SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ

Uvoľňovanie hráčov pre reprezentačné družstvo
1. Hráč povolaný hrať za národné – reprezentačné družstvo musí spĺňať nasledovné
podmienky :
a) občianstvo Slovenskej republiky
b) tri roky pred svojim prvým vystúpením v národnom – reprezentačnom družstve SR ,
nehral za národné – reprezentačné družstvo inej krajiny
c) v Slovenskej republike bol kvalifikovaný na hru pred nie menej ako 12 mesiacmi
2. SZH je povinný v kalendárnom roku vždy na každý polrok zverejniť širšiu nomináciu
národných – reprezentačných družstiev spolu s kalendárom akcií reprezentačného družstva
a zároveň ju poslať klubom a nominovaným hráčom, aby hráči vyjadrili do 15 dní svoj súhlas
alebo nesúhlas reprezentovať družstvo SR.
3. Klub, ktorý uzatvoril zmluvu s hráčom a ten dal súhlas reprezentovať SR , je povinný
uvoľniť tohto hráča na hru za reprezentačné družstvo SR, ak je povolaný zúčastniť sa aktivít
národného – reprezentačného družstva SR.
4. Klub je v zmysle §20 medzinárodného Reglementu IHF *1 povinný uvoľniť hráča pre
národné – reprezentačné družstvo a to nasledovne :
a) Olympijské hry , svetové šampionáty , európske šampionáty
- uvoľnenie je obmedzené na obdobie 15 dní pred začatím súťaže a
minimálne 1 deň po jej skončení
b) Kvalifikačné zápasy , turnaje pre súťaže vymenované v bode a) vrátane play-off
uvoľnenie je obmedzené na dobu min. 2 dni pred začatím
hracieho
obdobia a minimálne 1 deň po jej skončení
c) Iné aktivity národného – reprezentačného družstva
- uvoľnenie je obmedzené na obdobie min. 15 dní počas jednej sezóny
vrátane dňa príchodu a odchodu
d) asociačné termíny EHF (IHF) *1
5. S ohľadom na bod 4.) má SZH a klub možnosť dohodnúť sa inak. ich podoba musí mať
písomnú podobu.
6. Termíny uvoľnenia v súlade s bodom 4.) je potrebné písomne oznámiť zo strany SZH
príslušnému klubu najneskôr 21 dní pred začatím aktivít národného – reprezentačného
družstva.
7. Klub, ktorý uvoľňuje hráča v súlade s bodom 4) nemá nárok požadovať žiadnu
kompenzáciu podľa §21*1 medzinárodného Reglementu IHF. *1
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8. SZH, ktorý povoláva hráča zapojiť sa do aktivít národného – reprezentačného družstva , je
povinný znášať jeho cestovné, stravné , ubytovacie náklady , úrazové poistenie a poistenie
liečebných nákladov pri každej reprezentačnej akcii doma i v zahraničí. *1
9. SZH po ukončení národnej – reprezentačnej akcie do 15 dní zašle na príslušný klub hráča
hodnotenie jeho prístupu k tréningovým jednotkám a výkonu v jednotlivých stretnutiach, ako
i celkové hodnotenie plnenia si povinností v národnom – reprezentačnom družstve.
10. V prípade zranenia hráča a jeho následkov je klub , za ktorý je hráč registrovaný počas
celého obdobia, na ktoré bol hráč povolaný zúčastniť sa aktivít SZH, povinný pokryť
poistenie hráča.
11. Na žiadosť SZH môže byť hráč , ktorý z dôvodu choroby alebo zranenia nie je schopný
vyhovieť povolaniu SZH vyšetrený lekárom , ktorého určí SZH.
a) hráč v prípade nominácie je povinný zúčastniť sa reprezentačného zrazu aj v prípade
choroby alebo zranenia , ak nie je pripútaný na lôžko , kde jeho choroba alebo
zranenie bude posúdené lekárom reprezentačného družstva
b) hráč v prípade nominácie sa nemusí zúčastniť reprezentačného zrazu len so súhlasom
zodpovedného reprezentačného trénera
12. Ak hráč nevyhovie zúčastniť sa aktivít SZH tak , ako to upravuje bod 4.) a bod 11.)
nemôže štartovať za svoj klub a to na obdobie 2 dní pred a do 7 dní po skončení
reprezentačnej akcie.
13. Ak hráč za svoj klub aj počas obdobia uvedeného v bode 12.) nastúpi za svoj klub ,
potom bude riešený v zmysle disciplinárneho poriadku SZH.
14. Klub , ktorý v kontexte tejto Smernice nenaplní povinnosť uvoľniť hráča, ktorý je
schopný hrať a ktorý bol povolaný SZH, alebo takémuto uvoľneniu zabráni, bude riešený
podľa disciplinárneho poriadku SZH.
15. Táto smernica bola prerokovaná a schválená na zasadnutí SR SZH
dňa 15.3.2010*1 a nadobúda platnosť dňom schválenia. *1 V súvislosti s tým stráca
platnosť Smernica schválená dňa 12.2.2008. *1

Spracoval : Ing. Miloš Šubák, predseda LK SZH
Prerokovali : LK SZH dňa 8.3.2010 a VV SZH dňa 9.3.2010
Predkladá : Ing. Miloš Šubák, predseda LK SZH

*1 - schválila SR SZH 15.3.2010
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