DP ČLANI (DPA1)
1. člen
V državnem članskem prvenstvu lahko nastopajo samo igralci, ki so registrirani pri Vaterpolski zvezi Slovenije. Pravico nastopa
moštev odreja 21. Člen Tekmovalnega pravilnika.
Tekmovalna komisija mora poslati seznam registriranih igralcev uradnim osebam vsaj 7 dni pred pričetkom tekmovanja.
Delegat je v skladu s Tekmovalnim pravilnikom odgovoren za pravilno uvrstitev registriranih igralcev v zapisnik tekme.
2. člen
Državno prvenstvo Slovenije v vaterpolu za moške – prva liga (v nadaljevanju: tekmovanje), bo odigrano v treh delih. Prvi del –
turnirski sistem, regijsko (Primorska, Štajerska, Gorenjska, Osrednje slovenska). Drugi del – v drugi del se uvrsti od 4-6 najboljših
ekip . Drugi del se odigra po dvokrožnem ali štirikrožnem sistem, odvisno od števila ekip v 2. delu. Tretji del – liga štiri ali finale,
odvisno od števila ekip v drugem delu. V ligi štirih ekipe nosijo vse točke iz 2. dela.
Prvi dve uvrščeni ekipi drugega dela igrata finale, za naslov državnega prvaka. Igra se na tri dobljeni tekmi. Tretje in četrto uvrščeni
ekipi igrata za tretje mesto na dve zmagi. Prvo srečanje za naslov prvaka v tretjem delu, igra prvo uvrščeno moštvo drugega dela
doma (sistem prvi, drugi, prvi, drugi, prvi). Za tretje mesto, pa je domačin prvega srečanja boljše uvrščeno moštvo (sistem tretji,
četrti, tretji)
3. člen
Prvo uvrščeno moštvo osvoji naslov državnega prvaka za sezono 2014-2015. Prva tri uvrščena moštva prejmejo pokale in medalje.
Prvouvrščeno moštvo ima pravico nastopa v Jadranski ligi.Prva štiri uvrščena moštva imajo pravico nastopa v Evropskih pokalnih
tekmovanjih, ki jih organizira Evropska plavalna federacija LEN. Na predlog Strokovnega sveta, predsedstvo potrdi udeležbo kluba
ali reprezentance, v Jadranski ligi.
4. člen
Tekmovalna komisija pri Vaterpolski zvezi Slovenije bo izvedla žrebanje moštev najmanj osem dni pred začetkom tekmovanja.
5. člen
Strokovni svet pripravi predlog koledarja. Predsedstvo obravnava in potrjuje koledar tekmovanj.
Datume tekem določa koledar tekmovanj in se ne sme spreminjati. Vsako spremembo v primeru ugotovljene višje sile (nesreča,
bolezen več kot polovice moštva) dovoljuje Tekmovalna komisija. Moštvo, ki brez dovoljenja Tekmovalne komisije spremeni termin
tekme, ali ne pride na tekmo, izgubi srečanje z rezultatom 0:10.
Tekmovalna komisija lahko odobri le V NAPREJ odigrana srečanja. V primeru višje sile, pa mora biti srečanje odigrano do
naslednjega kroga. V nasprotnem primeru bo srečanje registrirano z 10:0. Klub, ki ne odigra dveh srečanj, bo izključen iz tekmovanja
in kaznovan v skladu s Tekmovalnim in disciplinskim pravilnikom.
6. člen
Tekme se igrajo v sredah in sobotah med 16.00 in 21.00 uro razen, če tekmovalna komisija v skladu s Tekmovalni pravilnikom,
odobri drugačen dan ali uro tekme. Za tako odobritev morajo biti izpolnjeni pogoji navedeni v Tekmovalnem pravilniku.
Državno prvenstvo traja 6 mesecev in se mora zaključiti do 05. Julija 2015
7. člen
Kriteriji za razvrstitev v tekmovanju so zapisani v 52. Členu Tekmovalnega pravilnika.
8. člen
Igra se po pravilih FINA in LEN. Disciplinske kazni bo izrekal na podlagi prijav Disciplinski sodnik Tekmovalne komisije pri VZS.
Delegat tekme je dolžan posredovati disciplinske prekrške Disciplinskemu sodniku v roku 24 ur. Disciplinski sodnik bo kaznoval po
Disciplinskem pravilniku VZS in svoje odločitve posredoval klubom do igranja naslednje tekme.
Igra se z uradno žogo LEN in FINA, to je »MIKASA« (št.6.). Tekmovalna komisija lahko odobri tudi drugo znamko žog, vendar enake
dimenzije.
9. člen
Klub izvajalec je v skladu s Tekmovalnim pravilnikom dolžan zagotoviti osebje in potrebno opremo za zapisnikarsko mizo, linijske
sodnike, izobesiti zastavi Evropske skupnosti in Republike Slovenije, ločene garderobe za obe moštvi in uradne osebe. Tekma se
začne s predstavitvijo izven bazena.
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DP MLADINCI (DP19)
1. člen
V državnem mladinskem prvenstvu lahko nastopajo samo igralci letnika 1996 in mlajši, ki so registrirani pri Vaterpolski zvezi
Slovenije.
Pravico nastopa moštev odreja 21. Člen Tekmovalnega pravilnika.
Tekmovalna komisija mora poslati seznam registriranih igralcev uradnim osebam vsaj 7 dni pred pričetkom tekmovanja.
Delegat je v skladu s Tekmovalnim pravilnikom odgovoren za pravilno uvrstitev registriranih igralcev v zapisnik tekme.
2. člen
Državno prvenstvo Slovenije v vaterpolu za mladince (v nadaljevanju: tekmovanje), bo odigrano v 3 delih. 1. del predtekmovanja po
regijah. 2. del - 4 najbolje uvrščene ekipe igrajo dvokrožni liga sistem. 3. del – Finala Four. Organizacijo FF se ponudi 1. uvrščeni
ekipa 2. dela, nato 2. uvrščeni in tako dalje.
3. člen
Prvo uvrščeno moštvo osvoji naslov državnega prvaka za sezono 2014-2015. Tri prvo uvrščena moštva prejmejo pokale in medalje.
4. člen
Tekmovalna komisija pri Vaterpolski zvezi Slovenije bo izvedla žrebanje moštev najmanj osem dni pred začetkom tekmovanja.
5. člen
Strokovni svet pripravi predlog koledarja. Predsedstvo obravnava in potrjuje koledar tekmovanj.
Datume tekem določa koledar tekmovanj in se ne sme spreminjati. Vsako spremembo v primeru ugotovljene višje sile (nesreča,
bolezen več kot polovice moštva) dovoljuje Tekmovalna komisija. Moštvo, ki brez dovoljenja Tekmovalne komisije spremeni termin
tekme, ali ne pride na tekmo, izgubi srečanje z rezultatom 0:10.
Tekmovalna komisija lahko odobri le V NAPREJ odigrana srečanja. V primeru višje sile, pa mora biti srečanje odigrano do
naslednjega kroga. V nasprotnem primeru bo srečanje registrirano z 10:0. Klub, ki ne odigra dveh srečanj, bo izključen iz tekmovanja
in kaznovan v skladu s Tekmovalnim in disciplinskim pravilnikom.
6. člen
Tekme se igrajo v sredah in sobotah med 16.00 in 21.00 uro razen, če tekmovalna komisija v skladu s Tekmovalni pravilnikom,
odobri drugačen dan ali uro tekme. Za tako odobritev morajo biti izpolnjeni pogoji navedeni v Tekmovalnem pravilniku.
Državno prvenstvo traja 6 mesecev in se mora zaključiti do konca maja 2015.
7. člen
Kriteriji za razvrstitev v tekmovanju so zapisani v 52. Členu Tekmovalnega pravilnika.
8. člen
Igra se po pravilih FINA in LEN. Disciplinske kazni bo izrekal na podlagi prijav Disciplinski sodnik Tekmovalne komisije pri VZS.
Delegat tekme je dolžan posredovati disciplinske prekrške Disciplinskemu sodniku v roku 24 ur. Disciplinski sodnik bo kaznoval po
Disciplinskem pravilniku VZS in svoje odločitve posredoval klubom do igranja naslednje tekme.
Igra se z uradno žogo LEN in FINA, to je »MIKASA« (št.6.). Tekmovalna komisija lahko odobri tudi drugo znamko žog, vendar enake
dimenzije.
9. člen
Klub izvajalec je v skladu s Tekmovalnim pravilnikom dolžan zagotoviti osebje in potrebno opremo za zapisnikarsko mizo, linijske
sodnike, izobesiti zastavi Evropske skupnosti in Republike Slovenije, ločene garderobe za obe moštvi in uradne osebe. Tekma se
začne s predstavitvijo izven bazena.

DP KADETI (DP17)
1. člen
V državnem kadetskem prvenstvu lahko nastopajo samo igralci rojeni leta 1998 in mlajši, ki so registrirani pri vaterpolski zvezi
Slovenije.
Pravico nastopa moštev odreja 21. Člen Tekmovalnega pravilnika.
Tekmovalna komisija mora poslati seznam registriranih igralcev uradnim osebam vsaj 7 dni pred pričetkom tekmovanja.
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Delegat je v skladu s Tekmovalnim pravilnikom odgovoren za pravilno uvrstitev registriranih igralcev v zapisnik tekme.
2. člen
Državno prvenstvo Slovenije v vaterpolu za kadete (v nadaljevanju: tekmovanje), bo odigrano v 3 delih. 1. del predtekmovanja po
regijah. 2. del - 4 najbolje uvrščene ekipe igrajo dvokrožni liga sistem. 3. del – Finala Four. Organizacijo FF se ponudi 1. uvrščeni
ekipa 2. dela, nato 2. uvrščeni in tako dalje.
.
3. člen
Prvo uvrščeno moštvo osvoji naslov državnega prvaka za sezono 2014-2015. Prvo uvrščena tri moštva prejmejo pokale in medalje.
4. člen
Tekmovalna komisija pri Vaterpolski zvezi Slovenije bo izvedla žrebanje moštev najmanj osem dni pred začetkom tekmovanja.
5. člen
Strokovni svet pripravi predlog koledarja. Predsedstvo obravnava in potrjuje koledar tekmovanj.
Datume tekem določa koledar tekmovanj in se ne sme spreminjati. Vsako spremembo v primeru ugotovljene višje sile (nesreča,
bolezen več kot polovice moštva) dovoljuje Tekmovalna komisija. Moštvo, ki brez dovoljenja Tekmovalne komisije spremeni termin
tekme, ali ne pride na tekmo, izgubi srečanje z rezultatom 0:10.
Tekmovalna komisija lahko odobri le V NAPREJ odigrana srečanja. V primeru višje sile, pa mora biti srečanje odigrano do
naslednjega kroga. V nasprotnem primeru bo srečanje registrirano z 10:0. Klub, ki ne odigra dveh srečanj, bo izključen iz tekmovanja
in kaznovan v skladu s Tekmovalnim in disciplinskim pravilnikom.
6. člen
Tekme se igrajo v nedeljah med 9.00 in 12.00 uro razen, če Tekmovalna komisija v skladu s Tekmovalni pravilnikom, odobri
drugačen dan ali uro tekme. Za tako odobritev morajo biti izpolnjeni pogoji navedeni v Tekmovalnem pravilniku.
Državno prvenstvo traja 6 mesecev in se mora zaključiti do konca maja 2015.
7. člen
Kriteriji za razvrstitev v tekmovanju so zapisani v 52. Členu Tekmovalnega pravilnika.
8. člen
Igra se po pravilih FINA in LEN. Disciplinske kazni bo izrekal na podlagi prijav Disciplinski sodnik Tekmovalne komisije pri VZS.
Delegat tekme je dolžan posredovati disciplinske prekrške Disciplinskemu sodniku v roku 24 ur. Disciplinski sodnik bo kaznoval po
Disciplinskem pravilniku VZS in svoje odločitve posredoval klubom do igranja naslednje tekme.
Igra se z uradno žogo LEN in FINA, to je »MIKASA« (št.6.). Tekmovalna komisija lahko odobri tudi drugo znamko žog, vendar enake
dimenzije.
9. člen
Klub izvajalec je v skladu s Tekmovalnim pravilnikom dolžan zagotoviti osebje in potrebno opremo za zapisnikarsko mizo, linijske
sodnike, izobesiti zastavi Evropske skupnosti in Republike Slovenije, ločene garderobe za obe moštvi in uradne osebe. Tekma se
začne s predstavitvijo izven bazena.

DP STAREJŠI DEČKI (DP15)
1. člen
V Državnem prvenstvu starejših dečkov, lahko nastopajo samo igralci rojeni leta 2000 in mlajši, ki so registrirani pri Vaterpolski zvezi
Slovenije.
Pravico nastopa moštev odreja 21. Člen Tekmovalnega pravilnika. Prvo-napisani sodnik opravlja naloge delegata. Delegat je na
turnirju prvostopenjski organ izrekanja kazni.
Tekmovalna komisija mora poslati seznam registriranih igralcev uradnim osebam vsaj 7 dni pred pričetkom tekmovanja.
Delegat je v skladu s Tekmovalnim pravilnikom odgovoren za pravilno uvrstitev registriranih igralcev v zapisnik tekme.
2. člen
Državno prvenstvo Slovenije v vaterpolu za starejše dečke (v nadaljevanju: tekmovanje), bo odigrano v 2. delih. 1. del
predtekmovanja po regijah, 2. del po turnirskem sistemu. Na vsakem turnirju se odigrata dve koli. Vsaka prijavljena ekipa organizira
en turnir.
3. člen
Prvo uvrščeno moštvo osvoji naslov državnega prvaka za sezono 2014-2015. Prvo uvrščena tri moštva prejmejo pokale in medalje.
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4. člen
Tekmovalna komisija pri Vaterpolski zvezi Slovenije bo izvedla žrebanje moštev najmanj osem dni pred začetkom tekmovanja.
5. člen
Strokovni svet pripravi predlog koledarja. Predsedstvo obravnava in potrjuje koledar tekmovanj.
Datume tekem določa koledar tekmovanj in se ne sme spreminjati. Vsako spremembo v primeru ugotovljene višje sile (nesreča,
bolezen več kot polovice moštva) dovoljuje Tekmovalna komisija. Moštvo, ki brez dovoljenja Tekmovalne komisije spremeni termin
tekme, ali ne pride na tekmo, izgubi srečanje z rezultatom 0:10.
Tekmovalna komisija lahko odobri le V NAPREJ odigrana srečanja. V primeru višje sile, pa mora biti srečanje odigrano do
naslednjega kroga. V nasprotnem primeru bo srečanje registrirano z 10:0. Klub, ki ne odigra dveh srečanj, bo izključen iz tekmovanja
in kaznovan v skladu s Tekmovalnim in disciplinskim pravilnikom.
6. člen
Tekme se bodo igrale ob sobotah med 09. 00 in 12.00 uro razen, če , če Tekmovalna komisija v skladu s Tekmovalni pravilnikom,
odobri drugačen dan ali uro tekme. Za tako odobritev morajo biti izpolnjeni pogoji navedeni v Tekmovalnem pravilniku.
Državno prvenstvo traja 6 mesecev in se mora zaključiti do konca maja 2015.
7. člen
Kriteriji za razvrstitev v tekmovanju so zapisani v 52. Členu Tekmovalnega pravilnika.
8. člen
Igra se po pravilih FINA. Igralni čas je 4×7 minut. Igrišče je prilagojeno starostni skupini. Igra se na velike gole, dolžina igrišča 25m,
širina 15m. Igra se z uradno žogo LEN in FINA, to je »MIKASA« (št.6.). Tekmovalna komisija lahko odobri tudi drugo znamko žog,
vendar enake dimenzije.
Disciplinske kazni bo izrekal na podlagi prijav Disciplinski sodnik Tekmovalne komisije pri VZS. Delegat tekme je dolžan posredovati
disciplinske prekrške Disciplinskemu sodniku v roku 24 ur. Disciplinski sodnik bo kaznoval po Disciplinskem pravilniku VZS in svoje
odločitve posredoval klubom do igranja naslednje tekme.
9. člen
Klub izvajalec je v skladu s Tekmovalnim pravilnikom dolžan zagotoviti osebje in potrebno opremo za zapisnikarsko mizo, linijske
sodnike, izobesiti zastavi Evropske skupnosti in Republike Slovenije, ločene garderobe za obe moštvi in uradne osebe. Tekma se
začne s predstavitvijo izven bazena.

DP DEČKI (DP13)
1. člen
V državnem prvenstvu starejših dečkov lahko nastopajo samo igralci rojeni leta 2002 in mlajši, ki so registrirani pri vaterpolski zvezi
Slovenije.
Prvo-napisani sodnik opravlja naloge delegata. Delegat je na turnirju prvostopenjski organ izrekanja kazni.
Tekmovalna komisija mora poslati seznam registriranih igralcev uradnim osebam vsaj 7 dni pred pričetkom tekmovanja.
Delegat je v skladu s Tekmovalnim pravilnikom odgovoren za pravilno uvrstitev registriranih igralcev v zapisnik tekme.
2. člen
Državno prvenstvo Slovenije v vaterpolu za dečke (v nadaljevanju: tekmovanje), bo odigrano po turnirskem sistemu. Na vsakem
turnirju se odigrata dve koli. Vsaka prijavljena ekipa organizira en turnir.
3. člen
Prvo uvrščeno moštvo osvoji naslov državnega prvaka za sezono 2014-2015. Tri prvo uvrščena moštva prejmejo pokale in medalje.
4. člen
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Tekmovalna komisija pri Vaterpolski zvezi Slovenije bo izvedla žrebanje moštev najmanj osem dni pred začetkom tekmovanja.
5. člen
Strokovni svet pripravi predlog koledarja. Predsedstvo obravnava in potrjuje koledar tekmovanj.
Datume tekem določa koledar tekmovanj in se ne sme spreminjati. Vsako spremembo v primeru ugotovljene višje sile (nesreča,
bolezen več kot polovice moštva) dovoljuje Tekmovalna komisija. Moštvo, ki brez dovoljenja Tekmovalne komisije spremeni termin
tekme, ali ne pride na tekmo, izgubi srečanje z rezultatom 0:10.
Tekmovalna komisija lahko odobri le V NAPREJ odigrana srečanja. V primeru višje sile, pa mora biti srečanje odigrano do
naslednjega kroga. V nasprotnem primeru bo srečanje registrirano z 10:0. Klub, ki ne odigra dveh srečanj, bo izključen iz tekmovanja
in kaznovan v skladu s Tekmovalnim in disciplinskim pravilnikom.
6. člen
Tekme se bodo igrale ob sobotah med 09. 00 in 12.00 uro razen, če , če Tekmovalna komisija v skladu s Tekmovalni pravilnikom,
odobri drugačen dan ali uro tekme. Za tako odobritev morajo biti izpolnjeni pogoji navedeni v Tekmovalnem pravilniku.
Državno prvenstvo traja 6 mesecev in se mora zaključiti do konca maja 2015.
7. člen
Kriteriji za razvrstitev v tekmovanju so zapisani v 52. Členu Tekmovalnega pravilnika.
8. člen
Igra se po pravilih FINA, kjer se NE upošteva pravilo 5m (po prekršku izven 5m NI direktnega strela na gol). Izključeni igralec
odplava v prostor namenjen izključenim igralcem in se takoj vrne v igro. Tekmo sodita 2 sodnik, delegata NI. Igralni čas je 4×6 minut.
Igra se z uradno žogo LEN in FINA, to je »MIKASA« (št.4.). Tekmovalna komisija lahko odobri tudi drugo znamko žog, vendar enake
dimenzije (WOMAN)..
Igrišče je prilagojeno starostni skupini. Igra se na srednje gole, dolžina igrišča 23m, širina 15m.
Disciplinske kazni bo izrekal na podlagi prijav Disciplinski sodnik Tekmovalne komisije pri VZS. Delegat tekme je dolžan posredovati
disciplinske prekrške Disciplinskemu sodniku v roku 24 ur. Disciplinski sodnik bo kaznoval po Disciplinskem pravilniku VZS in svoje
odločitve posredoval klubom do igranja naslednje tekme.
9.člen
Klub izvajalec je v skladu s Tekmovalnim pravilnikom dolžan zagotoviti osebje in potrebno opremo za zapisnikarsko mizo, linijske
sodnike, izobesiti zastavi Evropske skupnosti in Republike Slovenije, ločene garderobe za obe moštvi in uradne osebe. Tekma se
začne s predstavitvijo izven bazena.

DP MLAJŠI DEČKI (DP11)
1. člen
V državnem prvenstvu mlajših dečkov lahko nastopajo samo igralci rojeni leta 2004 in mlajši, ki so registrirani pri vaterpolski zvezi
Slovenije.
Prvo-napisani sodnik opravlja naloge delegata. Delegat je na turnirju prvostopenjski organ izrekanja kazni.
Tekmovalna komisija mora poslati seznam registriranih igralcev uradnim osebam vsaj 7 dni pred pričetkom tekmovanja.
Delegat je v skladu s Tekmovalnim pravilnikom odgovoren za pravilno uvrstitev registriranih igralcev v zapisnik tekme.
2. člen
Državno prvenstvo Slovenije v vaterpolu za mlajše dečke bo odigrano po turnirskem sistemu na podlagi števila prijavljenih ekip.
3. člen
Organizator turnirja mora zagotoviti pokale za najboljše tri ekipe in medalje za igralce.
4. člen
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Tekmovalna komisija pri Vaterpolski zvezi Slovenije bo izvedla žrebanje moštev najmanj osem dni pred začetkom tekmovanja.
5. člen
Strokovni svet pripravi predlog koledarja. Predsedstvo obravnava in potrjuje koledar tekmovanj.
Datume tekem določa koledar tekmovanj in se ne sme spreminjati. Vsako spremembo v primeru ugotovljene višje sile (nesreča,
bolezen več kot polovice moštva) dovoljuje Tekmovalna komisija. Moštvo, ki brez dovoljenja Tekmovalne komisije spremeni termin
tekme, ali ne pride na tekmo, izgubi srečanje z rezultatom 0:10.
Tekmovalna komisija lahko odobri le V NAPREJ odigrana srečanja. V primeru višje sile, pa mora biti srečanje odigrano do
naslednjega kroga. V nasprotnem primeru bo srečanje registrirano z 10:0. Klub, ki ne odigra dveh srečanj, bo izključen iz tekmovanja
in kaznovan v skladu s Tekmovalnim in disciplinskim pravilnikom.
6. člen
Tekme, turnirji pri vsakemu nastopajočemu se bodo igrale ob nedeljah med 09.00 in 12.00 uro razen, če Tekmovalna komisija v
skladu s Tekmovalni pravilnikom, odobri drugačen dan ali uro tekme. Za tako odobritev morajo biti izpolnjeni pogoji navedeni v
Tekmovalnem pravilniku.
Državno prvenstvo traja 9 mesecev in se mora zaključiti do konca junija 2015.
.
Končno razvrstitev se v tej kategoriji ne vodi.

7. člen

8. člen
Na tekmovanju lahko nastopajo moštva, ki so plačala prijavnino za tekmovanje v določenih rokih. V primeru neplačila prijavnine za
tekmovanje, bo moštvo suspendirano na podlagi 26. člena Disciplinskega pravilnika Vaterpolske zveze Slovenije.

9.člen
Igralni čas je 2×7 minut kosmate igre. Tekmo sodi 1 sodnik. Igra se z žogami: JUNIOR (»epsanšt.3«). Tekmovalna komisija lahko
odobri tudi drugo znamko žog, vendar enake dimenzije.Goli napihljivi, dimenzija igrišča 16×10m.

Pokalno Prvenstvo (PP)
1. člen
V pokalnem prvenstvu lahko nastopajo samo igralci, ki so registrirani pri Vaterpolski zvezi Slovenije.
Pravico nastopa moštev odreja 21. Člen Tekmovalnega pravilnika.
Tekmovalna komisija mora poslati seznam registriranih igralcev uradnim osebam vsaj 7 dni pred pričetkom tekmovanja.
Delegat je v skladu s Tekmovalnim pravilnikom odgovoren za pravilno uvrstitev registriranih igralcev v zapisnik tekme.
2. člen
Pokalno prvenstvo Slovenije v vaterpolu za člane (v nadaljevanju: tekmovanje), bo odigrano v dveh delih. Prvi del (kvalifikacije), kjer
ekipe, razdeljene v dve skupini, igrajo vsak z vsakim znotraj svoje skupine in kjer se v finale uvrstita prvi dve ekipi. V drugem delu
(finale) pa se igra po sistemu A1-B2, A2-B1. Zmagovalca teh dvobojev igrata v finalu.
Pokalno prvenstvo Slovenije v vaterpolu za mlajše (v nadaljevanju: tekmovanje), se odigra po opravljenem žrebu, glede na uvrstitve
lanskega tekmovanja.
3. člen
Prvo uvrščeno moštvo osvoji naslov pokalnega prvaka za sezono 2014-2015.
4. člen
Kriteriji za razvrstitev v tekmovanju so zapisani v 52. Členu Tekmovalnega pravilnika
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5. člen
Igra se po pravilih FINA. Disciplinske kazni bo izrekal na podlagi prijav Disciplinski sodnik Tekmovalne komisije pri VZS. Delegat
tekme je dolžan posredovati disciplinske prekrške Disciplinskemu sodniku v roku 24 ur. Disciplinski sodnik bo kaznoval po
Disciplinskem pravilniku VZS in svoje odločitve posredoval klubom do igranja naslednje tekme.
6. člen
Na tekmovanju lahko nastopajo moštva, ki so plačala prijavnino za tekmovanje v določenih rokih in so registrirana pri Vaterpolski
zvezi Slovenije.
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