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ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM 
PÓLU 2015-2016 

 
 
 

- 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. 7. 2013.  

 
- hodnocení základní části se provádí v souladu s článkem 64 Soutěžního řádu 

vodního póla platného od 1. 7. 2013. 
 
- 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  během rozehraných soutěží. 
 

- Soutěžní ročník 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016. 
  



 

 

Rozpis soutěží ČSVP pro rok 2015-2016  2 

 

A/  Základní ustanovení (společná) 
 
Řízení soutěží: soutěže řídí SK Českého svazu 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. 7. 2013 
 
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 schváleného VH 

v červnu 2013 a Rozpisů soutěže a jejich úprav schválených VH v dubnu 
a v červnu 2014. 

 V soutěžích mladších a starších žáků platí tyto vyjímky: 
-po faulu za pětimetrovým územím musí tým rozehrát, tzn. neplatí 
pravidlo VP 14.3 d) 
-trenér týmu, které je v držení míče, se může pohybovat po středovou 
linii. 

  
Startují: hráči uvedení na potvrzených soupiskách dle článku 35 Soutěžního řádu 

vodního póla platného od 1. 7. 2013 při respektování článku 36 
Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 7. 2013, článku 31 
Soutěžního řádu vodního póla platného od 1.7 2013 a článku 2. B 
Přestupního řádu 

  
 
Hrací doba: dle článku 31 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 7. 2013 

Při minimální rezervaci 60 minut na jedno utkání /mimo minižactva 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. 

 
Hrací dny:  pátek, sobota a neděle, časy dle jednotlivých soutěží 

Změna herního dne a času je možná pouze po dohodě obou týmů, ale 
ne dříve něž v 8:00 a ne později než ve 20:00.  
V případě, že se týmy nedohodnou, platí termín daný rozpisem soutěže 

 
Soupiska : dle SŘ čl. 35 na /exelovém/ formuláři, který je  přílohou tohoto rozpisu 

soutěží zašlete k potvrzení nejpozději 14 dní před zahájením dané 
soutěže dle jednotlivých kategorií. 
Doplňky soupisky prováděny dle stávajícího SŘ. 

 
 
Povinnosti pořadatelů : jsou dány článkem 38 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 

7. 2013 
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Hodnocení utkání: dle článku 64 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 7. 2013 
v případě, že nelze rozhodnout o výsledku soutěže žádným dostupným 
způsobem dle řádů /vyčerpání všech ustanovení článku 64/  rozhoduje 
penaltový rozstřel. 
 

Tituly a ceny: V ligových soutěžích dorostu a žáků bude vždy po skončení soutěže na 
základě hlasování trenérů vyhlášena nejlepší sedmička ze všech lig 
v dané věkové kategorii a nejlepší střelec, hráč a brankář z každé ligy 
samostatně.  
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Pohár ČSVP - starší žáci pro soutěžní rok 2015-2016 
 
Soupisky:  Na základě schválení VH ČSVP se povoluje družstvu KVP Přerov 

zařadit na soupisku hráče  
Antonína Maca nar. 25.4.2000 ev.č.: 001069 
Petra Odložila nar. 18.4.2000 ev.č.: 001067 
 
 

Hrací dny:  sobota a neděle 
Začátek dopoledního utkání je nejdříve v 8:00 hodin. Platí pro oba hrací 
dny. 
Začátek sobotního odpoledního utkání je nejpozději v 19:00 hodin.  
Začátek nedělního odpoledního utkání je nejpozději v 17:00 hodin.  
 

Hrací doba:  4 x 7 minut čistého času 
 
Startují: Hráči narození v roce 2001 a mladší a max. dvě děvčata narozena 

v roce 2000 
 
 
Hodnocení utkání: dle článku 64 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 7. 2013 
 
Způsob soutěže:  
 
Základní část: 

Turnajový princip, dvě skupiny kdy v každé hraje každý s každým 
formou turnajů.  
Vše viz rozpis níže 
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Pohár ČSVP –starších žáků-rozpis soutěže: 
 
Účastníci soutěže 
 
Skupina A 

STEPP Praha 
SK Slavia Praha 
SKP Kometa Brno  
Slavia Hradec Králové  
KVP Přerov  

Skupina B 
SK Děčín  
KVS Plzeň 
TJ Tábor 
AstenJohnson Strakonice A 
AstenJohnson Strakonice B 
 

 
Rozlosování základní části poháru starších žáků 
 
 
10. - 11. 10. 2015 1. turnaj Pořádá Pauza 

  
 

 

  
Kometa Brno STEPP Praha 

  
SK Děčín TJ Tábor 

    24. - 25. 10. 2015 2. turnaj Pořádá Pauza 

    
  

KVP Přerov SK Slavie Praha 

  
KVS Plzeň AJ Strakonice A 

    07. - 08. 11. 2015 3. turnaj Pořádá Pauza 

    
  

Sl. Hradec Králové KVP Přerov 

  
TJ Tábor AJ Strakonice B 

    28. - 29. 11. 2015 4. turnaj Pořádá Pauza 

 
   

  
STEPP Praha Kometa Brno 

  
Strakonice A KVS Plzeň 

    09. - 10. 1. 2016 5. turnaj Pořádá Pauza 

    
  

SK Slavie Praha Sl. Hradec Králové 

  
AJ Strakonice B SK Děčín 
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I. liga starších žáků 2015 - 2016 
 
Účastníci soutěže: Účastní se týmy, které se umístily na 1. a 2. místě ve své skupině 

v základní části v Poháru ČSVP – starší žáci rok 2015 - 2016. 
 
 
Soupisky:  platí soupisky schválené pro „Pohár ČSVP –starší žáci pro rok 

2015/2016“ 
Doplňky soupisky prováděny dle stávajícího SŘ. 
 

Hrací dny:  sobota a neděle: 
Začátek dopoledního utkání je nejdříve v 8.00 hodin. Platí pro oba hrací 
dny. 
Začátek sobotního odpoledního utkání je nejpozději v 19:00 hodin.  
Začátek nedělního odpoledního utkání je nejpozději v 17:00 hodin.  
 

Hrací doba:  4 x 7 minut čistého času 
 
Hodnocení utkání: dle článku 64 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 7. 2013 
 
Způsob soutěže: 

 
Turnajový princip, kdy hraje každý s každým formou turnajů. Soutěže se 
účastní 4 týmy a každý z nich pořádá jeden turnaj. Na každém 
jednotlivém turnaji odehraje každé zúčastněné mužstvo 3 zápasy. 
Celkem tedy každý tým odehraje 12 zápasů. 

 
Pořadí turnajů: bude určeno losem po skončení základní části. 
 
Titul a ceny:   Vítězné družstvo získá titul: 
 

„Vítěz I. ligy Poháru starších žáků ve vodním pólu 2015 - 2016“ 
 

Prvá tři družstva obdrží diplomy a medaile. 
 
Na základě hlasování trenérů bude vyhlášena na posledním turnaji 
nejlepší sedmička a nejlepší střelec. 
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I.liga starších žáků -rozpis soutěže: 

 
 
 
09. - 10. 4. 2016 1. turnaj 

  
23. - 24. 4. 2016 2. turnaj 

  
7. - 8. 5. 2016 3.turnaj 

  
21. - 22. 5. 2016 4. turnaj 
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II. liga starších žáků 2015 - 2016 
 
Účastníci soutěže: Účastní se týmy, které se umístily na 3 a 4 místě ve své skupině 

v základní části v Poháru ČSVP – starší žáci rok 2015 - 2016 
 
Soupisky:  platí soupisky schválené pro „Pohár ČSVP –starší žáci pro rok 

2015/2016“ 
Doplňky soupisky prováděny dle stávajícího SŘ. 
 

Hrací dny:  sobota a neděle: 
Začátek dopoledního utkání je nejdříve v 8.00 hodin. Platí pro oba hrací 
dny. 
Začátek sobotního odpoledního utkání je nejpozději v 19:00 hodin.  
Začátek nedělního odpoledního utkání je nejpozději v 17:00 hodin.  
 

Hrací doba:  4 x 7 minut čistého času 
 
Hodnocení utkání: dle článku 64 Soutěžního řádu vodního póla platného od  1. 7. 2013 
 
Způsob soutěže: 

 
Turnajový princip, kdy hraje každý s každým formou turnajů. Soutěže se 
účastní 4 týmy a každý z nich pořádá jeden turnaj. Na každém 
jednotlivém turnaji odehraje každé zúčastněné mužstvo 3 zápasy. 
Celkem tedy každý tým odehraje 12 zápasů. 

 
Pořadí turnajů: bude určeno losem po skončení základní části. 
 
Titul a ceny:   Vítězné družstvo získá titul: 
 

„Vítěz II. ligy Poháru starších žáků ve vodním pólu 2015 - 2016“ 
 

Prvá tři družstva obdrží diplomy a medaile. 
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II. liga starších žáků -rozpis soutěže: 

 
 
 
09. - 10. 4. 2016 1. turnaj 

 
 

23. - 24. 4. 2016 2. turnaj 

 
 

7. - 8. 5. 2016 3.turnaj 

 
 

21. - 22. 5. 2016 4. turnaj 
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III. liga starších žáků 2015 - 2016 
 
Účastníci soutěže: Účastní se týmy, které se umístily na 5 místě ve své skupině v základní 

části v Poháru ČSVP – starší žáci rok 2015 - 2016 
 
Soupisky:  platí soupisky schválené pro „Pohár ČSVP –starší žáci pro rok 

2015/2016“ 
Doplňky soupisky prováděny dle stávajícího SŘ. 
 

Hrací dny:  sobota a neděle: 
Začátek dopoledního utkání je nejdříve v 8.00 hodin. Platí pro oba hrací 
dny. 
Začátek sobotního odpoledního utkání je nejpozději v 19:00 hodin.  
Začátek nedělního odpoledního utkání je nejpozději v 17:00 hodin.  
 

Hrací doba:  4 x 7 minut čistého času 
 
Hodnocení utkání: dle článku 64 Soutěžního řádu vodního póla platného od 1. 7. 2013 
 
Způsob soutěže: 

 
Soutěže se účastní 2 týmy, každý z nich pořádá jeden turnaj a odehrají 
dva dvojzápasy.  

 
Pořadí turnajů: bude určeno losem po skončení základní části. 
 
Titul a ceny:   Vítězné družstvo získá titul: 
 

„Vítěz III. ligy Poháru starších žáků ve vodním pólu 2015 - 2016“ 
 

Družstva obdrží diplomy a medaile. 
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III. liga starších žáků -rozpis soutěže: 

 
 
 
09. - 10. 4. 2016 1.turnaj 

  
23. - 24. 4. 2016 2. turnaj 

 
 
 

 
  


