Rozpis soutěží 2018 - 2019 - minipólo
Soutěž v minipóle
Přihlášená družstva:
SK Slávia Praha
SK Děčín
Stepp Praha
AJ Strakonice
KVS Plzeň
Slávia Hradec Králové
Startují:

Hráči a hráčky narození v roce 2008 a mladší po předložení registračních průkazů.

Systém soutěže: Hraje se 6 turnajů, každé družstvo pořádá jeden turnaj. Jedno družstvo
pauzíruje. Na každém turnaji se odehraje 10 zápasů systémem každý s každým.
Hrací dny:

a)
•
•

Začátek prvního zápasu je nejdříve v 8:00.
Začátek posledního sobotního zápasu je nejpozději v 19:00, nedělního
v 17:00.
b)

•
•

Hracím dnem je sobota nebo neděle:

hracím dnem je sobota a neděle:

Začátek sobotního zápasu je nejdříve v 8:00 a nejpozději ve 20:00.
Začátek nedělního zápasu je nejdříve v 8:00 a nejpozději v 15:00.

Hrací doba:

4 x 5 minut hrubého času

Míče:

Soutěž se hraje s míči vel. 3.

Hodnocení:
•
•
•
Jiné:

Vítězství
Remíza
Prohra

2 body
1 bod
0 bodů

Pro soutěž se upravují Pravidla vodního póla a SŘ následovně:
•
•
•

Český svaz vodního póla
Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

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 11 Hrací doba – utkání musí mít čtyři části po 5-ti minutách. Čas útoku se
neměří. Měří se tzv. hrubý čas, a to tak, že se čas přerušuje pouze po gólu a
při time-outu. Mezi druhou a třetí čtvrtinou je dvouminutová přestávka.
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•

Upravuje se článek 32 SŘ – dívky a chlapci startují bez omezení počtů.

Rozpis turnajů:
Datum
30. – 31. březen 2019

Turnaj
1. turnaj

Pořadatel
Sl. Hradec Králové

Pauzíruje
KVS Plzeň

13. – 14. duben 2019

2. turnaj

AJ Strakonice

SL. Hradec Králové

11. – 12. květen 2019

3. turnaj

SK Děčín

Stepp Praha

25. – 26. květen 2019

4. turnaj

Stepp Praha

AJ Strakonice

15. – 16. červen 2019

5. turnaj

Slávia Praha

SK Děčín

29. – 30. červen 2019

6. turnaj

KVS Plzeň

Slávia Praha

Tituly a ceny:

na každém turnaji proběhne vyhlášení výsledků a družstva obdrží medaile.
Na posledním turnaji obdrží navíc družstva poháry a celkový vítěz získá titul:
„Mistr ČR v minipólu pro rok 2019“.

Jiné:

Český svaz vodního póla podporuje tuto soutěž úhradou nájmu za bazén a
rozhodčí, dodá míče vel. 3, medaile a poháry.

.
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