Přerov
KVS Plzeň
SK Děčín
Skupiny:

Skupina A – AJ Strakonice A, KVS Plzeň, TJ Tábor, SK Slávia Praha
Skupina B – AJ Strakonice B, Slávia Hradec Králové, SK Děčín, Stepp Praha
Skupina C – KVP Přerov, Kometa Brno, UP Olomouc

Startují:

Hráči a hráčky narození v roce 2002 a mladší a max. 2 dívky narozené v roce 2001.

Pohárová část:

Družstva byla rozlosována do tří skupin. Ve skupině A a B se hrají 4 turnaje, které
pořádají družstva dle rozpisu. Každé družstvo pořádá jeden turnaj. Na každém
turnaji se odehraje 6 utkání systémem každý s každým. Ve skupině C se hrají 3
turnaje, které pořádají družstva dle rozpisu. Každé družstvo pořádá jeden turnaj.
Na každém turnaji se odehrají 3 utkání systémem každý s každým.

Ligová část:

Družstva, umístěná na 1. místech ve skupinách A, B, C a družstvo, umístěné na 2.
místě ve skupinách A a B, které získá větší počet bodů, bude hrát 1. ligu starších
žáků. Při rovnosti bodů se postupuje podle SŘ.
Družstvo, umístěné na 2. místě ve skupinách A a B, které získá menší počet bodů,
2. družstvo ve skupině C a družstva umístěná na 3. místech ve skupinách A a B,
budou hrát 2. ligu starších žáků. Při rovnosti bodů se postupuje podle SŘ.
Družstva, umístěná na 4. místech ve skupinách A a B a 3. družstvo ve skupině C,
budou hrát 3. ligu starších žáků.
Každé družstvo pořádá jeden turnaj. Pořadatelství viz níže.

Hrací dny:

hracím dnem je sobota a neděle:
·
·
·
·
·

Začátek prvního sobotního utkání je nejdříve v 9:00
Začátek posledního sobotního utkání je nejpozději v 19:00
Začátek prvního nedělního utkání je nejdříve v 8:00
Začátek posledního nedělního utkání je nejpozději v 15:00
Mezi začátkem prvního a druhého utkání jednoho družstva musí být
minimálně 2 hodiny přestávka
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Hrací doba:

4 x 7 minut

Hodnocení:

Pohárová a ligová část se bodují shodně:
·
·
·

Jiné:

Vítězství
Remíza
Prohra

2 body
1 bod
0 bodů

Pro soutěž starší žáků se upravují Pravidla vodního póla následovně:
· VP 5.1 – družstvo se skládá z maximálně 15-ti hráčů
· VP 5.2 – trenér družstva, které je v držení míče, se může pohybovat po středovou
čáru
· VP 14.3 – ruší se bod d) po znovuzahájení hry musí úmyslně hrát nebo se dotknout
míče alespoň dva hráči (z kteréhokoliv družstva, kromě bránícího
brankáře)

Rozpis turnajů pohárové části:
Datum
22. – 23. 10. 2016

Turnaj
1. turnaj

Skupina
Skupina A
Skupina B
Skupina C

Pořadatel
KVS Plzeň
SK Děčín
pauza

12. – 13. 11. 2016

2. turnaj

Skupina A
Skupina B
Skupina C

AJ Strakonice A
Stepp Praha
KVP Přerov

03. – 04. 12. 2016

3. turnaj

Skupina A
Skupina B
Skupina C

SK Slávia Praha
AJ Strakonice B
UP Olomouc

21. – 22. 01. 2017

4. turnaj

Skupina A
Skupina B
Skupina C

TJ Tábor
Sl. Hradec Králové
Kometa Brno
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Rozpis turnajů ligové části:
Datum
01. – 02. 04. 2017

Turnaj
1. liga
2. liga
3. liga

Pořadatel
Lepší A2/B2
C2
B4

29. – 30. 04. 2017

1. liga
2. liga
3. liga

C1
B3
A4

27. – 28. 05. 2017

1. liga
2. liga
3. liga

B1
A3
C3

10. – 11. 06. 2017

1. liga
2. liga

A1
Horší A2/B2

Tituly a ceny:

vítězné družstvo získá titul
„Mistr ČR I., II. nebo III. ligy starších žáků ve vodním pólu pro rok 2016 – 2017“.
Prvá tři družstva v každé lize obdrží poháry a medaile.
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