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SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE SÚŤAŽE SZH
1. VÝKONNÝ VÝBOR - RIADENIE SÚŤAŽÍ SZH:
Predseda VV SZH

Jaroslav Holeša, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 3
Mobil: 0903 228 099
e-mail: holesa@slovakhandball.sk

Viceprezident SZH

Ernö Kelecsényi, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 3
e-mail: kelecsenyi@slovakhandball.sk
Mobil :0903 246 012

Predseda športovo-technickej
komisie SZH

Ing. Ivan Sverák, Magnetova 10,
831 04 Bratislava
Tel.: 02/444 62 166, Mobil: 0903 716 788
e-mail: svegal@svegal.sk

Predseda komisie rozhodcov
a delegátov SZH

MUDr.Jan Rudinský, Štúrova 59, 941 11 Palárikovo

Predseda komisie mládeže SZH

Mgr. Silvia Priklerová PhD.,
Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/491 145 23, Mobil: 0903 445 040
e-mail: priklerova@slovakhandball.sk

Predseda trénersko-metodickej
komisie SZH

Mgr. Štefan Katušák,
Bilíkova 10, 841 01 Bratislava
Mobil: 0905 479 618
e-mail: stefan.katusak@gmail.com

Mobil: 0905 641 099
e-mail: janrudinsky@rudimed.sk

Predseda legislatívnej komisie SZH Ing. Miloš Šubák, Topolianska 2829/174,
071 01 Michalovce, tel.: 056/688 78 21,
Fax: 056/688 78 22, Mobil: 0905 420 221
e-mail: subakmilos@stonline.sk

Predseda disciplinárnej
komisie SZH

Milan Nedorost, Sládkovičova 33, 921 01 Piešťany
Mobil: 0905 861 165
e-mail: martinnedorost@gmail.com

Tajomník KRaD SZH

PaeDr. Marián Čech, Zálužická 7, 821 01 Bratislava
Mobil: 0905 758 303
e-mail: marian.cech.szh@gmail.com

Operatívne zmeny v delegáciách rozhodcov, resp. delegátov v 1. lige, 2. lige a DL vykonáva:
PaeDr. Marián Čech,
Mobil: 0905 758 303
e-mail: marian.cech.szh@gmail.com
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Športový sekretariát SZH

Ing. Peter Brunovský, Alena Katušáková
Trnavská 37, 831 04 Bratislava 3
Tel.: 02/491 145 24, Mobil: 0903 903 228
e-mail: brunovsky@slovakhandball.sk
katusakova@slovakhandball.sk

IČO:

30774772
1055067020 IBAN: SK5711110000001055067020 , SWIFT: UNCRSKBX
Adresa banky: UniCredit Bank, Krížna 50, 821 08 Bratislava.

Bankové spojenie:

2. ŽREBOVANIE:
1.liga mužov a žien, 2. ligy žien a dorasteneckých súťaží bolo vykonané na zasadnutí ŠTK SZH v júni 2017.
Žrebovací kľúč je uvedený v prílohe Súťažného poriadku.

3. PREDPIS:
Hrá sa podľa Pravidiel hádzanej platných od 1. 7. 2015, súťažného poriadku SZH, disciplinárneho poriadku SZH a podľa
ustanovení tohto ROZPISU. Ak celé družstvo, respektíve jednotlivec pricestuje na stretnutie bez registračných preukazov, vedúci
družstva musí túto skutočnosť oznámiť rozhodcovi stretnutia a súperovi. Vedúci družstva súčasne predloží rozhodcovi stretnutia
písomné prehlásenie, že všetci hráči majú platný registračný preukaz a môžu za družstvo štartovať. Písomné prehlásenie bude tvoriť
prílohu k zápisu o stretnutí a musí byť podpísané vedúcim družstva. Na stretnutie môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sa pred stretnutím
preukážu hodnoverným preukazom s fotografiou, pričom druh a číslo preukazu sa zapíše do zápisu o stretnutí. Hráča (-čku), ktorý
(-á) nemá pri sebe žiadny doklad, rozhodca k stretnutiu nepripustí. Ďalší postup v týchto prípadoch rieši článok 15, bod 5
Súťažného poriadku. Za každú takúto kontrolu zaplatí družstvo PP v zmysle sadzobníka DP SZH.
Pri opakovanom takomto štarte bez RP sa ukladá nasledovná PP:
Extraliga + WHIL
1. liga muži a ženy
2. liga mužov a žien + dorastenecké súťaže

100,– EUR
50,– EUR
20,– EUR

Funkcionári vrátane trénera a asistenta trénera oprávnení sedieť na striedačke sú povinní pred stretnutím predložiť rozhodcom
platný registračný preukaz a tréner aj preukaz s platnou tréner. licenciou. (Aj tu platí povinnosť mať RP s názvom príslušného
klubu). Bez týchto preukazov nie sú oprávnení sedieť na striedačke. Funkcionár s registračným preukazom „F“ nemôže sedieť na
striedačke.

4. POVINNOSTI TRÉNEROV EXTRALIGY A WHIL:
Na súťažný ročník 2017/2018 platia aktívni tréneri družstiev licenčné poplatky:
zodpovedný tréner
30,– EUR
tréner asistent
20,– EUR
Licenčný poplatok treba uhradiť do 26. 08. 2017. Pri prerušení trénerskej činnosti v priebehu súťaže sa zaplatený licenčný
poplatok nevracia. Pri výmene trénera v priebehu súťaže je aj nový tréner povinný zaplatiť stanovený licenčný poplatok.

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI:
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE na dodržanie článku 7, bod 8 SP SZH – povinnosť mládežníckych
družstiev.
VV SZH upozorňuje, že ak družstvá nebudú spĺňať túto podmienku, tak v danom súťažnom ročníku bude družstvo
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dospelých zaradené o súťaž nižšie.
Usporiadajúci oddiel je povinný predložiť pred stretnutím delegátovi stretnutia platný preukaz ZAPISOVATEĽA a
ČASOMERAČA príp. ROZHODCOVSKÝ PREUKAZ ALEBO PREUKAZ DELEGÁTA SZH s platnou licenciou.
ROZHODCOVIA zodpovedajú za fyzickú kontrolu týchto funkcionárov.
Funkcie ČASOMERAČ, ZAPISOVATEĽ a HLÁSATEĽ sa nemôžu kumulovať. Pre stretnutia 1. ligy je funkcia
hlásateľa povinná.

6. HRACIE TERMÍNY – HLÁSENIE STRETNUTÍ:
Hracie dni sú sobota a nedeľa. Pri vzdialenosti sídla družstiev nad 200 km je povinný usporiadajúci oddiel nahlásiť stretnutie v
sobotu so začiatkom stretnutia v čase od 12.00 do 19.00 hod. alebo v nedeľu so začiatkom stretnutia v časovom rozpätí od 12.00 –
15.30 hod.
Tento rozpis upravuje začiatky majstrovských stretnutí v hale i na otvorených ihriskách tak, že najskorší možný začiatok
stretnutí je o 9.00 hod.. Najneskorší začiatok stretnutí v dorasteneckých súťažiach v nedeľu je o 13.00 hod. v prípade, že v danú
nedeľu je stanovený zraz RD.
Hlásenky je možné zaslať poštou doporučene alebo e-mailom všetkým zainteresovaným a na adresu SZH
katusakova@slovakhandball.sk, avšak vždy je potrebné si vyžiadať potvrdenie o príjme e-mailu. V prípade problému to bude slúžiť
ako náhrada za doklad z pošty o zaslaní „doporučene“. Ak nebude doklad o príjme e-mailu, sa bude stretnutie považovať za
nenahlásené.
Športovo technická komisia SZH si vyhradzuje právo pozmeniť nahlásené termíny a začiatky stretnutí z hľadiska zachovania
regulárnosti, ekonomiky a dopravného spojenia.

ZMENA MIESTA a ŠPORTOVEJ HALY je možná len so súhlasom SZH.
Predohrávky na iné dni (ako je vo vyžrebovaní) sa môžu uskutočniť iba pri uvedení dôvodu, po vzájomnej dohode oddielov a so
súhlasom ŠTK SZH.
Dohrávky sa v zásade nepovoľujú. Vo výnimočných prípadoch povoľuje dohrávku iba Výkonný výbor SZH.
Termíny schválených predohrávok alebo dohrávok je usporiadajúci oddiel povinný vždy nahlásiť v zmysle SP.
V prípade, že sa družstvo nemôže na stretnutie dostaviť z dôvodu poruchy na dopravnom prostriedku a nemôže sa dopraviť na
stretnutie ani iným náhradným dopravným prostriedkom, musí najneskôr v najbližší pracovný deň informovať predsedu ŠTK SZH a
pracovníkov sekretariátu SZH a taktiež v najbližší pracovný deň doručiť na sekretariát SZH písomné vyjadrenie k danej situácii a
potvrdenie o poruche od prepravcu. Porucha osobných áut sa neberie do úvahy.
Zároveň družstvo, ktoré sa na stretnutie nedostaví z vyššie uvedeného dôvodu, obdrží automaticky poriadkovú pokutu v
nasledovnej výške:
– pri vzdialenosti miest do 200 km
– pri vzdialenosti miest nad 200 km

200,– EUR
350,– EUR

Ak družstvo zašle všetky požadované materiály, bude stanovený ŠTK SZH termín, do ktorého je potrebné po vzájomnej dohode
oddielov a následnom schválení ŠTK SZH stretnutie dohrať. Ak sa kluby nedohodnú, termín nariadi ŠTK SZH. V prípade, že
družstvo požadované materiály nezašle, stretnutie bude kontumované a družstvo odstúpené na DK SZH.

7. USTANOVENIE o juniorských , kadetských HRÁČOCH (-KACH) RD a hráčoch RD mužov:
Ak sa hráč nezúčastní bez ospravedlnenia trénera RD akcie RD, potom môže byť za túto vec potrestaný iba raz a to:
1. poriadkovou pokutou 700,– EUR (ak ju zaplatí, štarty v klube pred aj po sú regulárne),
2. disciplinárnym postihom za neoprávnený štart podľa DP SZH časť B písm. A, odst. II. 1 (a potom už neplatí poriadkovú pokutu
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stanovenú v rozpise), tým, že nemôže nastúpiť 2 dni pred a na najbližší súťažný zápas (ak to rešpektuje, ďalšie postihy už
nemá).
Hráč (-čka) reprezentačného družstva, ktorý (-á) sa bez súhlasu trénera RD nezúčastní akcie RD, bude potrestaný (á)
poriadkovou pokutou 700,– EUR. Ak hráč pokutu v určenom termíne nezaplatí, potom sa jeho prípadný štart za svoj klub v
majstrovskom (pohárovom) stretnutí dva dni pred začiatkom akcie a na všetkých majstrovských (pohárových) stretnutiach v
najbližšom hracom termíne (sobota, nedeľa, resp. iný deň, na ktorý bola schválená predohrávka, alebo dohrávka k príslušnému
kolu) považuje za neoprávnený (štart v priebehu nepodmienečného ZSČ). Poriadková pokuta sa po uplatnení disciplinárnych
následkov neoprávneného štartu ruší. Rovnako sa ruší, ak hráč (-čka) v hore uvedených termínoch nenastúpi.
Neúčasť hráča na akcii RD bez súhlasu trénera RD oznamuje tréner RD písomne na adresu sekretariátu SZH najneskôr do 2
pracovných dní od ukončenia akcie RD a sekretariátu SZH odstúpi podnet na najbližšie zasadnutie DK SZH.
Súhlas na ospravedlnenie a uvoľnenie hráča (-čky) môže dať jedine tréner RD. V prípade neúčasti zo zdravotných dôvodov je
hráč povinný absolvovať lekársku prehliadku u lekára RD s výnimkou prípadov, ak lekár RD so súhlasom trénera RD a
vzhľadom na diagnózu rozhodne inak. Ak tréner RD s takým postupom súhlasí, je hráč povinný do začiatku akcie RD zaslať,
alebo faxovať lekársku správu potvrdzujúcu závažnosť ochorenia alebo zranenia na sekretariát SZH.
V prípade, že dôjde k zmene termínu majstrovského (pohárového) stretnutia, ktoré je v kolízii s akciou RD, je potrebné, aby si
klub vyžiadal vopred písomný súhlas trénera RD (a predložil ho k žiadosti o zmenu termínu majstrovského stretnutia) na
uvoľnenie nominovaných hráčov. Ak tréner RD nedá písomný súhlas na uvoľnenie hráčov, zmena termínu sa neschváli.
Pondelky a utorky sú vyčlenené pre potreby mládežníckych RD.

8. SÚPISKY DRUŽSTIEV:
Súpisky pre súťažný ročník 2017/2018 budú predkladať v zmysle SP (čl. 16) oddiely – kluby, ktoré majú v súťažiach SLOVNAFT
HANDBALL EXTRALIGY, MOL Ligy a SZH dve resp. viac družstiev v jednej vekovej kategórii.
Súpisky platia do konca súťažného obdobia, ako aj pre stretnutia Slovenského pohára 2017/2018.

9. ZÁPIS ZO STRETNUTIA:
Pre stretnutia SZH sú družstvá povinné používať on-line zápisy SZH. Do odvolania musia kluby používať zároveň aj papierovú
verziu tlačiva Zápisu o stretnutí, ktorá je na webovej stránke SZH. Každý klub v súťaži SZH musí zabezpečiť pripojenie na internet
(wifi) k stolíku zapisovateľa a časomerača. Minimálna rýchlosť je 256 KB download. Okrem náležitostí určených v SP musia byť v
zápise (na ľavom okraji pred číslom hráča) zreteľne označení hráči (-čky):
hosťujúci hráč písmenom „H“
preradené o dve vekové kategórie „P“
Kontrola RP so zápisom zo stretnutia pred zápasom
Delegáti, resp. v nižších súťažiach rozhodcovia kontrolujú pred každým zápasom len meno na RP a zápise o stretnutí. Za
platnosť a správnosť všetkých ostatných údajov zodpovedá vždy ZVD príslušného družstva.
V JEDNOM STRETNUTÍ môže nastúpiť MAX. 16 HRÁČOV (-ČOK).
ŠTART CUDZINCOV v súťažiach SZH je v neobmedzenom počte.
PORADIE HRÁČOV v zápise treba uvádzať podľa čísiel (l – 99) v zmysle čl. 38 SP.
Za družstvo môžu v jednom stretnutí nastúpiť maximálne 3 hráči s povoleným hosťovaním.

10. MERANIE ČASU:
Meranie času zabezpečuje časomerač stopkami a na verejnom časomernom zariadení, ktoré je vybavené automatickým zvukovým
signálom pri skončení polčasu a konci stretnutia podľa Pravidiel hádzanej. Prestávka medzi polčasmi vo všetkých súťažiach SZH
dospelých je v zmysle pravidiel hádzanej IHF, ako aj v súťažiach EHF v trvaní 15 minút, v mládežníckych súťažiach SZH ostáva
v dĺžke 10 minút.
Funkciu ČASOMERAČA a ZAPISOVATEĽA môže vykonávať iba rozhodca, delegát alebo vyškolený funkcionár s platným
preukazom SZH, ktorým sa preukáže delegátovi a rozhodcom stretnutia.
Zapisovateľ musí mať počas stretnutia k dispozícii a používať píšťalku, žltú, červenú a zelenú kartu a tlačivá pre oznamovanie času
návratu vylúčených hráčov pre pomocnú signalizáciu od stolíka.
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Každé družstvo môže dostať 3 jednominútové oddychové časy v riadnom hracom čase (okrem predĺžení). (Vysvetlivka č. 3
Pravidiel hádzanej).
V posledných piatich minútach riadneho hracieho času je povolený iba jeden oddychový čas a v každom polčase riadneho hracieho
času môžu byť max. dva oddychové časy – viď Pravidlá hádzanej 2:10 Time-out.
(Posledná veta tohto pravidla hádzanej, že v súťažiach SZH sa možnosť dostať tri oddychové časy neuplatňuje – RUŠÍ).

11. DOPINGOVÁ KONTROLA:
Oddiel je povinný umožniť vykonanie dopingovej skúšky poverenému pracovníkovi ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU. Určení
hráči (-čky) sú povinní (-é) podrobiť sa dopingovej kontrole alebo skúške na alkohol.

12. HODNOTENIE SÚŤAŽÍ:
Víťazstvo v stretnutí sa hodnotí ziskom 2 bodov pre víťaza, porazené družstvo nezískava žiadny bod. Pri nerozhodnom výsledku
získavajú obe družstvá po jednom bode.
Pre konečné poradie v tabuľke rozhoduje väčší počet získaných bodov zo všetkých stretnutí. Pri rovnakom počte bodov dvoch
družstiev sa poradie určí podľa výsledkov ich vzájomných stretnutí. Ak sa družstvá stretli viackrát medzi sebou, je potrebné vziať
do úvahy výsledky všetkých týchto stretnutí. Ak majú rovnaký počet bodov, potom o poradí rozhodnú tieto kritériá (usporiadané v
poradí dôležitosti):
a)
b)
c)
d)
e)

väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí
väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí
väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých stretnutí
väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí
nové vzájomné stretnutie

Pri rovnakom počte viac ako dvoch družstiev sa poradie určí vytvorením doplnkovej tabuľky zostavenej z výsledkov všetkých
vzájomných stretnutí týchto družstiev pri dodržaní kritérií a) až e).

13. KRITÉRIA PRE URČENIE PRÁVA ÚČASTI V DANEJ SÚŤAŽI:
V prípade, že niektoré z družstiev, ktoré si vybojovali v nej účasť, neprejavia záujem v nej štartovať do vyžrebovania nového
ročníka:
1. právo účasti sa ponúkne len nasledovnému (druhému) družstvu v poradí,
2. právo účasti sa ponúkne vypadávajúcemu,
3. ďalej sa právo účasti už neponúka žiadnemu družstvu, t.j. v súťaži bude o účastníka menej. Vo výnimočným prípadoch môže
VV SZH zvážiť okolnosti a ponúknuť miesto ďalšiemu družstvu.

14. ZÁZNAM VIDEOTECHNIKA:
Oddiely sú povinné umožniť súperovi a zástupcom odborných komisií SZH nahrávať stretnutie na vyhradenom mieste.
V prípade, že družstvá zašlú k námietkam, resp. odvolaniam video-záznam, musí byť neskrátený.

15. POVINNOSTI USPORIADATEĽA:
HLÁSIŤ výsledok domáceho stretnutia hneď po stretnutí
e-mailom na:
info@slovakhandball.sk
katusakova@slovakhandball.sk
Do redakcie ŠPORT čís. tel.: 02/6026 9313 v nedeľu 10.00 – 16.00 hod. I. liga muži a ženy alebo na mobil: 0903 240 914
Zabezpečiť vedľa každej striedačky igelitové vrecko, do ktorého sú družstvá povinné ukladať použitý zdravotnícky materiál (krvavé
tampóny a pod.). Po stretnutí je povinnosťou usporiadateľa tento materiál spáliť. Toto nariadenie je treba v každom prípade
rešpektovať v záujme ochrany pred AIDS.
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Usporiadateľ stretnutia je povinný zabezpečiť účasť Zdravotnej služby pri majstrovských stretnutiach, ktorý je povinný poskytnúť
ošetrenie aj členom hosťujúceho družstva a divákom. Zdravotná služba, resp. lekár nemusí mať RP. Musí byť k dispozícii obidvom
družstvám a musí mať vyhradené miesto mimo striedačiek oboch družstiev, pri stolíku zapisovateľa a časomerača. Toto miesto
musí ostať rovnaké počas oboch polčasov stretnutia. Pokiaľ sedí lekár, resp. zdravotník na striedačke, musí mať RP príslušného
klubu.
Zabezpečiť hlásateľa.
Hlásateľ stretnutia sa nesmie kumulovať so žiadnou inou funkciou. Pred stretnutím musí predstaviť všetkých aktérov stretnutia
(hráčov a funkcionárov oboch družstiev – najskôr hostí, rozhodcov a delegáta stretnutia). Upozorňujeme, že hlásateľ nie je

moderátorom stretnutia. Za najdôležitejšiu úlohu hlásateľa považujeme (viď. Reglement – Poriadok rozhodcov a delegátov EHF,
bod 7. 3): Dosiahnutie dobrej športovej atmosféry v hale, odhlásenie najdôležitejších informácií z prebiehajúcej hry – gól, strelec
gólu, čas dosiahnutia gólu, stav skóre, napomenutia, vylúčenia, diskvalifikácie a oddychový čas. V zmysle Reglementu – Poriadok
rozhodcov a delegátov EHF, bod 4.3.4., delegát má za povinnosť kontrolovať a zasiahnuť do činnosti hlásateľa vždy vtedy , ak
hlásateľ zahlási nedovolené informácie, ktorými jednostranne „hecuje“ domáce obecenstvo proti súperovi. Je zakázané akékoľvek
komentovanie výkonu rozhodcov a hráčov súpera. Každú takúto činnosť hlásateľa musí delegát okamžite zastaviť. V prípade
opakovania nedostatkov bude nahradený druhou osobou. Náhradu zabezpečuje hlavný usporiadateľ zápasu. Ak nemá byť kým
nahradený, hlásateľ v danom stretnutí nebude. Takéto prípady bude riešiť DK SZH. Hlásateľ stretnutia musí mať stabilné, fixné
miesto, ktoré nemôže počas stretnutia meniť.
Sú povolené tzv. „džingle“ a to v čase prerušenej hry a po góle, ale len do jeho rozohratia.

16. HODNOTENIE VÝKONU ROZHODCOV V SÚŤAŽIACH SZH:
Vzhľadom k tomu, že 1. liga mužov a žien je druhou najvyššou mužskou, resp. ženskou súťažou riadenou SZH o postup do
najvyšších súťaží, na vybrané stretnutia sú delegovaní delegáti na náklady domáceho oddielu.
Hodnotenie výkonu rozhodcov vykonáva DELEGÁT (ak je na stretnutie delegovaný). Predbežné hodnotenie výkonu rozhodcov
vykoná delegát stretnutia po ukončení stretnutia za prítomnosti oboch ROZHODCOV.
Hodnotenie výkonu rozhodcov zasielajú aj oddiely elektronicky podľa samostatných pokynov KRaD SZH.
Na stretnutie môže VV SZH vyslať SUPERDELEGÁTA na náklady SZH. „Superdelegát“ po zdôvodnení môže zmeniť
hodnotenie, musí s tým však písomne oboznámiť rozhodcov i delegáta“.
Pri podaní námietky na výkon rozhodcov (hodnotenie nižšie ako 4 body) musí oddiel predložiť neskrátený (s časom a dátumom)
videozáznam stretnutia a zaplatiť poplatok 30,– EUR, ktorý bude v prípade uznania sťažnosti vrátený. Videozáznam nesmie
vynechať časti hracej plochy a musí ukazovať čas a stav skóre zápasu po každom góle záberom na svetelný ukazovateľ.

17. ZÁKON 1/2014 O ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
Každý domáci klub – oddiel (usporiadateľ) musí spĺňať náležitosti zákona 1/2014 (Zákon o organizovaní verejných
športových podujatí)

18. HLÁSENIE TZV. „TROJZÁPASOV“
Pri „trojzápasoch“(dospelí, st. dorast, ml. dorast - nahlásiť začiatok zápasu ml. dorastu ako druhého v poradí ) platí
i pre tzv. umelé trojičky. Príklad: ženy Inter BA, st. a ml. dorast ŠKP BA a súper napr. Michalovce vo všetkých troch
kategóriách.

19. SÚPISKY ST. A ML. DORASTU spolu s prihláškou do súťaže
Od súťažného ročníka 2016/17 sú družstvá povinné zaslať vždy pred začiatkom súťaží spolu s prihláškou do súťaží
súpisky s dátumom narodenia staršieho a mladšieho dorastu chlapcov i dievčat.
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20. PODMIENKA PRE DRUŽSTVÁ EXTRALIGY A WHIL – dorastenecké družstvá
Od súťažného ročníka 2016/17 každé družstvo Extraligy a WHIL musí spĺňať podmienku mať st. a ml. dorast
v súťažiach SZH, v prípade, že tak nemá, dostane prechodné obdobie na 1 rok podmienečne a pre ďalší ročník už musí
podmienku spĺňať (družstvá nemusia štartovať v 1. dorasteneckej lige).

21. ZASADNUTIA KOMISIÍ:
a) ŠTK SZH zasadá v priebehu súťaží pravidelne každý štvrtok o 9,00 hod., Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, 2. poschodie,
kancelária č. 221.
DK SZH zasadá v ten istý deň na tom istom mieste o 10.00 hod., ale iba v prípade výskytu disciplinárnych priestupkov.
b) V prípade vážneho priestupku hráča udelenie modrej karty (odobratie RP) alebo hociktorého aktéra stretnutia, ktoré vyžaduje
disciplinárne riešenie, oznámi rozhodca stretnutia túto skutočnosť v najbližší pracovný deň na sekretariát SZH a oddiel – klub je
povinný sa k priestupku svojho člena písomne vyjadriť najneskôr do 48 hodín po stretnutí.
c) Bez písomného vyjadrenia oddielu-klubu nebude priestupok prerokovaný. Nezaslanie stanoviska do najbližšieho zasadnutia DK
SZH sa považuje ako nezáujem o prerokovanie priestupku a družstvu je udelená PP.
d) Účasť zástupcov oddielov – klubov na prerokovaní je povinná iba po výzve (pozvánke) riadiaceho zväzu.

SPRACOVALA:

Športovo-technická komisia Slovenského zväzu hádzanej

SCHVÁLIL:

Výkonný výbor SZH dňa 22.8.2017
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1. MEDZINÁRODNÝ KALENDÁR:
A/ Majstrovstvá sveta:
Ženy:
Juniori:
Kadeti:

1.– 17.12.2017
17. – 30.7.2017
7. – 20.8.2017

GER
ALG
GEO

12. – 28.1.2017
27.7. – 6.8.2017
10. – 20.8.2017

CRO
SLO
SVK

B/ Majstrovstvá Európy:
Muži:
Juniorky:
Kadetky:

2. ŠPORTOVÝ KALENDÁR SZH:
A/ Slovenský pohár mužov:
–
1/8 finále (na 1 zápas)
–
¼ finále (na 1 zápas)
–
½ finále 1. zápas
–
½ finále 2. zápas (odveta)
–
finále 1. zápas
–
finále 2. zápas (odveta)

20.9.2017
18.10.2017
5.12.2017
12.12.2017
23.1.2018
30.1.2018

B/ Slovenský pohár žien:
–
1/8 finále (na 1 zápas)
–
1/4 finále (na 1 zápas)
–
½ finále (na 1 zápas)
–
finále 1. zápas
–
finále 2. zápas (odveta)

13.9.2017
25.10.2017
6.12.2017
9.12.2017
13.12.2017

C/ Majstrovstvá SR v plážovej hádzanej: jún – júl 2018
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TV 213 o 15,00 hod.

ZOZNAM TURNAJOV

Pre súťažný ročník 2017 – 2018
WHIL
4.-6.8. 2017, Memoriál T. Jakubču
26.-27.8.2017 Memoriál Ernesta Brosku
August 2017, O pohár part. Brigády J. Žižku
Február 2018, O pohár primátora mesta

– Michalovce
– Trenčín
– Bánovce
– Bánovce

EXTRALIGA
Január 2018, MŠK Cup
August 2017 HC Štart Cup 2017

– Považská Bystrica
– Nové Zámky

1. liga muži
August 2017, Turnaj SNP
10. – 13. August 2017, Kolárovo Cup 2017
Január 2018, Matyšák Cup 2017

– Cífer
– Kolárovo
– Pezinok

1. a 2. liga ženy
Február 2018, Memoriál J. Horvátha
August 2017, Turnaj primátora mesta Nové Zámky
9.9.2017, Ferplast – Nesvadské dni
20.21.1.1.2018, Virex Cup 2017
10. – 13. August 2017, Kolárovo Cup 2017

– Sereď
– Nové Zámky
– Nesvady
– Nesvady
– Kolárovo

Starší a mladší dorastenci
Január 2018, ZORNO cup
December 2017, Memoriál T.Glosa

– Stupava
– Cífer

Staršie a mladšie dorastenky
August 2017, Memoriál Z. Palmovej
13.1.2018, Ferplast junior cup 2017
15. – 17.6.2018 Summer handball cup Košice

- ŠKP Bratislava
– Nesvady
– Drábová Košice
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SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ
Trnavská cesta 37
831 04 BRATISLAVA 3
www.slovakhandball.sk
tel.: 02/491 145 20 – Sekretariát (szh@slovakhandball.sk)
tel.: 02/491 145 20 – Ekonomický úsek (slobodova@slovakhandball.sk)
0903 407 151
0903 246 012 –Viceprezident (kelecsenyi@slovakhandball.sk)
0903 708 275 – generálny sekretár – registrácie, zmluvy, domáce prestupy,
matričná, legislatívna komisia SZH, (sabovik@slovakhandball.sk)
0903 766 880 – Medzinárodný sekretár – reprezentácie, reprezentačná
02/491 145 23 komisia SZH, dopjera@slovakhandball.sk
02/491 145 23 – RCH, komisia mládeže SZH,
0903 445 040 minihádzaná, hádzaná na školách, (priklerova@slovakhandball.sk)
0911 641 746 (halasova@slovakhandball.sk )
02/491 145 24 – Riaditeľ súťaží - SLOVNAFT HANDBALL
EXTRALIGA, športovo-technická komisia SZH,
0903 903 228 zahraničné prestupy
brunovsky@slovakhandball.sk)
02/491 145 24 – Športový sekretár – súťaže SZH, športovo-technická komisia,
0903 903 228
disciplinárna komisia a trénersko-metodická komisia SZH
(katusakova@slovakhandball.sk)
0901 754 158 – Redakcia, web stránka SZH, marketing kosak@slovakhandball.sk

ROZPIS SÚŤAŽE SZH

***

1. LIGA
ROČNÍK 2017/2018
BRATISLAVA
AUGUST 2017
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ROZPIS SÚŤAŽE

1. LIGA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Súťažný ročník 2017/2018

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. OZNAČENIE SÚŤAŽÍ:
1. L – SR – MUŽI
Základná časť
Skupina A

1. liga Slovenskej republiky mužov

Skupina B

1C-1 až 1C-3
1D-1 až 1 D-3

1.L – SR – ŽENY
Základná časť

1. liga Slovenskej republiky žien
2A-1 až 2A-66
2B-1 – 2B-66

1A – 1 až 1A– 28
1B – 1 až 1B– 28

2. TERMÍNY STRETNUTÍ – viď. vyžrebovanie
3. MIESTA STRETNUTÍ A USPORIADATELIA:

Športové haly zúčastnených družstiev podľa nahlásenia v prihláške do súťaže s regulárnymi rozmermi v zmysle
pravidiel hádzanej musia byť schválené ŠTK SZH. Hracia plocha musí byť vybavená v zmysle Súťažného poriadku SZH.

ADRESY SCHVÁLENÝCH ŠPORTOVÝCH HÁL:
MUŽI:
Skupina A:
1. HK TATRAN
Stupava
2. MHáK
Martin
3. HK
Vajnory
4. TJ Sokol
Cífer
5. HŠK-74
Kolárovo
6. BHK
Bratislava
7. ŠKH Agrokarpaty
Pezinok
8. MHK
Piešťany
Skupina B:
1. HK SLOVAN
Levoča
2. CROWS Košice

900 31 Stupava, ŠH Stupava Park, ŠH, Školská 2,
Tel. :
036 01 Martin, ŠH JUDO, ČSA 10
831 67 Vajnory Hádzanárske ihrisko,
919 43 Cífer, ŠH Pavetišová, resp. ihrisko, Sokolská 24
946 03 Kolárovo, ŠH Školská 6
841 04 Bratislava, Lekárska fakulta Staré grunty 36,
902 01 Pezinok, ŠH Komenského 27
921 01 Piešťany, nám. SNP 8, telocvičňa gymnázia

054 01 Levoča , ŠH, Francisciho 12,
Tel.: 0907 910 020
040 11 Košice, MultihalaKošice, Alejová 6
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ŽENY:
1. HC Sporta
Hlohovec

620 01 Hlohovec, ŠH Zábranie 204/68
tel.: 0911 204 338

2. HK JUNIOR
Močenok

951 31 Močenok, ŠH Dúbravického 1546
tel.: -

3. SC – SL LODIAR
Zlatná na Ostrove

946 12 Zlatná na Ostrove –ŠH č. 851
tel.: 035/77 81 341

4. INTER SC s. r. o.
Bratislava

832 84 Bratislava HANT Aréna, Trnavská cesta 29
tel.: 493 090 42

5. ŠŠK CVČ
Nesvady – Imeľ

946 51 Nesvady, ŠH Jenő Vlahy, Jarmočnná 8
tel.: -

6. ŠŠK Bernolákova
Košice

040 11 Košice, ŠH ZŠ Bernolákova 16
tel.: -

7. ŠKP
Topoľčany

955 01 Topoľčany, ŠH Bernolákova ul.
tel.: 038/532 2893

8. HK Slávia
Partizánske

958 04 Partizánske, MŠH Februárová 1082/11
tel.: -

9. HKM
Šurany

942 01 Šurany, ŠH Bernolákova 35
tel.: -

10. ŠKP
Bratislava

841 04 Bratislava, ŠH LF Mlynská dolina, Staré Grunty 36
tel.: -

11. HC TATRAN
Stupava

900 31 Stupava, ŠH Školská 2
tel.: -

12. MŠK
Dunajská Streda

929 01 Dunajská Sreda,MŠH Trhovisko 5873/18
tel.: 0918 604 314

Usporiadateľom stretnutia je oddiel klub uvedený na prvom mieste vo vyžrebovaní. Usporiadateľ stretnutia je povinný postupovať
pri zabezpečovaní stretnutia podľa SP SZH a tohto rozpisu súťaže.
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B. TECHNICKÉ USTANOVENIA

4. ŠTARTUJÚ:
Muži
Ženy

narodení pred
narodené pred

1. 1. 1998
1. 1. 1998

5. PODMIENKY účasti v súťaži:
ODDIEL – KLUB môže štartovať v 1. LIGE iba v prípade, že:
a) zaplatí súťažný vklad v sume 332,– EUR. (232,– EUR nenávratný, 100,– EUR návratný – zúčtovateľný) za družstvo
a zálohové platby na pokrytie nákladov na rozhodcov a delegátov v súťažiach SZH. Výška zálohových platieb bude
zaslaná na kluby samostatným listom.
Doklad o zaplatení zašle na Sekretariát SZH v stanovenom termíne na nový súťažný ročník.
Zúčtovanie návratného vkladu sa bude vykonávať 1x ročne za súť. obdobie (júl 2018).
b) všetci hráči (-čky) musia byť registrovaní (-é) za príslušný oddiel – klub a musia mať platnú lekársku prehliadku nie staršiu
ako 1 rok. Za lekársku prehliadku v plnej miere zodpovedá oddiel a preto riadiaci zväz nevyžaduje jej zaslanie (čl. 11 SP). Za
zdravotné zabezpečenie a poistenie hráčov v tréningovom procese, priateľských a majstrovských stretnutiach zodpovedá
príslušný klub alebo hráč.
Náležitosti družstiev a jednotlivcov sú určené v SP. Štart hráča (-čky) v stretnutí je podmienený preukázaním sa rozhodcom
platným registračným preukazom modrej alebo žltej farby bez označenia „F“, resp. bielej farby pri povolenom hosťovaní.
Štart hráča (-čky) za príslušné družstvo musí byť s „RP“ zodpovedajúcim názvu klubu uvedeného v Rozpise súťaže resp. v
Správach SZH (v prípade zmeny názvu počas súťaže).
Družstvo 1. ligy musí mať TRÉNERA minimálne licencie „B“. Tento je povinný zúčastniť sa trikrát v roku akcií
organizovaných sekciou metodiky a vzdelávania. Družstvo musí na stretnutie nastúpiť s trénerom (s uvedením mena a
priezviska a dátumu platnosti licencie v príslušnej kolónke zápisu o stretnutí).
Na súťažný ročník 2016/2017 platia aktívni tréneri družstiev licenčné poplatky:
zodpovedný tréner
27,– EUR
tréner, asistent
13,– EUR
Licenčný poplatok treba uhradiť do 26. 08. 2017.
Pri prerušení trénerskej činnosti v priebehu súťaže sa zaplatený licenčný poplatok nevracia. Pri výmene trénera v priebehu súťaže je
aj nový tréner povinný zaplatiť stanovený licenčný poplatok.

6. HRACIE TERMÍNY HLÁSENIE STRETNUTÍ
Družstvá, ktoré využívajú možnosť bezhlásenkového systému:
1. liga mužov:
CROWS Košice

nedeľa o 16,00 hod. farba dresov:

čierna/biela

7. SYSTÉM SÚŤAŽÍ
MUŽI:
Hrací systém:
Základná časť:
základná časť „západ“:
základná časť „východ“:
nadstavba N1:

dvojkolovo doma, vonku, každý s každým, t.j. 14 kôl
šesťkolovo, doma, vonku, každý s každým, t.j. 3x doma, 3x vonku
4 najlepšie družstvá zo „západu“ a obe družstvá z „východu“, dvojkolovo, doma,
vonku, každý s každým, t.j.10 kôl. Všetky družstvá začínajú s nulovým bodovým
ziskom.
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nadstavba N2:

družstvo na 5.-8. mieste zo „západu“, dvojkolovo doma, vonku každý s každým, t.j. 6 kôl, v tejto skupine si
družstvá všetky výsledky prenášajú zo základnej časti

Baráž o postup do Extraligy:

družstvá na 1. a 2. mieste po skončení N1 zohrajú baráž s 9. a 10. družstvom Extraligy pohárovým
systémom doma-vonku (2. z 1. ligy – 9. z extraligy,
1. z 1.ligy – 10. z extraligy). Prvý zápas sa hrá u prvoligistu, odveta u družstva extraligy

Termíny nadstavby pre skupiny o 1. – 4. miesto:
1.kolo
3. – 4.3.2018
2.kolo
10. – 11.3.2018
3.kolo
17. – 18.3.2018
4. kolo
24. – 25.3.2018
5. kolo
7. – 8.4.2018
6.kolo
14. – 15.4.2018
7. kolo
21. – 22.4.2018
8. kolo
28. – 29.4.2018
9. kolo
5. – 6.5.2018
10. kolo 12. – 13.5.2018
Termíny nadstavby skupiny o 5. – 8. miesto:
1.kolo
17. – 18.3.2018
2. kolo
24. – 25.3.2018
3. kolo
7. – 8.4.2018
4.kolo
14. – 15.4.2018
5. kolo
21. – 22.4.2018
6. kolo
28. – 29.4.2018
Baráž o účasť v Slovnaft handball extralige:
1.zápas
19. – 20.5.2018
2.zápas 26. - 27.5.2018
Všeobecné podmienky:
Legislatívne opatrenia ako aj výška súťažného vkladu je na úrovni II. ligy, aj ostatné náklady (rozhodcovia...) v zmysle rozpisu pre
II. ligu. Rovnako platia ustanovenia o možnosti hrať domáce zápasy na vonkajších ihriskách, v termínoch a podmienkach ako sú
stanovené v rozpise pre II. ligu (t.j. september, október, apríl, máj, avšak v prípade nepriaznivého počasia je potrebné mať
zabezpečenú pasportizovanú ŠH).
ŽENY:
Názov:
Počet družstiev:
Hrací systém:

I. liga ženy
12 družstiev
základná časť: dvojkolovo, doma-vonku, každý s každým,
t.j. 22 kôl

8. POSTUPY
MUŽI:

V súťažnom ročníku 2017/18 družstvá na 9. a 10. mieste po skončení nadstavbovej časti zohrajú
baráž s 1. a 2. družstvom z 1. ligy mužov pohárovým systémom doma-vonku nasledovne: (2. z 1. ligy
– 9. z extraligy, 1. z 1.ligy – 10. z extraligy). Prvý zápas sa hrá u prvoligistu, odveta u družstva
extraligy. Víťazi barážových zápasov postupujú do SLOVNAFT HANDBALL EXTRALIGY.

ŽENY:

víťaz 1. ligy postupuje priamo do MOL ligy v ďalšom súťažnom ročníku.
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9. ZOSTUPY
MUŽI:

z 1. ligy mužov sa nezostupuje.

ŽENY:

družstvo umiestnené na poslednom mieste po skončení súťažného
ročníka zostupuje do 2. ligy žien.

C. OSTATNÉ USTANOVENIA

10. SADZOBNÍK administratívnych pokút pre ODDIELY KLUBY:
– nenahlásenie výsledku v zmysle Rozpisu na web stránku SZH
v 1. pracovný deň
– neskoré zaslanie hlásenky resp. administratívna chyba v hlásenke
– nezaslanie hlásenky
– administratívna chyba v zápise o stretnutí
– nedodržanie obsadenia rozh. stolíka, resp. chýbajúce vybavenie,
kumulácia funkcií
– úmyselné manipulovanie s časomierou uvedené delegátom v správe
a rozhodcami v zápise o stretnutí
– opakované nedostatky v hlásenke
– nezaslanie požadovaných materiálov, alebo vyjadrenia k priestupkom
– nezabezpečenie zdravotnej služby v stretnutí
– použitie nesprávneho zápisu o stretnutí
– nezaslanie požadovaných materiálov (súpisky družstiev) a nedodržanie
ustanovení článkov 16 až 18 SP (za každého hráča, -čku)
– neúčasť trénera na stretnutí
– neúčasť trénera s požadovanou licenciou
– nezaslanie a zle vypísané hodnotenie rozhodcov
– nežiadanie o delegáciu rozhodcov na oddielové turnaje KR SZH
– nezaplatenie lic. poplatku trénera v stanov. termíne
resp. po zmene trénera (za každé stretnutie)
– nezaplatenie resp. nevyrovnanie súťažného vkladu v určenom termíne
– za štart družstva v stretnutí v zmysle SP čl. 15, bod 4, 5

3,– EUR
7,– EUR
20,– EUR
10,– EUR
10,– EUR
20,– EUR
10,– EUR
10,– EUR
40.– EUR
10,– EUR
10,– EUR
24,– EUR
20,– EUR
7,– EUR
20.– EUR
20.– EUR
100,– EUR
200,– EUR

11. SADZOBNÍK administratívnych pokút pre ROZHODCOV A DELEGÁTOV:
– oneskorené zaslanie zápisov zo stretnutí
– administratívne nedostatky v zápise:
a) vyznačenie súťaže, číslo stretnutia, dátum a čas stretnutia a ďalších
údajov podľa predtlače,
b) nedostatočná kontrola rozhodcovského stolíka a zdravotnej služby,
pripustenie hráča s nesprávnym názvom klubu na RP
c) chýbajúce podpisy podľa predtlače
– chýba zdôvodnenie vyšších trestov pre DK
(konkrétne popísanie udalostí)
– administratívna chyba v zdôvodnení trestov pre DK
– neodobratie registračného preukazu
– nezaslanie požadovaných materiálov
– nezaslanie hodnotenia rozhodcu od delegáta
Uvedené PP platia pre oboch rozhodcov.
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7,– EUR

3,– EUR
7,– EUR
7,– EUR
7,– EUR
10,– EUR
7,– EUR
7,– EUR

ÚHRADU PP bude sledovať ekonomický úsek SZH. Za nezaplatenie PP v stanovenom termíne nasleduje ZVF a odstúpenie
na DK SZH.

12. OSTATNÉ POKYNY:
a)

Všetky finančné náklady spôsobené dodatočným resp. oneskoreným ospravedlnením rozhodcov a delegátov, výzvami
musia rozhodcovia a delegáti uhradiť.

b)

Všetky ospravedlnenia rozhodcov a delegátov vo forme korešpondencie musia byť zasielané na Sekretariát SZH.

c)

Na nemajstrovské súťaže (turnaje, priateľské medzinárodné stretnutia) deleguje rozhodcov komisia rozhodcov SZH!!!
Usporiadajúci oddiel je povinný o túto delegáciu požiadať najneskôr 7 dní pred termínom stretnutia resp.
turnaja!!
Rozhodcovia sú povinní za diskvalifikáciu so správou (udelenie modrej karty) v zmysle pravidiel hádzanej
potrestanému hráčovi, trénerovi a funkcionárovi vždy odobrať registračný preukaz, v
zápise o stretnutí
zaznamenať presný popis udalostí, oboznámiť s odobratím RP oboch ZVD, ktorí musia podpísať zadnú stranu
zápisu o stretnutí (potvrdenie, že sú informovaní o odobratíRP)v časti vystavenie disciplinárnemu konaniu a zaslať
vždy samostatnú podrobnú písomnú správu. Disciplinárnemu konaniu sa vystavujú a vždy RP odoberajú všetky
diskvalifikácie so správou (prípady, kedy je udelená modrá karta) a každá diskvalifikácia funkcionára a trénera.

d)

e)

Každá diskvalifikácia trénera a funkcionára musí byť spojená s odobratím RP a doplňujúcou správou rozhodcov,
resp. delegáta, bez ohľadu na druh previnenia. Každá diskvalifikácia trénera a funkcionára znamená automatické
vystavenie disciplinárnemu konaniu. Každú žltú kartu a dvojminútové vylúčenie trénera a funkcionára družstva
eviduje DK SZH. Rovnako za evidenciu zodpovedá i príslušný klub. Tresty sú uvedené v DP SZH. Rozhodcovia
uvedú i na zadnú stranu zápisu o stretnutí do spodnej časti zápisu len stručne: meno, klub a ŽK resp. 2 min.,
tréner, resp. funkcionár.

f)

PP udelené DK SZH sa nemôžu odrátavať z navrátiteľnej zložky súťažného vkladu, ale musia byť uhradené do
termínu stanoveného DK SZH.

g)

Podrobne je potrebné popisovať situácie, pre ktoré funkcionárom aktérom v stretnutí bola udelená červená karta.
Všetky mimoriadne udalosti (nešportové správanie sa divákov, funkcionárov, hráčov, vykázanie diváka, problémy s
odchodom, poškodenie auta) sú povinní rozhodcovia podrobne popísať.

h)

Domáci oddiel klub je povinný na základe písomnej objednávky najneskôr 2 dni pre zápasom pre hosťujúci oddiel klub
zabezpečiť 10 % kapacity haly (t.j. odpredať lístky na stretnutie).

i)

Každý klub zodpovedá za ochranu dopravných prostriedkov súpera, rozhodcov a delegáta, ktorí sú hneď po
príchode povinní oznámiť usporiadateľovi miesto ich zaparkovania. Usporiadateľ preberá zodpovednosť za jeho
ochranu až do doby, keď si ho súper, rozhodcovia, alebo delegát vyzdvihne. Právo výberu miesta parkovania má
usporiadateľ. V prípade poškodenia dopravného prostriedku v čase, keď za neho zodpovedala usporiadateľská
služba, uhradí usporiadateľ (domáci klub) jeho opravu a jeho uvedenie do pôvodného stavu.

j)
k)

Všetci účastníci súťaží riadených SZH sú povinní robiť všetko pre dobré meno súťaží a svojim vystupovaním v médiách i
na verejnosti prispievať k ich propagácii.
V prípade urážky SZH, funkcionárov, delegátov, rozhodcov, hráčov a hráčok sa budú takéto osoby trestať v zmysle
platnej legislatívy. Za urážku sa považuje také konanie, ktoré má napadnutého zosmiešniť, ponížiť – hlavne nadávky,
vyhrážanie sa, hanlivé výroky, alebo opľutie.

l)

Výška klubového (oddielového) trestu nezmluvnému (-nej) hráčovi (-čke) musí korešpondovať so sadzobníkom trestov
disciplinárneho poriadku SZH a trest musí byť potvrdený DK SZH.

m)

Povinnosť vypisovať zápis o stretnutí (obe strany) buď na stroji alebo paličkovým písmom (udeľuje sa PP ako za
administratívnu chybu v zápise o stretnutí).

n)

Povinnosť hlásateľa pred každým stretnutím predstaviť všetkých aktérov stretnutia a prečítať text fair play. Pre
Extraligu, WHIL a 1. ligu mužov a žien je povinnosťou klubu zabezpečiť hlásateľa na stretnutie. Nie je možné
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o)

kumulovať funkcie časomerača, zapisovateľa a hlásateľa navzájom. V prípade kumulácie niektorých funkcií sa
udeľuje PP ako za nedostatočné obsadenie stolíka zapisovateľa a časomerača. Zároveň upozorňujeme na
nevyhnutnosť slušného a nestranného správania sa týchto funkcionárov. Hlásateľ musí mať stabilné, fixné miesto,
ktoré nemôže počas stretnutia meniť.

Text fair play:
Vážené dámy a páni, vážení diváci,
v duchu slušnosti a s ohľadom na všetkých športovcov, funkcionárov a rozhodcov Vás, divákov, láskavo žiadame, aby ste svoje
družstvo povzbudzovali slušným a športovým spôsobom a aby ste vytvorili pozitívnu atmosféru pre hádzanú. Ďakujeme.
p)

Úplný zákaz vyjadrovania sa na výkony rozhodcov, resp. delegáta zo strany trénerov, funkcionárov, či hráčov pre
médiá do 48 hodín po stretnutí (za porušenie zákazu PP WHIL, Extraliga do 700,– EUR, I. liga do 350,– EUR,
nižšie súťaže SZH a DL do 200,– EUR). Za vyjadrenia na adresu rozhodcov, resp. delegáta stretnutia v intervale
neskoršom ako 48 hodín, ktoré sú urážajúce národné zväzy, ich pracovníkov, pracovníkov riadiaceho orgánu,
urážky, ohováranie, ohrozovanie a napadanie na verejnosti, správanie a jednanie poškodzujúce dobré meno a
prestíž súťaže bez preukázania pravdy sa postupuje rovnako, výška je pre I. ligu do 350,– EUR, nižšie súťaže SZH
a DL do 200,– EUR.

q) Úplný zákaz vyjadrovania sa rozhodcom a delegátom po stretnutí pre médiá.
r) Všetky sťažnosti, protesty, námietky, porušenia súťažného poriadku a Rozpisu súťaže bude riadiaci orgán riešiť iba
riadnym konaním v zmysle rozpisu súťaže a súťažného poriadku. V opačnom prípade sťažnosť, protest, resp. námietka
bude zamietnutá. V prípade doloženia neskráteného videozáznamu aj v nižších súťažiach, bude akceptovaný.
r) Výnimka z Pravidiel hádzanej – pravidlo 4: v súťažiach 1. a 2. ligy mužov a žien je možný štart jednotlivca ako hráča(-čky) i
ako trénera, resp. funkcionára v jednom zápase. (potom môže mať takéto družstvo v zápise o stretnutí už len troch
funkcionárov).
s)

nové pravidlo hádzanej 4:11, odst. 1 o zranenom hráčovi platí len pre súťaže SLOVNAFT HANDBALL
EXTRALIGY v a MOL.

t)

Na bránkach a bránkových sieťach nie je možné umiestniť žiadne reklamy, nápisy a ani predmety. Bránky musia byť pevne
fixované (upevnené). V každej bráne musí byť záchytná sieť (podrobne viď. Predpisy pre hracie plochy a brány – pravidlá
hádzanej)
Súčasťou tohto rozpisu je vyžrebovanie súťaží a adresár oddielov, rozhodcov a delegátov.

u)

SPRACOVALA:
SCHVÁLIL:

Športovo technická komisia Slovenského zväzu hádzanej.
Výkonný výbor SZH dňa 22.8.2017
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Slovenský zväz hádzanej
Komisia rozhodcov a delegátov– Športovo technická komisia

Smernica pre činnosť delegátov SZH
Smernica platí pre činnosť všetkých, vo Výkonnom výbore SZH schválených delegátov a nahradzuje všetky doteraz v SZH
zverejnené smernice činnosti delegátov. Platnosť smernice začína 1.7.2013.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Organizácia
Delegát SZH, vo všetkých prípadoch nenominovania supervízora je v hierarchii nominácií najvyššie postavený zástupca
riadiaceho orgánu súťaže na ktoromkoľvek zápase organizovanom SZH.
Delegátov na zápasy nominuje Komisia rozhodcov a delegátov, v prípade mimoriadnej situácie riaditeľ súťaže, alebo
prezident zväzu.
Nominácie delegátov sú verejné. Podľa dôležitosti nominácií sú delegáti v SZH rozdelení do 2 skupín.
Najvyššia mužská a ženská súťaž a prípravné a mimo súťažné zápasy reprezentačných družstiev SR na území Slovenska.
Prvá liga mužov a žien, druhá liga mužov, žien a mládežnícke súťaže.

Poznámka: Do mládežníckych súťaží (1.3.2) patria aj nominácie delegátov na vybrané zápasy Projektu mladých rozhodcov SZH.
1.4.

Predzápasová technická porada

1.4.1.

Časový rozvrh príchodu a organizácie činnosti delegátov, konanie technickej porady:

1.4.1.1. Delegát v najvyššej súťaži mužov a žien SZH (1.3.1.) je povinný dostaviť sa do miesta
(areálu) konania zápasu minimálne 80 minút pred jeho začiatkom. Konanie technickej
porady je povinné.
1.4.1.2. Delegát 1.ligy mužov a žien SZH (1.3.2.), vrátane mládežníckych zápasov je povinný
dostaviť sa do miesta (areálu) konania zápasu minimálne 60 minút pred jeho začiatkom.
Konanie technickej porady nie je povinné.
1.4.2.
1.4.3.

Špecifické úlohy riadenia súťaží SZH zápasu plnia supervízori. Náplň ich činnosti obsahuje samostatný pokyn vedenia
súťaží. Pokyn je metodickou súčasťou organizačného zabezpečenia zápasu.
Činnosť delegáta začína jeho vstupom do areálu zápasu, pretrváva v celom jeho priebehu (vrátane prestávky alebo
predĺžení) a končí jeho opustením areálu. Hracia plocha je považovaná za organickú súčasť areálu.

2. Metodické a spoločenské úlohy
2.1.

Medzi prvoradé úlohy delegáta v mieste konania zápasu najvyšších súťaží patrí organizovanie a riadenie predzápasovej
technickej porady. Porady sa okrem delegáta zúčastnia obaja zodpovední vedúci družstiev, rozhodcovia, hlavný
usporiadateľ, (supervízor) prípadne iní na stretnutie nominovaní funkcionári SZH. Technická porada začína 75 minút pred
začiatkom zápasu a nemá trvať dlhšie ako max. 15 minút.
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2.2.

Program (obsah) a zloženie účastníkov a konanie technickej porady je všeobecne záväzný pokyn SZH, ktorý musí delegát
a účastníci porady dodržať. Technickú poradu vedie a ukončuje delegát zápasu s tým, že každému účastníkovi technickej
porady musia byť zrejmé jeho práva a povinnosti. Delegát predstaví seba, rozhodcov, príp. supervízora ak je delegovaný,
hlavného usporiadateľa a oboch ZVD.

2.2.1.

Povinný obsah predzápasovej technickej porady sa skladá z informácií a kontroly technického a organizačného
zabezpečenia zápasu. Sem patrí najmä:

– miesto kontaktu s hlavným usporiadateľom,
– kontrola počtu a rozmiestnenia usporiadateľov,
– vyhradený priestor a počet fanúšikov hostí,
– lekárske zabezpečenie zápasu,
– spolupráca so zástupcom TV (zúčastní sa TP ak je priamy TV prenos), na presnom začiatku zápasu a predzáasových
a pozápasových rozhovoroch na ploche, na vyhradenom mieste, resp. tlačovke alebo a rozhovoroch počas prestávky.
– prevzatie a odovzdanie motorových vozidiel družstiev, rozhodcov, delegáta do opatery hlavného usporiadateľa,
– kontrola farebnosti hráčskych dresov a farieb dresov funkcionárov, logá – ich umiestnenie,
– umiestnenie vlajok,
– predzápasová a pozápasová procedúra, predstavenie a nástup aktérov zápasu, hranie hymien,
– striedačky, delegát upozorní ZVD na spôsob slušnej komunikácie pred, v priebehu a po skončení zápasu,
– súčinnosť družstiev s pohyblivou kamerou,
– činnosť utieračov podlahy,
– delegát poučí ZVD o pravidlami dovolenej námietke alebo sťažnosti.
2.3.

Inou – hlavnou úlohou technickej porady je organizačné a vecné zabezpečenie bezproblémového začiatku, priebehu a
ukončenia zápasu, pričom do zápasu sa počíta aj jeho prestávka a všetky prípadné predĺženia. (Pozri 2:1).

2.4.

Do sféry povinnej činnosti delegáta patrí aj predzápasová kontrola dodržiavania všetkých iných platných predpisov, ktoré
pre usporiadateľa zápasu vyplynuli z nariadení riadiaceho orgánu súťaže.

2.5.

Vo všetkých prípadoch styku delegáta (supervízora) s funkcionármi oboch družstiev platí obojstranná povinnosť
pozdravenia sa. Pozdravenie sa je krátky prejav úcty, priateľstva a dobrých úmyslov, ktorý sa uskutočňuje ritualizovaným
gestom – podaním ruky.
Delegát s podaním ruky začína vždy ako prvý a pred začiatkom zápasu sa pozdraví podaním ruky so všetkými
funkcionármi oboch družstiev. V snahe splniť povinnosť pozdravenia sa nie je povinný v areáli zápasu cielene vyhľadávať
funkcionárov družstiev. Od vstupu delegáta do areálu konania zápasu je jeho základným pracoviskom samostatná šatňa
alebo šatňa rozhodcov. (Pozri 2.10.)
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2.6.

Zodpovední vedúci družstiev sú zodpovední za riadne a včasné vyplnenie svojej časti zápisu o zápase a jeho odovzdanie
delegátovi. Vyplnený zápis a všetky k hre oprávňujúce, povinné doklady hráčov a funkcionárov musia delegátovi
odovzdať najneskôr 30 minút pred oficiálnym zahájením zápasu.
Organizátor zápasu je povinný spolu s hracími dokladmi hráčov a funkcionárov odovzdať delegátovi 30 minút pred
začiatkom zápasu tiež všetky doklady oprávňujúce časomerača a zapisovateľa vykonávať svoju funkciu.

2.7.

Za kontrolu hracích dokladov v najvyšších súťažiach a aj v zápasoch nižších súťaží, na ktorých je delegovaný delegát
zodpovedá delegát. Vo všetkých iných súťažiach riadených SZH, na ktorých nie je delegovaný delegát za kontrolu
zodpovedajú rozhodcovia.
Avšak za správnosť uvedenia údajov z hracích dokladov do zápisu o stretnutí výlučne zodpovedajú ZVD a delegát.

2.8.

Delegát zodpovedá tiež za to, že všetky problémy zistené pri predzápasovej kontrole budú pred zahájením zápasu
bezozbytku odstránené. Delegát skontroluje hneď po skončení technickej porady funkčnosť osvetlenia v ŠH, verejného
časomerného zariadenia a ozvučenia (mikrofónu). Rozhodcovia môžu zápas začať až po odstránení závad.

2.9.

Vstup delegáta a rozhodcov do priestorov VIP nie je zakázaný. Je však nežiaduce, aby delegát alebo rozhodcovia pred
alebo po zápase vo VIP analyzovali výkon družstiev alebo (delegát) kritizoval – komentoval výkon rozhodcov. Primerané
– bezalkoholické – pohostenie je prípustné. To isté platí aj pre prijatie drobných upomienkových darčekov.
Pre delegáta platí úplný zákaz vyjadrovať sa pre akýkoľvek druh médií.
Platí, že všetky problémy bude po zápase riešiť príslušný orgán riadenia súťaže, ktorý je
po vyriešení problému oprávnený podať médiám vyčerpávajúce informácie.

2.10.
2.11.1.

2.12.

Delegát je povinný zúčastniť sa tlačovky po zápase.

2.13.

V prípadoch, kedy hrozí predčasné ukončenie zápasu použije všetky argumenty, ktoré tomu môžu zabrániť.

3. Súčinnosť s rozhodcami
3.1.

Rozhodcovia s delegátom tvoria jeden spoločný, v hádzanej kvalifikovaný, odborný
a rovnocenný team. Delegát má právo a povinnosť upozorniť rozhodcov na problémy
zistené pri kontrole hracej plochy. Rozhodnutie o ďalšom postupe prináleží rozhodcom

3.2.

Delegát spolu s rozhodcami má v prípadoch hrozby výskytu mimoriadnej udalosti ohrozujúcej zdravie alebo životy
účastníkov zápasu právo a povinnosť začiatok zápasu posunúť alebo jeho priebeh prerušiť či ukončiť. O ďalšom postupe
rozhodne riadiaci orgán súťaže.

3.3.

Riadiaci orgán súťaže vo všeobecne záväzných predpisoch určuje, kedy a ako sú delegáti, rozhodcovia povinný vopred
určené osoby riadenia súťaže okamžite informovať o hrozbe vzniku, alebo následkoch mimoriadnej udalosti.

3.4.

Delegát je pred každým zahájením zápasu (polčasu, predĺžení) povinný skontrolovať najmä:
•
Priestor striedania družstiev.
•
Činnosť verejného časomerného zariadenia.
•
Povinnú výbavu obsluhy verejnej časomiery.
•
Výbavu hlásateľskej služby.
•
Priestor a ochranu hosťujúceho obecenstva.
•
Pred zápasom: V prípade upozornenia alebo vlastného pozorovania nechať premerať hraciu plochu.
•
Označenia hracej plochy, sietí a farebné označenie bránok.
•
Ak je potrebné, potom v správe upozorniť riadiaci orgán súťaže na nedostatočné osvetlenie hracej plochy.
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3.5.

Delegát je vždy, aj pri použití verejnej časomiery povinný merať čas hry zápasu na vlastných stopkách.

3.6.

3.8.

Delegát je na základe pravidla o priestore striedania spoluzodpovedný za dodržiavanie tohto pravidla v tomto priestore a
pomáha rozhodcom pri udržiavaní poriadku na oboch striedačkách. V prípade nevyhnutnej potreby má právo prerušiť čas
hry a upozorniť rozhodcov na chyby.
Delegát kontroluje správnosť času trestu, stav skóre zápasu a hracieho času. Výnimka z pravidla hádzanej 17:8 – tam kde
je nominovaný delegát, za kontrolu stavu skóre zápasu (výsledku) zodpovedá výlučne delegát.
Delegát zodpovedá za kontrolu návratu „zraneného hráča“ v súlade s pravidlom hádzanej 4:11.

4.

Diskvalifikácie hráčov, trénerov a funkcionárov

4.1.

Postup rozhodcov a delegáta pri diskvalifikácii hráčov, trénerov a funkcionárov je uvedený v Pravidle 16 (Pozri aj
Pravidlo 8) a vysvetlivke k Pravidlu 16:8.

4.2

Každá diskvalifikácia so správou (udelenie modrej karty) je spojená s automatickým zastavením činnosti potrestaného
hráča, na jeden najbližší zápas (u trénera a funkcionára každá diskvalifikácia).

4.3.

Informovanie riadiaceho orgánu súťaže musia rozhodcovia a delegát zabezpečiť v dvoch dokumentoch. V prvom prípade
ide o krátku vecnú informáciu v zápise o zápase, druhá informácia obsahuje úplnú a samostatnú správu.

5.

Hodnotenie výkonu rozhodcov

5.1.

Hodnotenie výkonu rozhodcov delegátom musí byť zásadne vykonané na základe poznámok, ktoré si delegát povinne v
priebehu zápasu zaznamenal. Hodnotenie začína prvým a končí posledným kritériom hodnotiaceho hárku. Hodnotenie
výkonu rozhodcov posielané riadiacemu orgánu súťaže musí byť zhodné s pozápasovým hodnotením (analýzou)
vykonaným v prítomnosti rozhodcov. Delegátom je striktne zakázané vykonávať (domáce) pozápasové (oficiálne)
hodnotenie na základe video záznamu.

5.2.

Hlavným účelom hodnotenia výkonu je pozitívne optimalizovať výkon, rozhodcom objasniť problémové rozhodnutia a
tak do budúcnosti zamedziť ich opakovaniu. Pri hodnotení je delegátovi prísne zakázané diskutovať o pridelených
bodoch. V každom prípade je však delegátom dovolené oznámiť rozhodcom po skončení analýzy približné ohodnotenie
jednotlivých kritérií výkonu.

5.3.

Rozhodcovia pri analýze majú povinnosť o problémoch diskutovať, vyjadriť svoj názor a zo záverov diskusie vyvodiť
záväzné ponaučenia.

5.4.
5.5.

Analýza hodnotenia výkonu by principiálne mala začať všeobecnými poznatkami, pokračovať analýzou kritických
rozhodnutí a končiť vyriešením najzávažnejších problémov.
Delegát najvyšších súťaží je povinný vyplniť a riadiacemu orgánu súťaže ako aj hodnoteným rozhodcom do 24 hod. po
skončení zápasu odoslať elektronický – kompletne vyplnený hodnotiaci formulár výkonu rozhodcov a organizačného
zabezpečenia zápasu. V prípade výskytu mimoriadnej udalosti delegát telefonicky (podľa samostat-ných pokynov), po
skončení zápasu informuje riadiacim orgánom určené osoby.

5.6.

V prípade, že družstvo plánuje podať námietku, je delegát povinný toto uviesť v poznámkach hodnotiaceho formulára.

3.7.
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5.7.

Po zápase, tam, kde je to možné a vhodné, je dôležité, aby delegát s organizátorom zápasu vyhodnotil priebeh,
organizačné zabezpečenie zápasu a v prípade nutnosti prediskutoval návrhy na zlepšenie situácie.

6.

Vzdelávanie delegátov

6.1.

Každý delegát SZH musí pred začatím každej sezóny absolvovať a splniť predpísané limity teoretickej previerky. Termín
previerky a jej organizáciu zabezpečuje Komisia rozhodcov v súčinnosti s inými komisiami SZH. Pre medzinárodných
delegátov platia podmienky určené EHF / IHF. Bez ohľadu na tieto podmienky sú medzinárodní delegáti povinní
zúčastniť sa a absolvovať KRaD SZH predpísané previerky. Medzinárodných delegátov na návrh KRaD SZH schvaľuje
VV SZH. (Pozri: Spoločný poriadok rozhodcov a delegátov SZH).

7.

Rôzne

7.1.

Delegát je povinný pri všetkej svojej športovej činnosti v SZH dodržiavať Spoločný etický kódex rozhodcov a delegátov
SZH.

7.2.

Delegát je povinný zabezpečiť, aby pred každým zápasom hlásateľ zápasu prečítal text Fair – play.

Schválené VV SZH 9. 5. 2012 a 22.8.2017
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ROZPIS SÚŤAŽE
2.LIGA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A DORASTENECKÉ LIGY
Súťažný ročník 2017/ 2018
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. OZNAČENIE SÚŤAŽÍ:
2. L – SR – ŽENY
Jesenná časť
Jarná časť

4A– 01 – 4A –15
4B– 01 – 4B– 15

1. DL – STDI

DL SR starší dorastenci
5A – 01 – 5A – 66
5B – 01 – 5B – 66

1. DL – MLDCI

DL SR mladší dorastenci
6A – 01 –6A – 66
6B – 01 –6B – 66

2. DL – STDI + MLDI
6C – 01 – 6C – 30
6D – 01 – 6D – 30
1. DL – STDKY

DL SR staršie dorastenky
7A – 01 –7A –66
7B – 01 –7B – 66

1. DL – MLDKY

DL SR – mladšie DL SR
8A – 01 –8A – 66
8B – 01 –8B – 66

2. TERMÍNY STRETNUTÍ:
Podrobný rozpis jednotlivých kôl – viď. vyžrebovanie 2. líg a DL

3. MIESTA STRETNUTÍ A USPORIADATELIA:
Ihriská a športové haly zúčastnených družstiev podľa nahlásenia v prihláške do súťaže – s regulárnymi rozmermi v zmysle pravidiel
hádzanej musia byť schválené ŠTK SZH.
Hracia plocha musí byť vybavená v zmysle Súťažného poriadku SZH.
Stretnutia1. DL o majstra SR sa musia hrať v športových halách schválených ŠTK SZH. Stretnutia, ktoré sa uskutočnia v
termínoch od 01. 11. 2017 až do 31. 03. 2018 možno odohrať taktiež iba v schválených športových halách (nie na nekrytých
ihriskách).
Stretnutia 2. ligy dospelých a 2. ligy dorasteneckých súťaží je možné hrať domáce zápasy na vonkajších ihriskách, v termínoch
september, október, apríl, máj, avšak v prípade nepriaznivého počasia je potrebné mať zabezpečenú pasportizovanú ŠH.
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Usporiadateľom stretnutia je oddiel uvedený na prvom mieste vo vyžrebovaní jednotlivých súťaží. Usporiadateľ stretnutia je
povinný postupovať pri zabezpečovaní stretnutia podľa platného súťažného poriadku SZHa tohto rozpisu.

4. ÚČASTNÍCI:
2. liga ženy (6)
HKŽ Nové Zámky
Lehnice

Senec
Revúca

1. liga starší dorastenci (11)
Hlohovec
Nové Zámky
ŠKP Bratislava
Trebišov
Malacky/Stupava

Topoľníky
Sereď

P. Bystrica
Prešov

Košice
Topoľčany

1. liga mladší dorastenci (11)
P.Bystrica
Košice
ŠKP Bratislava
Trebišov
Hlohovec
Nové Zámky

Modra
Prešov
Martin

Topoľčany
Malacky/Stupava

2. liga starší + mladší dorastenci (6)
Bojnice
HKM Šaľa ml.
Cífer
ŠKP Akadémia

HKM Šaľa st.
Senec

1. liga staršie dorastenky (12)
Bytča
ŠKP Bratislava
Michalovce
UDHK Nitra
Drábová Košice
Šaľa

Stupava/Malacky
Hlohovec
Prešov

MŠK Dunajská Streda
Trenčín
Vranov

1. liga mladšie dorastenky (12)
Bytča
ŠKP Bratislava
Michalovce
UDHK Nitra
Drábová Košice
Šaľa

Stupava/Malacky
Hlohovec
Prešov

MŠK Dunajská Streda
Trenčín
Vranov

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA

5. ŠTARTUJÚ:
a) Muži narodení pred
Ženy narodené pred
Starší dorastenci narodení
Staršie dorastenky narodené
Mladší dorastenci narodení
Mladšie dorastenky narodené

01. 01. 1998
01. 01. 1998
01. 01.1998– 31. 12. 2000
01. 01. 1998– 31. 12. 2000
01. 01. 2001 – 31. 12. 2002
01. 01. 2001 – 31. 12. 2002

6. PODMIENKY účasti v súťaži:
ODDIEL – KLUB môže štartovať v 2. LIGE a DL iba v prípade, že:
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Modra
Martin

a) Zaplatí súťažný vklad v sume 332,– EUR (232,– EUR nenávratný, 100,– EUR návratný, (zúčtovateľný) za družstvo mužov,
resp. žien. Družstvá v I. dorasteneckej lige uhradia len návratný, zúčtovateľný vklad vo výške 67,– EUR za každé
družstvo. V regionálnej a spojenej súťaži, t. j. v II. dorasteneckej lige nie je stanovený žiadny súťažný vklad.
Všetky družstvá zaplatia zálohové platby na pokrytie nákladov na rozhodcov a delegátov v súťažiach SZH. Výška
zálohových platieb bude zaslaná na kluby samostatným listom.
Doklad o zaplatení zašle na Sekretariát SZH v stanovenom termíne na nový súťažný ročník.
Zúčtovanie návratného vkladu sa bude vykonávať 1 x ročne za súťažné obdobie (júl 2018).
b) Všetci hráči (ky) musia byť registrovaní (é) za príslušný oddiel – klub a musia mať platnú lekársku prehliadku nie staršiu
ako1 rok. Za lekársku prehliadku v plnej miere zodpovedá oddiel a preto riadiaci zväz nevyžaduje jej zaslanie (čl. 11 SP). Za
zdravotné zabezpečenie a poistenie hráčov v tréningovom procese, priateľských a majstrovských stretnutiach zodpovedá
príslušný klub alebo hráč.
Družstvo 1. DL musí mať kvalifikovaného TRÉNERA minimálne licencie „B“. Družstvo 2. ligy a 2. DL musí mať
kvalifikovaného TRÉNERA minimálne licencie „C“. Tento je povinný zúčastniť sa trikrát v roku akcií organizovaných
Komisiou metodiky a vzdelávania SZH. Družstvo musí na stretnutie nastúpiť s trénerom (s uvedením mena a dátumu platnosti
licencie v príslušnej kolónke zápisu o stretnutí).
Na súťažný ročník 2017/2018 platia aktívni tréneri družstiev licenčné poplatky: zodpovedný tréner 10,– EUR
Licenčný poplatok treba uhradiť do 26. 08. 2017.
Pri prerušení trénerskej činnosti v priebehu súťaže sa zaplatený licenčný poplatok nevracia. Pri výmene trénera v priebehu súťaže je
aj nový tréner povinný zaplatiť stanovený licenčný poplatok.

7. HRACIE TERMÍNY HLÁSENIE STRETNUTÍ
Žiaden družstvo nenahlásilo bezhlásenkový systém.

8. SYSTÉM SÚŤAŽÍ:
2. liga žien
Hrací systém: dvojkolovo, každý s každým doma – vonku, 10 kôl

1. dorastenecká liga starších a mladších dorastencov
Hrací systém: dvojkolovo každý s každým, doma – vonku, 22 kôl
Dve najlepšie družstvá v oboch vekových kategóriách budú hrať s dvomi najlepšími českými družstvami o „Československý
pohár“. Termín: 25. -27.5.2017

2. dorastenecká liga starších a mladších dorastencov – spojená súťaž
Hrací systém: štvorkolovo, doma, vonku, každý s každým 2x (t.j. 20 kôl)

1. dorastenecká liga starších a mladších dorasteniek
Hrací systém: dvojkolovo, každý s každým, doma – vonku, 22 kôl
Dve najlepšie družstvá v oboch vekových kategóriách budú hrať s dvomi najlepšími českými družstvami o „Československý
pohár“. Termín: 25. – 27.5.2017

Hrací systém dorasteneckých súťaží od súťažného ročníka 2016/2017:
v súťažiach starších , resp. mladších dorasteniek a dorastencov bude od súťažného ročníku 2016/17 jedna celoslovenská súťaž 1.
ligy , do ktorej sa môžu prihlásiť len tie družstvá, ktoré budú mať v 1. DL aj družstvo staršieho aj mladšieho dorastu. Hrací systém
dvojkolovo doma - vonku. Víťaz je priamo Majster SR.
V prípade, ak v priebehu súťažného ročníka klub odhlási jedno družstvo (napr.ml. dorast) tak automaticky bude zo súťaže vyradené
aj druhé (st. dorast) a opačne.
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Družstvá, ktoré nebudú chcieť štartovať v celoslovenskej súťaži sa môžu prihlásiť do 2. ligy – hrací systém bude riešený
individuálne podľa počtu prihlásených a geografickej polohy (resp. spojená súťaž st. a ml. dorasteniek, resp. dorastencov).

9. POSTUPY:
2. LIGA ŽIEN:

– víťaz postupuje do 1. ligy žien

10. ZOSTUPY:
Zo súťaže II. ligy žien sa nezostupuje.

C. OSTATNÉ USTANOVENIA

11. ZÁVER:
V 2. LIGE a DL /regionálnych líg/ je prípustný štart dvoch družstiev jedného oddielu klubu v rovnakej kategórii .

12. SADZOBNÍK admin. pokút pre ODDIELY KLUBY:
– nenahlásenie výsledku v zmysle Rozpisu na web stránku SZH
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

v 1. pracovný deň
neskoré zaslanie hlásenky resp. administratívna chyba v hlásenke
nezaslanie hlásenky
administratívna chyba v zápise
nežiadanie o delegáciu rozhodcov na oddielové turnaje KR SZH
nedodržanie obsadenia rozhodcovského stolíka
úmyselné manipulovanie s časomierou uvedené delegátom v správe
a rozhodcami v zápise o stretnutí
nezabezpečenie zdravotnej služby
opakované nedostatky v hlásenke
nezaslanie požadovaných materiálov alebo vyjadrenia k priestupkom
použitie nesprávneho zápisu o stretnutí
nezaslanie požadovaných materiálov (súpisky družstiev) a nedodržanie
ustanovení článkov 16 až 18 SP (za každého hráča, čku)
neúčasť trénera na stretnutí
neúčasť trénera s požadovanou licenciou
nezaslanie a zlé vypísanie hodnotenia rozhodcov
nezaplatenie lic. poplatku trénera v stanovenom termíne, resp. po zmene trénera
(za každé stretnutie)
nezaplatenie resp. nevyrovnanie súťažného vkladu v určenom termíne
za štart družstva v stretnutí v zmysle SP čl. 15 bod 4, 5

3,– EUR
3,– EUR
7,– EUR
7,– EUR
10.– EUR
7,– EUR
10.– EUR
40.– EUR
7,– EUR
7,– EUR
7,– EUR
10,– EUR
20,– EUR
10,– EUR
3,– EUR
10,– EUR
20,– EUR
70,– EUR

13. SADZOBNÍK admin. pokút pre ROZHODCOV a DELEGÁTOV:
– oneskorené zaslanie zápisov zo stretnutí
– administratívne nedostatky v zápise:
a) vyznačenie súťaže, číslo stretnutia, dátum a čas stretnutia
a ďalších údajov podľa predtlače
b) nedostatočná kontrola rozhodcovského stolíka a zdravotnej služby,
pripustenie hráča s nesprávnym názvom klubu na RP
c) chýbajúce podpisy podľa predtlače
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3,– EUR

3,– EUR
7,– EUR
7,– EUR

– chýba zdôvodnenie vyšších trestov pre DK (konkrétne popísanie udalostí)
– neodobratie registračného preukazu
– nezaslanie požadovaných materiálov

7,– EUR
7,– EUR
7,– EUR

Uvedené PP platia pre oboch rozhodcov.
ÚHRADU PP bude sledovať ekonómka SZH. Za nezaplatenie „PP“ v stanovenom termíne nasleduje ZVF a odstúpenie na
DK SZH.

14. OSTATNÉ POKYNY:
a)

Všetky finančné náklady spôsobené dodatočným resp. oneskoreným ospravedlnením rozhodcov a delegátov, výzvami
musia rozhodcovia a delegáti uhradiť.

b)

Všetky ospravedlnenia rozhodcov a delegátov vo forme korešpondencie musia byť zasielané na Sekretariát SZH.

c)

Na nemajstrovské súťaže (turnaje, priateľské, medzinárodné stretnutia) deleguje rozhodcov SR SZH!!! Usporiadajúci
oddiel je povinný o túto delegáciu požiadať najneskôr 7 dní pred termínom stretnutia resp. turnaja!!

d)

Rozhodcovia sú povinní za diskvalifikáciu so správou (udelenie modrej karty) v zmysle pravidiel hádzanej
potrestanému hráčovi, trénerovi a funkcionárovi vždy odobrať registračný preukaz, v zápise o stretnutí zaznamenať
presný popis udalostí, oboznámiť s odobratím RP oboch ZVD, ktorí musia podpísať zadnú stranu zápisu o stretnutí
(potvrdenie, že sú informovaní o odobratí RP)v časti vystavenie disciplinárnemu konaniu a zaslať vždy samostatnú
podrobnú písomnú správu. Disciplinárnemu konaniu sa vystavujú a vždy RP odoberajú všetky diskvalifikácie so
správou (prípady, kedy je udelená modrá karta) a každá diskvalifikácia funkcionára a trénera.

e)

Každá diskvalifikácia trénera a funkcionára musí byť spojená s odobratím RP a doplňujúcou správou rozhodcov, resp.
delegáta, bez ohľadu na druh previnenia. Každá diskvalifikácia trénera a funkcionára znamená automatické vystavenie
disciplinárnemu konaniu. Každú žltú kartu a dvojminútové vylúčenie trénera a funkcionára družstva eviduje DK
SZH. Rovnako za evidenciu zodpovedá i príslušný klub. Tresty sú uvedené v DP SZH. Rozhodcovia uvedú i na
zadnú stranu zápisu o stretnutí do spodnej časti zápisu len stručne: meno, klub a ŽK resp. 2 min., tréner, resp.
funkcionár.

f)

PP udelené DK SZH sa nemôžu odrátavať z navrátiteľnej zložky súťažného vkladu, ale musia byť uhradené do
termínu stanoveného DK SZH.

g)

Podrobne je potrebné popisovať situácie, pre ktoré funkcionárom aktérom v stretnutí bola udelená červená
karta. Všetky mimoriadne udalosti nešportové správanie sa divákov funkcionárov, hráčov, vykázanie diváka,
problémy s odchodom, poškodenie auta sú povinní rozhodcovia podrobne popísať.

h)

Domáci oddiel – klub je povinný na základe požiadania pre hosťujúci oddiel – klub zabezpečiť 10% kapacity haly (t.j.
odpredať lístky na stretnutie).

i)

V zmysle SP sa vykonáva vo všetkých žiackych a dorasteneckých kategóriách tesne pred začiatkom každého stretnutia
fyzická kontrola totožnosti všetkých hráčov a hráčok. Každý rozhodca musí uviesť písomnú poznámku do zápisu o
stretnutí, že vykonal fyzickú kontrolu a jej výsledok.

j)

V kategórii mladšieho dorastu sa doporučuje používať chrániče lakťov i kolien.

k)

V kategórii mladších dorastencov sa majstrovské stretnutia hrajú s loptou pre mužov (veľkosť IHF č. 3).
V spojenej súťaži 2. ligy st. a ml. dorastu, ak budú hrať dve družstvá ml. dorastu môžu hrať po dohode oboch ZVD s
loptou veľkosťou IHF č. 2.

l)

Každý klub zodpovedá za ochranu dopravných prostriedkov súpera, rozhodcov a delegáta, ktorí sú hneď po
príchode povinní oznámiť usporiadateľovi miesto ich zaparkovania. Usporiadateľ preberá zodpovednosť za jeho
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ochranu až do doby, keď si ho súper, rozhodcovia, alebo delegát vyzdvihne. Právo výberu miesta parkovania má
usporiadateľ. V prípade poškodenia dopravného prostriedku v čase, keď za neho zodpovedala usporiadateľská
služba, uhradí usporiadateľ (domáci klub) jeho opravu a jeho uvedenie do pôvodného stavu.
m)

Všetci účastníci súťaží riadených SZH sú povinní robiť všetko pre dobré meno súťaží a svojim vystupovaním v médiách
i na verejnosti prispievať k ich propagácii.
V prípade urážky SZH, funkcionárov, delegátov, rozhodcov, hráčov a hráčok sa budú takéto osoby trestať v zmysle
platnej legislatívy. Za urážku sa považuje také konanie, ktoré má napadnutého zosmiešniť, ponížiť – hlavne nadávky,
vyhrážanie sa, hanlivé výroky, alebo opľutie.

n)

Výška klubového (oddielového) trestu nezmluvnému (-nej) hráčovi (-čke) musí korešpondovať so sadzobníkom trestov
disciplinárneho poriadku SZH a trest musí byť potvrdený DK SZH.

o)

Povinnosť vypisovať zápis o stretnutí (obe strany) buď na stroji alebo paličkovým písmom (udeľuje sa PP ako za
administratívnu chybu v zápise o stretnutí).

p)

Úplný zákaz vyjadrovania sa na výkony rozhodcov, resp. delegáta zo strany trénerov, funkcionárov, či hráčov
pre médiá do 48 hodín po stretnutí (za porušenie zákazu PP WHIL, Extraliga do 700,– EUR, I. liga do 350,–
EUR, nižšie súťaže SZH a DL do 200,– EUR). Za vyjadrenia na adresu rozhodcov, resp. delegáta stretnutia v
intervale neskoršom ako 48 hodín, ktoré sú urážajúce národné zväzy, ich pracovníkov, pracovníkov riadiaceho
orgánu, urážky, ohováranie, ohrozovanie a napadanie na verejnosti, správanie a jednanie poškodzujúce dobré
meno a prestíž súťaže bez preukázania pravdy s a postupuje rovnako PP je pre nižšie súťaže SZH a DL do 200,–
EUR.

q)

Úplný zákaz vyjadrovania sa rozhodcom a delegátom po stretnutí pre médiá.

r)

Všetky sťažnosti, protesty, námietky, porušenia súťažného poriadku a Rozpisu súťaže bude riadiaci orgán riešiť
iba riadnym konaním v zmysle rozpisu súťaže a súťažného poriadku. V opačnom prípade sťažnosť, protest, resp.
námietka bude zamietnutá. V prípade doloženia neskráteného videozáznamu aj v nižších súťažiach, bude
akceptovaný.

s)

Výnimka z Pravidiel hádzanej – pravidlo 4: v súťažiach 1. a 2. ligy mužov a žien je možný štart jednotlivca ako hráča(čky) i ako trénera, resp. funkcionára v jednom zápase. (potom môže mať takéto družstvo v zápise o stretnutí už len troch
funkcionárov).

t)

Nové pravidlo hádzanej 4:11, odst. 1 o zranenom hráčovi platí len pre súťaže SLOVNAFT HANDBALL
EXTRALIGY a MOL ligy.

u)

Na bránkach a bránkových sieťach nie je možné umiestniť žiadne reklamy, nápisy a ani predmety. Bránky musia byť
pevne fixované (upevnené). V každej bráne musí byť záchytná sieť (podrobne viď. Predpisy pre hracie plochy a brány –
pravidlá hádzanej)

v)

Súčasťou tohto rozpisu je vyžrebovanie súťaží a adresár oddielov, rozhodcov a delegátov.

SPRACOVALA:

Športovo technická komisia Slovenského zväzu hádzanej.

SCHVÁLIL:

Výkonný výbor SZH dňa 28.6.2017a 22.8.2017
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