
 

S o u t ě ž n í   ř á d  v o d n í h o  p ó l a 
platný od 1. 7. 2013 

 
Z á k l a d n í   u s t a n o v e n í : 

 
Článek 1 
Soutěžní řád je souhrnem sportovně technických předpisů pro vypisování, pořádání a řízení oficiálních soutěží ve 
vodním pólu (dále jen soutěže), organizovaných na území ČR. 
 
Článek 2 
Soutěžní řád vodního póla (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace vodnopólových soutěží 
pořádaných v rámci Českého svazu vodního póla (dále jen „ČSVP“).  

 

Článek 3 
Tento soutěžní řád nabývá platnosti dnem 1. 7. 2013 a platí až do jeho odvolání.  
Ruší se jím platnost dříve vydaných soutěžních řádů a jejich doplňků. 

 
O r g a n i z a č n í   p ř e d p i s y   k  řízení  soutěží: 

 
Článek 4 
Plánování soutěží konaných na území ČR se řídí vydanou Termínovou listinou ČSVP, které se podřizují i nižší 
složky. 
 
Článek 5 
Soutěže jsou plánovány podle metodických zásad periodizace sportovní práce ve vodním pólu, které vytyčuje 
ČSVP. 

 
Článek 6 
SŘ se vztahuje na všechny účastníky soutěží pořádaných ČSVP (hráče, družstva, kluby, jejich funkcionáře, 
rozhodčí, delegáty a další činovníky, vykonávající při soutěžích příslušné funkce a činnosti) a na řídící orgány 
těchto soutěží. Členské kluby odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, hráči, činovníky a dalšími 
osobami, které pověřily vykonáváním funkcí nebo činností v soutěžích a při jednotlivých utkáních. 

 
Článek 7 
K vydání SŘ je oprávněn Výkonný výbor ČSVP a schvaluje ho Valná hromada ČSVP.  

 
Článek 8 
Za porušení soutěžního řádu se považuje porušení zásad vnitřní kázně a podléhá Disciplinárnímu řádu. 

 
S p o r t o v n ě   t e c h n i c k é   d o k u m e n t y   v    soutěžích 

 
Článek 9 
ČSVP vydává k řízení svých soutěží tyto sportovně technické dokumenty: 

a) Pravidla vodního póla,  
b) Soutěžní řád, 
c) Termínovou listinu a rozpis soutěží, 
d) Rozpisy soutěží, 
e) Přestupní řád, 
f) Registrační řád, 
g) Disciplinární řád a Sazebník trestů a pokut. 

 
Článek 10 
Základem rozpisu soutěže je termínová listina utkání soutěže, kterou připravuje Soutěžní komise a schvaluje 
Výkonný výbor ČSVP před zahájením mistrovských soutěží daného sportovního roku. 
 
Termínová listina musí obsahovat: 

a) den, měsíc a rok konání soutěže; 
b) název soutěže; 
c) v případě turnajového systému a základní části soutěže (mimo play-off) i místo konání daného kola 

soutěže 



 

 
Změny v termínových listinách, které jsou součástí rozpisů soutěží, mohou v průběhu soutěžního ročníku provádět 
jen řídící orgány, a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěží. 

 

Článek 11 
Mistrovské soutěže se řídí tímto soutěžním řádem a rozpisy soutěží, které pro každou soutěž vydává řídící orgán. 
Rozpis soutěže musí respektovat soutěžní řád a být s ním v souladu.  
Řídící orgány jsou oprávněny v rozpisech soutěží: 

a) stanovit práva a povinnosti účastníků soutěže, pokud to soutěžní řád ukládá nebo připouští, 
b) odchylně od ustanovení soutěžního řádu upravit práva a povinnosti účastníků soutěže, jestliže to soutěžní 

řád výslovně umožňuje, 
c) volně upravit ta práva a povinnosti účastníků soutěže, která nejsou soutěžním řádem upravena, avšak jsou 

pro konkrétní soutěž specifická. Zejména jsou oprávněny stanovit pro účastníky soutěží a jejich družstva 
startovné, soutěžní příspěvek či soutěžní zálohu a určit jejich výši. 

 
Rozpis soutěží musí obsahovat: 
 
I. Základní ustanovení: 

a) řídící orgán soutěže; 
b) pořadatele; 
c) místo konání soutěže; 
d) hospodářské podmínky; 
e) informace (kdo, kdy a kde podává informace); 
f) startující (komu jsou soutěže přístupné); 
g) povinnosti pořadatelů 
h) rozvrh soutěží; 

 
II. Speciální ustanovení: 

a) účastníky soutěže; 
b) způsob soutěže; 
c) titul a ceny; 
d) termíny přihlášek; 
e) termíny soutěže a pořadatelé; 

 
Článek 12 
Dokumenty uvedené pod písmeny a), b), e), f), g) v článku 9 jsou vydávány s dlouhodobou platností, ostatní 
dokumenty jsou vydávány s platností pro příslušný ročník soutěže. 

 
Článek 13 
Výklad všech sportovně technických dokumentů uvedených v čl. 9 podává VV a sporné otázky řeší Odvolací 
komise. Případné výjimky, které však vždy musí být neadresné a nediskriminující, povoluje výkonný výbor.  

 
O z n á m e n í   u t k á n í : 
 
Článek 14 
Každá složka, která hodlá uspořádat utkání – turnaj ve vodním pólu nebo se ho zúčastnit v zahraničí, je povinna 
písemně oznámit jeho konání předem na sekretariát ČSVP. 

 
Článek 15  
Nemůže-li se vypsaná soutěž z vážných důvodů uskutečnit, je pořadatel povinen spolehlivě a co nejrychleji o tom 
vyrozumět všechna přihlášená družstva, delegované rozhodčí a soutěžní komisi. Zprávy o odřeknutí musí být 
odeslány tak, aby došly všem adresátům alespoň 2 dny před dnem, na který byl stanoven začátek utkání. 
Opomenutí této povinnosti zavazuje pořadatele k náhradě všech prokazatelných a účelně vynaložených výloh, 
které vznikly přihlášeným družstvům a delegovaným rozhodčím. 

 
Článek 16 
KR ČSVP deleguje sbor rozhodčích ke všem utkáním prokazatelným způsobem, která jsou v rámci ČSVP 
pořádána, pokud VV ČSVP neurčí jinak. Pokud rozhodčí nereaguje omluvou na delegaci, je to pokládáno za 
doklad, že delegaci přijal. Nemůže-li delegaci přijmout, musí se po jejím obdržení omluvit složce, která mu delegaci 
poslala, a to nejpozději do 48 hodin před zahájením soutěže. Kdo se zúčastní soutěže jako hráč, trenér nebo 



 

vedoucí družstva nemůže v této soutěži vykonávat funkci rozhodčího. Hlavní rozhodčí je současně předsedou jury, 
pokud řídící orgán neurčí jinak. 

 
Článek 17 
Tituly a odměny v soutěžích: Vítězným družstvům v dlouhodobých mistrovských soutěžích přísluší titul "MISTR 
ČR", v pohárových soutěžích „ VÍTĚZ POHÁRU “. 
K titulu se ještě připojuje označení věkové kategorie a rok, ve kterém byl titul získán s uvedením oddílu. 
Ceny pro vítěze a za další umístění se řídí odstavcem II. c) článku 12. 

 
Článek 18  
Námitky podávané v soutěžích v samoúčelné snaze po přiznání vítězství za každou cenu jsou ve výchovném úsilí 
nezdravým a rušivým jevem. Námitky podobného druhu budou proto řídícím orgánem zásadně odmítány, pokud 
nebude třeba provést jiná opatření. Předmětem jednání se mohou stát pouze námitky řádně odůvodněné, 
podložené doklady. Námitky podané bez odůvodnění vyjádření a projednání kolektivem nejsou příslušné orgány 
povinny projednávat. 

 
Článek 19 

Opodstatněné a doklady doložené námitky lze podat v souvislosti s průběhem soutěže v těchto případech: 
a) při porušení pravidel vodního póla; 
b) při porušení ustanovení soutěžního řádu, celostátního kalendáře, termínové listiny a rozpisu soutěže; 
c) při porušení všech platných řádů a směrnic ČSVP (hospodářských, disciplinárních apod.); 

Pozn.: Předmětem projednání se mohou stát pouze námitky řádně odůvodněné a podložené podklady Námitky 
podané bez odůvodnění a bez řádného projednání dle čl. 22 nejsou příslušné orgány povinny projednávat.  

 
Článek 20  
Námitky v dlouhodobých soutěžích podává zásadně vedoucí družstva nebo trenér po řádném projednání  
v družstvu, nejpozději do 3 dnů ode dne konání utkání. Námitku lze podat jakýmkoli prokazatelným způsobem, 
adresovaným řídícímu orgánu. Pro posouzení včasnosti podání je rozhodující datum převzetí námitky řídícím 
orgánem. Pro urychlení projednávání je též možné spolu s doporučeným dopisem zaslat elektronickou kopii. 

 
Článek 21 

Námitky musí být potvrzeny výborem oddílu - klubu. Opis námitek musí namítající zaslat doporučenou poštou 
soupeři a doklad o tom (podací lístek) přiložit k podaným námitkám. K podaným námitkám nutno složenkou připojit 
také vklad 200,- Kč u mistrovství ČR a II. ligy nebo 100,- Kč u ostatních soutěží. 
Vklad se poukazuje orgánu řídícímu soutěže, který je uveden v rozpisu soutěže. 
Námitky podané bez těchto formalit nebo v pozdější době než je stanoveno se pokládají za nepodané a nebudou 
projednávány. 

 
Článek 22 
V případě, že řídící orgán námitku zamítne, propadne vklad v jeho prospěch.  
Vyhoví-li se námitce, byť i jen částečně, vrátí se vklad v plné výši namítajícímu. 

 
Článek 23 
Námitky v krátkodobých, jednorázově pořádaných nemistrovských soutěžích (turnajích) podává vedoucí družstva 
nebo trenér po řádném projednání v kolektivu ihned delegované jury nebo delegovaným rozhodčím. 

 
Článek 24 
V případě, že delegovaná jury nebo rozhodčí podané námitky zamítnou, propadá vklad ve prospěch pořadatele.  
Rozhodne-li se o námitkách ve prospěch namítajícího, byť i jen částečně, vklad se vrací v plné výši. 

 
O d v o l á n í : 
 
Článek 25 
Přestupky hráčů, funkcionářů a družstev v jednotlivých utkáních řeší 
a) v dlouhodobých soutěžích STK dle Disciplinárního řádu  
b) v turnajích jury složená z přítomných rozhodčích řídících utkání, případně delegáta, dle Disciplinárního řádu  

 
Článek 26 
Proti rozhodnutí řídícího orgánu lze podat do 15 dnů po oznámení rozhodnutí, písemné odvolání k odvolací komisi, 
která ve věci rozhodne s konečnou platností dle Disciplinárního řádu. 
Ohledně doručení odvolání platí shodně ustanovení čl.20. 



 

Článek 26 
Orgán vyšší instance, který obdrží odvolání, rozhodne o něm na podkladě výsledků vlastního šetření 
s přihlédnutím i k platným sportovně technickým předpisům do 30 dnů. Až do rozhodnutí orgánu vyšší instance 
platí rozhodnutí nižší instance (odvolání nemá odkladný účinek). V případě, že orgán vyšší instance odvolání 
zamítne, propadne vklad ve prospěch příslušného řídícího výboru. Rozhodne-li o odvolání ve prospěch odvolatele, 
byť i jen částečně, vrací se vklad v plné výši. 

 
Článek 28 
Rozhodne-li příslušný orgán o námitkách či odvoláních ve prospěch namítajících či odvolatele, může vzniklé výlohy 
spojené s projednáním případu dát k náhradě tomu, kdo svou nedbalostí zavinil podání námitek či odvolání. 
 
Článek 29 
Námitky či odvolání lze vzít zpět (odvolat) až do zahájení jejich projednávání orgánem, který má o nich rozhodnout. 
Jsou-li vzaty zpět (odvolány), může být namítajícímu či odvolateli uloženo, aby uhradil příslušnému orgánu 
všechny prokazatelné výlohy, které podáním námitek či odvolání vznikly.  
Odvolateli je vrácen vklad v plné výši. 

 
Článek 30 
Podání bezdůvodných námitek či odvolání může být potrestáno podle platného Disciplinárního řádu.  
 
Článek 31  
Věkové kategorie:  
Pro účast v dané soutěži je rozhodující ročník narození, který je pro každou kategorii specifikovaných 
v rozpisu soutěže pro daný ročník soutěže a pro danou věkovou kategorii. 
 
Mini pólo:                     Hrací doba 4 x 4 minuty čistého času. Povolený počet utkání max. 3 za den.  
Hraje se podle upravených pravidel vodního póla pro mini pólo. 
 
Mladší žáci - žákyně:     Hrací doba 4 x 6 minut čistého času.  
Povolený počet utkání max. 3 za 1 den. Povolený maximální počet hráčů na soupisce o utkání 15. 
Utkání nesmí být zahájeno večer po 20,00 hod. a ráno začínat před 8,00 hod. 
 
Starší žáci - žákyně:      Hrací doba 4 x 7 minut čistého času.  
Povolený počet utkání max. 3 za 1 den. Povolený maximální počet hráčů na soupisce o utkání 15. 
Utkání nesmí být zahájeno večer po 20,00 hod. a ráno začínat před 8,00 hod. 
 
Družstva v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň se mohou, v případě nevypsání příslušné soutěže, 
přihlásit do stejné soutěže opačného pohlaví. Soutěže budou vyhodnoceny zvlášť. 
 
Mladší dorostenci:         Hrací doba 4 x 8  minut čistého času.  
Mladší dorostenky: Povolený počet utkání max. 3 za 1 den  
Utkání nesmí být zahájeno večer po 20,00 hod. a ráno začínat před 8,00 hod. 
 
Starší dorostenci:          Hrací doba 4 x 8 minut čistého času. 
Starší dorostenky: Povolený počet utkání max. 3 za 1 den. 
Utkání nesmí být zahájeno večer po 20,00 hod. a ráno začínat před 8,00 hod. 
 
Dospělí - muži, ženy:     Hrací doba 4 x 8 minut čistého času.  
 
Veteráni - muži, ženy:    od 35 let bez omezení.  
 
O účasti všech hráčů a hráček startujících v nejbližší vyšší věkové kategorii rozhoduje trenér. Na základě 
výkonnosti a odpovídajícího tělesného rozvoje. 

V žákovských kategoriích mohou startovat dívky do 16 let, a to maximálně 2 dívky na družstvo a pouze v případě, 
že v daném roce nebude vypsána soutěž dorostenek. 

 
Článek 32  
V soutěžích mladších a starších žáků mohou hrát tzv. smíšená družstva složená z hráčů a hráček příslušné věkové 
kategorie. V zápise o utkání musí být uvedena nadpoloviční většina hráčů příslušné soutěže. 
V zájmu státní reprezentace mohou hrát v soutěžích i reprezentační celky. Podmínky jejich účasti stanovené VV 
ČSVP budou uvedeny v rozpise dané soutěže. 



 

 
Článek 33 
Oddíly, které se přihlašují do soutěží, musí vyhovovat všem podmínkám stanoveným pro účast v soutěži pravidly 
vodního póla, Soutěžním řádem a rozpisem soutěže. 

 
Článek 34 
Každé družstvo zařazené do soutěží musí: 

a) mít pro všechny své hráče nastupující k utkání registrační průkaz ČSVP, opatřený všemi předepsaným 
údaji a náležitostmi a registrační známkou pro daný rok. Toto opatření neplatí pro reprezentační družstva v 
soutěži; 

b) opatřit pro každého hráče předepsanou výstroj (i náhradní) - očíslované čepičky a plavky. Hráči nesmí 
k soutěžím za vlastní či hostující oddíl používat reprezentační výstroj. 

 
Článek 35 
Soupiska je doklad potvrzený řídícím orgánem soutěže, který určuje příslušnost hráčů k určitému družstvu klubu, 
od něhož se odvozuje režim startu těchto hráčů i za jiná družstva klubu. 

a) soupiska obsahuje tyto údaje: název soutěže, jméno, příjmení, datum narození a registrační číslo hráče, 
jméno, příjmení a odbornou kvalifikaci trenéra, případně jeho asistenta, jméno, příjmení, adresu a telefon 
vedoucího družstva, razítko, jméno, funkci a podpis odpovědného pracovníka oddílu. 

b) na soupisce oddílů musí být uvedeno minimálně 13 hráčů, max. 5 hostujících hráčů ČR. Na zápise o 
utkání musí být  minimálně nadpoloviční většina oddílových/klubových hráčů. 

c) družstva zařazená do soutěže zašlou soupisku dvojmo řídícímu orgánu ČSVP ve stanoveném termínu. 
Potvrzenou soupisku vrátí ČSVP zpět; 

d) doplňovat nebo měnit soupisku v průběhu soutěže, může podle tohoto soutěžního řádu jen orgán, který 
soutěž řídí (např. STK). Změny na soupisce se provádějí pouze dodatky, které jsou připojeny k soupisce; 

e) jakékoliv zneužití soupisky, uvádění nepravdivých údajů (např. datum narození) nebo nesprávných 
záznamů není slučitelné se ctí sportovce a bude disciplinárně trestáno; 

f) platnost soupisek trvá od zahájení soutěže až do jejího skončení, včetně případné kvalifikace do vyšších 
soutěží; 

g) hráč oddílu, který startuje v některé soutěži, může nastoupit jen tehdy, je-li uveden na soupisce; 
h) po změně příslušnosti k jinému klubu, (přestup, hostování), může být hráč zařazen na soupisku nového 

oddílu po vyznačení změny v jeho registračním průkazu; 
i) u družstev I. ligy mužů a žen nesmí být na soupisce platné pro tuto soutěž uveden jako trenér ten, který je 

uveden na téže soupisce jako hráč. 
j) na lavičce při utkání smí být pouze trenéři, asistenti trenérů a funkcionáři uvedení na soupisce družstva. 

Kromě hráčů nejvýše však 3 osoby. 
k) osoba uvedená na soupisce, nemůže být pro stejnou soutěž delegována jako rozhodčí v daném soutěž. 

ročníku a to ani v případě, že v průběhu soutěže přestane jako hráč, trenér nebo asistent působit.  
l) po odehrání 60% dané soutěže budou soupisky uzavřeny a nelze předkládat dodatky ani novou soupisku. 

Toto omezení se vztahuje pouze na soutěže mužů a žen. 
m) soutěží ČSVP se mohou účastnit i zahraniční družstva. Tato družstva budou startovat mimo soutěž a na 

vlastní registrační průkazy. 

 
 
Článek 36 
Přeřazování hráčů: 
 
Má-li oddíl v mistrovských nebo přebornických soutěžích více družstev v téže věkové kategorii, musí mít pro každé 
družstvo samostatnou soupisku. Členové družstva, které se zúčastní vyšší soutěže, uvedení na soupisce počínaje 
číslem 8 a dalším, mohou startovat i za družstvo, které se zúčastní soutěže nižší s těmito omezeními: 

a) hráč, který byl uveden v zápise o utkání za družstvo účastnící se vyšší soutěže, nesmí v průběhu 48 hodin, 
počítáno od počátku utkání, nastoupit za družstvo, účastnící se nižší soutěže a stejně tak opačně, tj. hráč, 
jenž byl uveden v zápise o utkání za družstvo účastnící se nižší soutěže, nesmí ve lhůtě 48 hodin nastoupit 
za mužstvo účastnící se vyšší soutěže;  Stejné omezení platí i pro hráče startující za různá družstva 
v různých soutěžích a kategoriích. Neplatí však pro hráče, který se zúčastní více soutěží za mateřský 
oddíl.  

b) hráči družstva, účastnícího se vyšší soutěže, uvedení na soupisce počínaje č.8, musí být současně 
uvedeni na prvních místech soupisky družstva, účastnícího se nižší soutěže a to ve stejném pořadí, v 
kterém jsou uvedeni na soupisce družstva vyšší soutěže (tj. č. 8 má zde č. 1, č. 9 pak č. 2 atd.); 

c) hráč, který byl uveden v 50% zápisů o utkání v daném ročníku za družstvo účastnící se vyšší soutěže, 
nemůže již nastoupit za družstvo hrající v nižší soutěži; Počet utkání v dané soutěži je stanoven počtem 
utkání v dlouhodobé části soutěže včetně dalších nástavbových částí, přičemž počítán je nejvyšší možný 
počet utkání, který bude odehrán v dané soutěži dle rozpisu této soutěže. 



 

 
d) pokud má oddíl dvě družstva hrající stejnou soutěž, neplatí přeřazovaní hráčů mezi družstvy A a B    

dle písm. b) tohoto článku. Pro každé družstvo musí být předložena samostatná soupiska. Hráč nesmí být 
uveden na obou soupiskách. 

 
Článek 37 
Pořadatelem utkání je oddíl, který je uveden v rozlosování na prvním místě, případně označen jako pořadatel 
celého souboru utkání nebo stanoven při losování. 

 
Článek 38   
Povinnosti pořádajícího oddílu: 

a) učinit všechny přípravy k hladkému průběhu utkání; 
b) zajistit bezpečnost hráčů, rozhodčích a delegovaných činovníků; 
c) stanovit začátek utkání tak, aby hostující družstvo mělo nejlepší vlakové nebo autobusové spojení; 
d) mít k dispozici sportovně technickou dokumentaci příslušné soutěže, tzn. rozpis dané soutěže a Soutěžní 

řád ČSVP; 
e) zajistit soupeřům nocleh, požádají-li o to nejméně 14 dní předem; 
f) poskytnout maximální součinnost delegovaným rozhodčím; 
g) zajistit zdravotní službu a její řádné vybavení pro první pomoc; 
h) zajistit místo pro delegovaného činovníka u stolku časoměřičů, pro vedoucí družstev, trenéry a členy 

družstev zajistit místo za brankovou čarou; 
i) vyplatit rozhodčím a delegátu příslušné náhrady podle platných směrnic ČSVP, a to i v případě nesehrání 

utkání stanovených rozpisem, nejpozději po dohrání posledního zápasu;  
j) zaslat ihned po skončení utkání doporučeně originál a 1 kopii zápisu o utkání řídícímu výboru; opis zápisu 

předat vedoucímu hostujícího družstva; 
k) zajistit řádnou propagaci utkání, vyrozumět tisk a sdělit mu výsledky; 
l) zajistit utkání dostatečným počtem rozhodčích mimo deleg. rozhodčích řídícím  výborem 
m) zajistit uzamykatelnou šatnu pro soupeře a rozhodčí; 
n) zajistit rozhlas a hlasatelskou službu. 
o) mít u stolku náhradní sady čepiček, nebo alespoň jednu bílou a jednu modrou čepičku bez čísla, nebo 

s číslem počínaje číslovkou 14. 
 

Článek 39 
Povinnosti hostujícího oddílu: 

a) oznámit nejméně 14 dní pořadateli předem počet a druh požadovaných noclehů.; pokud není stanoveno  
termínovou listinou jinak. 

b) dostavit se včas k utkání nebo se omluvit pořadateli a delegovaným rozhodčím nejméně 36 hodin před  
zahájením utkání, když z vážných důvodů nemůže k němu nastoupit. Vzniknou-li pořadateli prokazatelné  
výlohy, je hostující oddíl povinen je uhradit vyjma případu viz major; 

c) poskytnout pořádajícímu oddílu maximální součinnost při zajištění bezpečnosti na hřišti a ke klidnému a  
regulérnímu průběhu utkání svým ukázněným vystupováním; 
 

Článek 40 
Hřiště a jeho vybavení: 

a) utkání mistrovských (přebornických) soutěží se hrají pouze na hřištích označených a vybavených podle 
pravidel vodního póla, soutěžního řádu a rozpisu soutěže; 

b) teplota vody nesmí být nižší než 22 oC. Výjimku může povolit pouze příslušný řídící orgán; 
c) připravit a vybavit hřiště podle pravidel a rozpisu soutěže (připravit alespoň 3 regulérní míče, třikrát 

vyplněný formulář zápisu o utkání, příslušné praporky, troje přerušovací stopky a náhradní sadu čepiček 
nebo 2 čepičky různých barev bez čísla atd.) a to vše nejméně 30 minut před utkáním; 

d) pořadatel připraví dostatečně viditelný ukazatel stavu utkání, ukazatel odehraného času a délky držení 
míče a ukazatel vyloučených hráčů; 

e) za neúplné vybavení a vyznačení hřiště bude pořádající oddíl potrestán pokutou podle povahy provinění 
dle Disciplinárního řádu. 

f) rozhodnutí o regulérnosti hřiště s přihlédnutím k uděleným výjimkám vydaným Soutěžní komisí náleží 
jedině delegovaným rozhodčím. V případě jejich nepřítomnosti náhradnímu rozhodčímu. 



 

Článek 41 
Hlášení utkání: 

Termíny utkání určí sportovně technická komise řídícího výboru svazu a uvede v rozpise příslušné soutěže. 
Termíny a pořadí zápasů uvedené v rozpise příslušné soutěže jsou závazné pro všechny účastníky, pokud 
nebudou změněny řídícím orgánem. 
 
Družstva mohou sehrát utkání v jiných termínech jen v těchto případech: 
 

a) jestliže dojde k písemné dohodě soupeřů a souhlasu pořadatele, že utkání bude předehráno a dohodu 
schválí řídící orgán. K této dohodě musí dojít nejméně sedm dní před termínem utkání; 

b) nedojde-li k utkání nebo nedojde-li k dokončení utkání pro zásah vyšší moci. V takovém případě je 
povinností družstev dohodnout se nejméně do 3 dnů na nejbližším volném termínu jinak termín stanoví 
řídící orgán. 

 
Článek 42 

a) pořádající oddíl oznámí prokazatelně soupeři, rozhodčím a řídícímu výboru svazu nejméně 14 dní předem 
(den utkání v to nepočítaje) den, hodinu a místo konání utkání. Pozdní hlášení se pokutují 200,- Kč za 
jednotlivý případ; 

b) pokud soupeř, rozhodčí a řídící výbor nedostane hlášení o utkání (utkáních) do 72 hodin před stanoveným 
začátkem, musí hosté ihned (telegraficky, faxem nebo emailem) upozornit pořadatele a příslušný řídící 
orgán na tuto skutečnost. Za hlášení, které došlo hostujícímu družstvu v době kratší 72 hodin, nejpozději 
však do 48 před utkáním se pořadatel pokutuje další částkou 100,- Kč; 

c) neobdrží-li ani pak hosté hlášení od pořadatele do 48 hodin před začátkem utkání,  
d) nemusí se k utkání dostavit a vítězí kontumačně 6:0. Jsou však povinni o této skutečnosti písemně 

uvědomit řídící orgán s doložením všech dokladů. Za nehlášení utkání do 48 hodin obdrží pořadatel další 
pokutu 100,- Kč, popřípadě bude proti němu zahájeno disciplinární řízení; 

e) rozhodující pro případ sporu je datum a hodina odeslání upozornění, případně jiný doklad o doručení 
oznámení. V případě několikerého pozdního hlášení, může být družstvo vyloučeno ze soutěže. 

 
Článek 43 
Nástup družstev: 

a) družstva jsou povinna nastoupit k zahájení utkání ve stanovenou dobu (rozplavání musí zajistit pořádající 
složka alespoň 15 minut před zahájením utkání); 

b) za řádný nástup družstva se považuje, má-li družstvo k dispozici alespoň 7 hráčů připravených k zahájení 
utkání. Směrodatné pro posouzení času je čas, který zjistí na místě rozhodčí utkání; 

c) není-li možné zahájit utkání ve stanovenou hodinu pro nepředvídanou překážku (bouřka apod.), jsou obě 
družstva povinna nastoupit k utkání v pozdější dobu, nejpozději však tak, aby utkání skončilo včas před 
odjezdem veřejného dopravního prostředku, kterým družstvo hostí podle pravidelného jízdního řádu může 
odjet do svého bydliště v den utkání, nebo stihnout začátek dalšího mistrovského (přebornického) utkání 
téže soutěže; 

d) ujednání o náhradním utkání, potvrzené vedoucími družstev, přiloží rozhodčí k zápisu o utkání  
e) s udáním důvodů, pro které došlo k utkání v pozdější dobu, případně s uvedením náhradního termínu 

odloženého utkání. 

 
 
Článek 44 
Čekací doba: 

Čekací doba na soupeře je 15 minut po stanoveném, řádně ohlášeném začátku utkání. 
Čekací doba smí být pouze čerpána v opodstatněných případech. 
Za neopodstatněné čerpání čekací doby se považuje mimo jiné zdržení začátku utkání pozdním vyplněním zápisu, 
opožděným prováděním přípravy hřiště (vinou pořádajícího oddílu), míčů, pozdním nástupem hráčů do vody apod. 
Protáhne-li se v jednotlivých případech zdržení utkání o více než 15 minut, považuje se tato skutečnost za 
překročení čekací doby a posuzuje se podle platných ustanovení Disciplinárního řádu.  
 
Článek 45 
Není-li přítomen ve stanovený začátek delegovaný rozhodčí, nutno čerpat čekací dobu v každém případě. 

 
Článek 46 
Nastoupí-li některé družstvo po stanoveném začátku k utkání před uplynutím čekací doby, poznamená tuto 
skutečnost rozhodčí do zápisu o utkání s udáním důvodu. 
 



 

Článek 47 
Jsou-li po uplynutí čekací doby přítomna v prostoru hřiště obě družstva s hráči, kteří měli nastoupit k utkání (podle 
zápisu o utkání) a delegovaný rozhodčí se nedostavil, je povinností družstev utkání sehrát. Obě družstva jsou 
povinna vzájemně si poskytnout maximální součinnost,aby se utkání mohlo uskutečnit. 
 
Poznámka:   
Oznámí – li hostující družstvo pořadateli, rozhodčím, a také řídícímu orgán, telefonicky nebo telegraficky zpoždění 
nedodržením jízdního řádu veřejného dopravního prostředku, musí pořádající oddíl vyčkat příjezdu hostí max. 30 
minut po nahlášeném začátku utkání a utkání sehrát. Tuto skutečnost musí rozhodčí zaznamenat do zápisu o 
utkání včetně časových údajů. O platnosti rozhodne řídící orgán na základě předložených dokladů a po prošetření 
všech okolností. 

 
Článek 48 
O výsledku utkání, ke kterému některé z družstev nastoupilo až po uplynutí čekací doby, či vůbec nenastoupilo, 
rozhodne řídící orgán a to na základě zjištění prokázaných skutečností: 

a) uznáním výsledku dosaženého na hřišti, jestliže omeškání nebo nedostavení se k utkání nebylo vinou 
družstva; 

b) hracími či disciplinárními důsledky pro provinivší se družstvo (kontumační výsledek a disciplinární 
potrestání), jestliže zmeškání či nedostavení se k utkání bylo vinou družstva. 

 
Článek 49 
Řízení utkání: 

Rozhodčí před utkáním obdrží: 

a) od pořádajícího družstva trojmo vyplněné zápisy o utkání, seznam pomocných rozhodčích,      
b) minimálně 3 míče, s kterými se má hrát a rozpis soutěže; 
c) od vedoucích obou družstev soupisky družstev a registrační průkazy všech hráčů uvedených v zápise o  
d) utkání trenérů i asistentů ze střídačky družstva. 

 
Článek 50 

a) Čekací doba na delegované rozhodčí je 15 minut. Je-li v této době přítomen pouze jeden delegovaný 
rozhodčí, řídí toto střetnutí sám až do jeho konce. Nedostaví-li se v čekací době žádný z delegovaných 
rozhodčích, přebírají funkci neutrální rozhodčí s nejvyšší kvalifikací. Za neutrálního rozhodčího je 
považován ten, který není hráčem, trenérem ani vedoucím družstva hrajícího příslušnou soutěž.  
Při stejné kvalifikaci rozhodne o tom, kdo bude utkání řídit, dohoda kapitánů obou družstev, jinak los. V 
případě, že nejsou přítomni neutrální rozhodčí, převezmou řízení utkání rozhodčí s nejvyšší kvalifikací, při 
stejné kvalifikaci více rozhodčích, rozhoduje dohoda kapitánů obou družstev, jinak los. Tuto skutečnost 
potvrdí oba kapitáni svým podpisem v zápise o utkání. Ve všech případech se hraje toto utkání jako 
mistrovské (přebornické). 

b) Pokud při turnaji nejsou přítomni všichni delegovaní rozhodčí provede se jejich doplnění až do počtu 
původně delegovaných rozhodčích. Pokud jsou přítomni rozhodčí, kteří byli delegováni jako náhradníci, 
budou přednostně použiti pro řízení zápasů. Jako další rozhodčí budou použiti ti, kteří vyhovují písmenu 
„a“ tohoto článku. Doplnění rozhodčích provede delegát turnaje, v jeho nepřítomnosti pak delegovaný 
vrchní rozhodčí. Pokud není ani on přítomen, doplnění provede delegovaný rozhodčí s nejvyšší kvalifikací. 
Pokud není přítomen nikdo z delegovaných rozhodčích, provede doplnění delegovaný náhradník s nejvyšší 
kvalifikací. Pokud není přítomen ani žádný delegovaný náhradní rozhodčí, postupuje se dle písm. a tohoto 
článku. 
Pokud je přítomen člen výkonného výboru nebo člen některé komise ČSVP je povinností činovníka,který 
provádí doplnění rozhodčích, své rozhodnutí s tímto členem (členy) předem konzultovat. 

 
Článek 51 
Řídí-li utkání náhradní kvalifikovaný rozhodčí a delegovaní rozhodčí se dostaví později, nejdéle však do zahájení 
třetí čtvrtiny, ale tak, že mohou současně převzít utkání, převezmou oba rozhodování tohoto utkání při nejbližším 
přerušení hry. Dosavadní rozhodčí je povinen oznámit delegovaným rozhodčím spolu s časoměřiči a zapisovateli 
stav utkání délku odehraného času. Jakmile převezme řízení utkání jen jeden delegovaný rozhodčí, rozhoduje toto 
utkání až do konce sám. Dostaví-li se delegovaný rozhodčí až po zahájení třetí čtvrtiny, dokončí řízení utkání 
náhradní rozhodčí. 

 
Článek 52 
V případě, že na hřišti není žádný kvalifikovaný rozhodčí, hraje se utkání pouze jako přátelské. 
 



 

Článek 53 
Neřídí-li utkání kvalifikovaný rozhodčí a dostaví-li se během utkání, avšak ještě před zahájením třetí čtvrtiny 
jakýkoliv rozhodčí vodního póla s kvalifikací nejméně III.třídy, rozhodčí při nejbližším přerušení hry utkání ukončí. 
Obě družstva jsou povinna nastoupit nejpozději do 30 minut k novému utkání, které řídí dostavivší se kvalifikovaný 
rozhodčí. 
Nové utkání se hraje pak jako mistrovské (přebornické). 
Dostaví-li se však jakýkoliv rozhodčí vodního póla s kvalifikací nejméně III.třídy až po zahájení třetí čtvrtiny, 
převezme při nejbližším přerušení hry řízení utkání, ale utkání je dohráno pouze jako přátelské. 
Poznámka: pod pojmem "jakýkoliv rozhodčí" rozumí se i původně delegovaný rozhodčí vodního póla. 

 
Článek 54 
Proti výkonu rozhodčího lze vznést námitky jen při jeho prokazatelném nečestném jednání nebo při hrubém 
porušení pravidel. Podání námitek proti technickým chybám rozhodčího nemůže mít za následek změnu na 
výsledku dosaženého na hřišti. 
 
Článek 55  
Práva a povinnosti rozhodčího: 

Mimo povinnosti uložené rozhodčímu pravidly, je rozhodčí povinen: 
 

a) dbát na dodržování všech ustanovení tohoto Soutěžního řádu a příslušného rozpisu soutěže; 
b) dostavit se nejméně 30 minut před začátkem utkání, zkontrolovat hřiště a jeho vybavení, výstroj hráčů a 

prohlédnout nehty hráčů, zápis, soupisky družstev a registrační průkazy hráčů, které ponechá po celou 
dobu utkání u sebe. Nepřipustit k utkání hráče, který nemá registrační průkaz se všemi náležitostmi podle 
Registračního řádu; 

c) Před utkáním předložit zápis kapitánům obou družstev k podpisu. Ihned po utkání jej zkontrolovat, doplnit, 
prázdné řádky proškrtat, uvést do zápisu zjištěné nedostatky o utkání a odevzdat pořadateli; 

d) řídit utkání v předepsaném úboru, nestranně, podle pravidel; 
e) provést včas společný nástup obou družstev před zahájením utkání; 
f) odebrat registrační průkaz hráčům vyloučeným do konce utkání podle pravidel WP, dále těm, kteří se 

provinili nesportovním chováním podle pravidel WP;  
g) odebrat registrační průkaz hráčům vyloučeným do konce utkání podle pravidel VP a dále těm, kteří se 

provinili nesportovním chováním podle pravidel VP a odeslat je doporučeně s popisem přestupku řídícímu 
orgánu první pracovní den po skončení utkání; 

h) zkontrolovat všechny míče (minimálně 3), které mají být použity při hře; 
i) rozhodovat o přerušení a předčasném ukončení utkání z důvodů povětrnostních nebo jiných. V tomto 

případě zapíše rozhodčí stav utkání v době jeho přerušení (ukončení) na rubu zápisu o utkání společně s 
udáním důvodu a vylíčením všech okolností; 

j) oznámit pořadateli ihned po obdržení delegace, nereflektuje-li na zajištění noclehu, jinak je povinen 
pořadateli hradit vzniklé prokazatelné výlohy. 

k) v případě turnajového systému soutěže rozhodne sbor rozhodčích o následném potrestání hráčů 
vyloučených do konce utkání v souladu se Sazebníkem trestů a pokut. Pokud umožní vyloučeným hráčům 
do konce utkání v některém z následujících utkání nastoupit, poznamená tuto skutečnost do příslušného 
zápisu o utkání.  
Registrační průkaz vyloučeného hráče přesto zašle pořadatel řídícímu orgánu soutěže. 

 
Článek 56 
Přerušení a předčasné ukončení utkání: 

O přerušení utkání z technických důvodů nebo pro změnu povětrnostních podmínek či jeho předčasném ukončení 
rozhodují rozhodčí utkání, kteří uvedou důvody do zápisu. 

 
Článek 57 
Bylo-li z důvodů uvedených v článku 60 utkání přerušeno, dohrává se od přerušeného stavu. Hráči zaujmou místa 
jako při zahájení hry a rozhodčí vhazuje míč do středu hřiště. Není-li možné dohrát utkání téhož dne, považuje se 
utkání za předčasně ukončené a vedoucí obou družstev se dohodnou na novém termínu utkání, které oznámí do 3 
dnů řídícímu výboru. Jinak termín stanoví řídící orgán sám. 
Je-li na hřišti umělé osvětlení, dohraje se utkání za umělého osvětlení. 



 

Článek 58 
Vedoucí družstev: 

Vedoucí družstev je oprávněn: 
a) jednat za družstvo; 
b) podávat jménem družstva námitky (po projednání s družstvem); 
c) upozornit před zahájením nebo v přestávkách utkání rozhodčího na případné závady, které mohou 

nepříznivě ovlivnit regulérnost utkání; 
d) žádat, aby byl přítomen projednávání námitek svého družstva. 

 
Článek 59 
Vedoucí družstva je zejména povinen: 

a) dbát na kázeň a vystupování hráčů a trenéra, zajistit pořádek v družstvu, v průběhu utkání soustředit 
družstvo na vyhrazeném místě dle pokynu rozhodčího; 

b) znát všechna ustanovení SŘ, pravidel a rozpisu soutěže a řídit se jimi; 
c) předložit rozhodčímu před utkáním soupisku družstva s platnými registračními průkazy hráčů uvedených v 

zápisu o utkání, včetně svého RP a RP trenéra. Funkcionář či hráč, který před utkáním nepředložil platný 
RP hrajícího oddílu, nesmí být během utkání na střídačce družstva; 

d) předat podklady pro vyplnění zápisu o utkání; 
e) provést vyúčtování za hostující družstvo (je-li stanovena úhrada) 
f) zajistit účast hráčů na dopingové kontrole, budou-li k ní vyzvání; 
g) v případě nepřítomnosti trenéra přebírá jeho povinnosti dle SŘ čl. 60. 
h) předložit zapisovateli před utkáním sestavu družstva včetně trenéra a dalších  

činovníků, oprávněných zdržovat se na střídačce družstva. 
 

Článek 60 
Trenér družstva: 

Trenér družstva je povinen: 

a) dbát spolu s vedoucím družstva na kázeň a pořádek v družstvu; 
b) ovládat pravidla hry a ustanovení tohoto soutěžního řádu; 
c) dbát na dodržování pravidel o dopinku a zajistit ochranu hráčů před dopinkem; 
d) předkládat oddílovému kolektivu k projednání disciplinární provinění členů družstva; 
e) účastnit se jednání oddílového kolektivu o podání případných námitek; 
f) v případě nepřítomnosti ved. družstva přebírá jeho povinnosti dle SŘ čl. 59 

 
Článek 61 
Členové družstva: 

Kapitán družstva vodního póla, vyjma práv a povinností určených mu pravidly vodního póla, je povinen: 

a) vychovávat ke kázni a vzornému vystupování všechny hráče družstva; 
b) být přítomen kontrole hřiště a jeho vybavení (čl. 40) před utkáním a losování stran. 
c) podepisovat zápis o utkání před zahájením utkání; 
d) uzavřít případnou dohodu o řízení utkání náhradním rozhodčím; 
e) v případě, že odchází ze hřiště, určit zástupce a oznámit jej rozhodčímu a zapisovateli; 

 
Článek 62 

Hráči družstva jsou povinni: 

a) chovat se na hřišti i mimo něj ukázněně a podřizovat se bez odmluv a posunků všem rozhodnutím 
rozhodčích; 

b) ovládat pravidla hry a dodržovat je.  
c) udržovat svůj registrační průkaz ČSVP v neustálé platnosti (příspěvkové známky a pod.); 
d) podřizovat se bez výhrad všem nařízením a pokynům kapitána, trenéra a vedoucího družstva; 
e) dbát na nezávadnost svého závodního úboru; 
f) vzorně reprezentovat svůj oddíl - klub; 
g) dbát na dodržování pravidel o dopinku, podrobit se dopingové kontrole budou-li vyzváni; 
h) pravidelně absolvovat lékařské prohlídky, které mají platnost 12 měsíců ode dne provedení prohlídky. 
i) informovat trenéra o svých zdravotních obtížích a omezeních. 

 
Článek 63 
Zrušeno 

 



 

Článek 64   
Hodnocení výsledků soutěží: 

Vítězství v utkání se hodnotí dvěma body, nerozhodně jedním bodem, porážka žádným bodem, pokud Rozpis 
soutěže nestanoví jinak.  
Vítězem soutěže se stává družstvo, které dosáhlo v odehraných a řádně schválených utkáních nejvyššího počtu 
bodů. V případě stejného počtu bodů rozhodne o lepším umístění: 

a) menší počet kontumačních výsledků 0:6; 
b) výsledek vzájemných utkání (hraje-li se dvou a vícekolově, body i skóre se odděleně sečtou a výsledek se  

posuzuje podle předchozích ustanovení; 
c) lepší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami; 
d) větší počet vstřelených branek; 
e) větší počet vítězných utkání; 
f) pokud i tak nebude rozhodnuto a jde-li o vítěze, postupujícího nebo sestupujícího, sehraje se nové utkání  

podle rozhodnutí řídícího výboru; 
g) nejde-li o vítěze či sestupujícího, družstva obsadí v konečné tabulce stejné místo. 
h) v případě hracího systému typu play-off, při rovnosti bodů na konci série rozhodují příp. kontumační  

výsledky v utkáních příslušného kola play-off, následně vzájemné skóre, při jeho rovnosti rozhoduje větší 

počet branek dosažený na soupeřově hřišti. Případné další kritérium určuje Rozpis příslušné soutěže. 

 
Článek 65 
Tři kontumační výsledky v průběhu jednoho ročníku soutěže mají za následek vyloučení družstva 
ze soutěže bez ohledu na počet získaných bodů. 

 
Článek 66 
Při vyloučení nebo vystoupení družstva ze soutěže se postupuje při hodnocení výsledků takto: 

a) sehrálo-li družstvo jenom 50% všech utkání, nebo dokonce méně, podle základního počtu účastníků při 
zahájení soutěže, anulují se všechny dosažené výsledky a družstvo se v konečné tabulce neuvede (jako 
by vůbec nehrálo); 

b) sehrálo-li družstvo více než 50% všech utkání podle základního počtu účastníků při zahájení soutěže, 
zůstávají všechny dosažené výsledky v platnosti a zbytek se prohlašuje kontumačně 6:0 ve prospěch 
soupeřů. Družstvo je uvedeno v tabulce, jako kdyby celou soutěž dokončilo. 

 
Článek 67 
Vyloučené či vystoupivší družstvo se považuje za sestupujícího a zařazuje se v dalším ročníku do nejbližší nižší 
soutěže. V závažných případech může řídící orgán výjimečně rozhodnout, že vyloučené či vystoupivší družstvo 
nebude zařazeno do nejbližší nižší soutěže a stanoví sám soutěž, ve které bude příslušné družstvo v dalším 
ročníku hrát. 
 
Článek 68 
Vyloučením či vystoupením družstva ze soutěže ztrácí oddíl automaticky nárok na příspěvek, který by obdržel za tu 
soutěž, kterou družstvo nedokončilo. Pokud již oddíl takový příspěvek v daném ročníku soutěže obdržel, musí jeho 
částku vrátit na účet ČSVP. 

 
Článek 69 
Při vyloučení či vystoupení družstva ze soutěže má řídící výbor právo, s přihlédnutím na sportovní úroveň soutěže, 
počet sestupujících podle ustanovení rozpisu soutěže omezit nebo zcela zrušit a to při zachování ustanovení o 
nároku na postup z nižších soutěží. Toto rozhodnutí musí však řídící orgán uskutečnit ihned po vyloučení či 
vystoupení družstva a to před oficiálním schválením výsledků. 

 
Článek 70 
Tento Soutěžní řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2013, a tím současně pozbývá platnost dříve vydaný Soutěžní řád 
včetně všech doplňků.   

 


