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I. VÝKONNÝ VÝBOR SZH:
a)schválil:
•

Rozpis 42. ročníka celoslovenskej súťaže mladšieho žiactva, žiakov a žiačok základných
škôl (ZŠ), centier voľného času (CVČ) pre ročník 2015/2016

•

Rozpis Majstrovstiev SR v hádzanej staršieho žiactva pre súťažný ročník 2015/16

•

Za trénerku junioriek SR Katarínu Beňuškovú, asistentku Silviu Priklerovú

•
•

Povinnosť klubov hodnotiť výkon rozhodcov na elektrickom tlačive pre všetky družstvá
v súťažiach riadených SZH. V opačnom prípade vyvodiť dôsledky v súlade s predpisom SZH
Delegovať od 8.9.2015 na všetky zápasy Extraligy delegátov a tým zabezpečiť hodnotenie
zo všetkých zápasoch, čím sa zabezpečí hodnotenie pre všetkých rozhodcov v najvyšších
súťažiach tak v súťaži žien ako aj mužov a tým spravodlivejší rebríček pre nasadenie
do skupín.

•

Nominačné listiny delegátov a rozhodcov pre súťažný ročník 2015/2016

•

Rozdelenie rozhodcov extraligy a WHIL do troch skupín podľa predloženého návrhu KRaD
SZH
Prvých
6 párov za zápas
100 Eur
brutto / zníženie o 20 Eur/
páry na
7-11
za zápas
80 Eur
brutto / zvýšenie o 20 Eur/
páry na
12-16
za zápas
60 Eur
brutto
Rozdelením do týchto skupín dôjde k zníženiu rozdielu medzi jednotlivými skupinami
a zároveň sa aj zachová určitá diferenciácia čo sa týka úrovne rozhodcov.
Zmeny do skupín sa budú robiť štvrťročne: k 30.11., k 28.2. a 30.6. a to bude
rozhodujúce pre nasledujúci ročník.

•

Žiadosť klubu HK Štart Trenčín o mediálny názov HK AS Trenčín pre súťažný ročník
2015/16

•

Žiadosť klubov TJ Strojár Malacky a HC Tatran Stupava o mediálny názov HC Tatran
Stupava-Strojár Malacky pre súťažný ročník 2015/16, nakoľko takto budú štartovať
družstvá v 1. dorasteneckej lige mladších a starších dorastencov, pričom „materským“
klubom bude Strojár Malacky a organizačným pracovníkom Vladimír Nemec.

•

Zmenu článku 12, bod 4/

Prechod hráčov medzi

vekovými kategóriami

Doplniť o nasledovné znenie:
4./ Povolenie na štart hráča o dve vekové kategórie vyššie vydáva SZH. Takýto hráč v
jeden hrací deň môže odohrať len jeden zápas. Platí pre vekové kategórie staršieho
žiactva a mladšieho dorastu v poslednom roku danej vekovej kategórie.
Žiadosť predkladá materský klub na predpísanom tlačive a musí spĺňať nasledovné:
-‐
-‐
-‐

Súhlas zákonného zástupcu
Doručenie o zdravotnej spôsobilosti hráča od telovýchovného lekára
Poplatok 5,- eur

Štart hráča je povolený len na základe povolenia vydaného riadiacim orgánom, ktoré sa
priloží k registračnému preukazu hráča.
- v zápise o stretnutí sa pred menom označí písmeno “P” (preradenie o dve vekové
kategórie)
•

prijatie MŠK – hádzaná Čadca za člena SZH, avšak v prípade každej zmeny štatutárneho
zástupcu klubu, je potrebné schválenie zo strany SZH.
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II. SEKRETARIÁT SZH:
a)informuje:

-

oprava telef. čísla delegáta, Ing. Vladimír Rančík:
tel.: zamestnanie 00431 801 511 44
domov
02 20753619

-

oprava e-mailovej adresy rozhodcu:
Antónia Štefanová tonkamunik@gmail.com

-

oprava e-mailovej adresy rozhodcu:
Pavol Mihálik pavolmihalik@hotmail.sk

-

zmena organizačného pracovníka TJ Záhoran Senica
Vladimír Smolek
Tel.:
0917 133 696, 0911 322 946
e-mail:
smolekv@gmail.com
adresa:
Štefánikova 704/27
901 01 Senica

-

doplnenie tel. č. do adresára klubov 2. ligy žien:
HŠK-74 Kolárovo, Michal Mahor 0911 360 481

-

zmena e-mailovej adresy rozhodcu Barbora Bočáková:
barbora.bocakova@yfai.com

-

zmena organizačného pracovníka HK Štart Trenčín
Slivoňová Aneta
Tel:
0905 453 700
e-mail:
hkastrencin@centrum.sk
Adresa:
Východná 7267/9C
911 08 Trenčín

III. ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA SZH:
a)uverejňuje:
Súpisku Iuventy Michalovce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Raquel Alvarez Lafuente
Lucia Gubíková
Olga Perederyi
Julia Chernova
Tetyana Fiľková Trehubová
Julia Kucher
Patrícia Wollingerová
Mariana Rebičová
Mária Holešová

IV. KOMISIA ROZHODCOV SZH:
a) oznamuje:
•

Zorganizovala dňa 15.8.2015 v Nitre školenie rozhodcov licencie C. Všetci zúčastnení
kandidáti úspešne absolvovali školenie a KR SZH im praje veľa úspechov v rozhodcovskej
kariére.
Zároveň žiada krajských predsedov KR, aby zaradili menovaných rozhodcov do svojich
krajských súťaží.
Zoznam nových vyškolených rozhodcov licencie „C“:
Drnová Nikola
Baťková Lenka
Nemec Vladimír
Jankovič Marek
Papaj Patrik
Ostapčuk Ján

Malacky
Malacky
Malacky
Bratislava
Stupava
Martin
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Ostapčuk David
Dolinay Peter
Daneková Tatiana
Klučková Adriana
Haščíková Rebeka
Soboňová Sofia
Borsuková Barbara
•

Martin
Martin
Šurany
Šurany
Nitra
Nové Zámky
Nitra

rozhodcom a delegátom, ktorí sa nezúčastnili nominačného seminára alebo nesplnili
predpísané nominačné požiadavky, že náhradný nominačný seminár rozhodcov a delegátov
pre súťažný ročník 2015/2016 sa uskutoční dňa 26.9.2015 v Nitre. Všetkým, ktorých sa
tento seminár týka bude zaslaná pozvánka s organizačnými pokynmi.

c)žiada:
•

oddiely zaradené do súťaží SZH, aby svoje hodnotenia rozhodcov kluby (hodnotia všetky
zápasy, kde nie je delegovaný delegát SZH) posielali včas (do 48 hodín po stretnutí) na
e-mailovú adresu Jaroslav Ondogrecula jondogrecula@gmail.com. Pre hodnotenie rozhodcov
je nutné používať predpísané elektronické tlačivo, kde je potrebné vyplniť všetky polia
(dátum, čas, číslo stretnutia a mená oboch rozhodcov).

V. MATRIČNÁ KOMISIA SZH:
Všetky prestupy a hosťovania sú uverejnené na www.slovakhandball.sk v zložke matričná komisia.
VI. TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA SZH:
a)žiada:

- kluby o zaslanie údajov prípadných záujemcov o získanie trenérských
licencií B,C, D, na e-mailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk, aby TMK
SZH mohla naplánovať školenia trénerov. Pre otvorenie jednotlivých kurzov
je potrebná účast minimálne 15 frekventantov.

b)upozorňuje:

- na upravenú smernicu SZH k vzdelávaniu trénerov, ktorá je v platnosti od
8.4.2015. Najmä čl. 6 „Platnosť licencií, rozsah učebného plánu, systém
Doškoľovania“. TMK SZH bude dohliadať na dodržiavanie počtu absolvovaných
seminárov potrebných na predĺženie platnosti trénerských licencií.
Smernica je zverejnená na webovej stránke SZH.

VII. KOMISIA MLÁDEŽE:
informuje:
•

42. ročník celoslovenskej súťaže mladšieho žiactva, žiakov a žiačok ZŠ a CVČ pre ročník
2015/2016. Súťaž je určená pre chlapcov a dievčatá narodených po 1.7.2003.
Termín zaslania prihlášky je do 18.9.2015.

•

SOH U12 2016 (otvorené M-SR)v kategóriách mladších žiačok a mladších žiakov. Termín
konania 17.-19.6.2016.
Prihlášky na usporiadanie je potrebné zaslať do 1.12.2015.

•

KM SZH a TMK SZH nariaďuje v krajských súťažiach hrať priestorové obranné systémy alebo
osobnú obranu celoplošnú. Na základe podnetov zakazuje hrať kombinované obranné systémy
1+5 (osobnú obranu na jedného hráča), 2+4 (osobnú obranu na dvoch hráčov). Ak tréneri
nebudú rešpektovať toto nariadenie, rozhodcovia budú progresívne trestať realizačný tím
družstva viď. pravidlo 16 tresty.

•

Nahlasovanie turnajov v minihádzanej na e-mail

marcinova@slovakhandball.sk

Dôležité upozornenie:
Najbližšie Správy SZH budú vydané v októbri 2015. Zároveň upozorňujeme, že informácie uvedené
v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami SR a VV SZH a všetci zainteresovaní sú povinní
ich rešpektovať.

