Nariadenie KM SZH a TMK SZH – zákaz kombinovaných obranných herných systémov 1+5,
2+4 v krajských súťažiach mladšieho a staršieho žiactva
KM SZH sa zaoberala hernými systémami v obrannej fáze hry v kategóriách mladšieho a staršieho
žiactva a odsúhlasila, že v súťažnom ročníku 2015/2016 sa budú využívať nasledovné pravidlá:


V obrannej fáze hry je povolene používať priestorové obranne systémy a osobnú obranu
všetkých hráčov,



zakazuje sa používať kombinovaný obranný systém (osobná + priestorová obrana)
t. j. 1+5, 2+4.

Úloha rozhodcu – pri nerešpektovaní nariadenia najprv upozorniť trénera družstva, po opätovnom
nerešpektovaní hore uvedeného nariadenia progresívne trestanie realizačného tímu družstva:
napomenutie, 2-minútové vylúčenie, diskvalifikácia.
Odôvodnenie
Hráči a hráčky bránení osobne sa nezapoja do útočnej fázy hry, vo väčšine prípadov si útok doslova
odstoja. Ak sa hráč, ktorý je bránený osobne uvoľní dochádza k častým faulom a tým pádom aj
k možným zranenia najlepších hráčov.
Zároveň sa obrana nenaučí brániť dobrých strelcov, resp. najlepších hráčov súpera. Využívanie
kombinovaných obranných herných systémov je zamerané na výsledok a nie na výchovu hráčov, resp.
hráčok pre neskoršie vekové kategórie.
Nariadenie je v súlade aj s okolitými krajinami ako sú Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, ale aj Dánsko,
ktoré družstvám v tejto vekovej kategórii priamo nariaďujú obranný systém, ktorý môžu využívať
(priestorový obranný systém, osobnú obranu všetkých hráčov).
Z hľadiska systematiky obranných herných systémov rozlišujeme:


Priestorový obranný systém.



Systém osobnej obrany.



Kombinovaný obranný systém.

Priestorový obranný systém:
Rozlišujeme základný priestorový obranný systém 0:6, 1:5 a špeciálne priestorové obranné systémy
1:2:3, 2:4, 3:3. V priestorovom obrannom systéme sa brániaci hráči pohybujú v danom priestore a bránia
hráča s loptou, ktorý sa do tohto priestoru dostane. Pri špeciálnych priestorových obranných systémoch
sa vysunutí hráči posúvajú viac do hĺbky hracieho poľa. Posúvajú sa za loptou, ale stále bránia daný
priestor.

Osobný obranný systém:
Osobný obranný systém predstavuje tesné bránenie útočiaceho hráča brániacim bez lopty, nezávisle od
hernej situácie a najmä po celej hracej ploche, resp. hocikde na ihrisku. Takéto osobné bránenie realizujú
všetci brániaci hráči, resp. každý brániaci hráč bráni osobne jedného so súperových hráčov.
Kombinovaný obranný systém:
Kombinovaný obranný systém taktické princípy osobnej a priestorovej obrany. Napr.: 1+5, 2+4.
V takýchto prípadoch brániace družstvo bráni osobne jedného alebo dvoch hráčov bez lopty v priestore,
v ktorom sa pohybuje útočiaci hráč. Ostatní hráči bránia priestorovo pred svojim bránkoviskom. Cieľom
tejto obrany je vypojiť nebezpečných hráčov súpera z hry.
Zakázané kombinované obranné systémy
Obranný systém 1+5 – jeden vysunutý hráč bráni osobne spojku bez ohľadu na to, či má loptou
alebo nie, najlepšieho hráča súpera a piati obrancovia realizujú priestorovú obranu pred čiarou
bránkoviska.
Obranný systém 2+4 – dvaja vysunutí hráči bránia osobne 2 spojky bez ohľadu na to, či majú loptou
alebo nie, najlepších hráčov súpera a štyria obrancovia realizujú priestorovú obranu pred čiarou
bránkoviska.
Osobnou obranou sa snaží družstvo brániť nebezpečného strelca, alebo strednú spojku (tvorcu hry).

Obrázok 1 Kombinovaný obranný systém 1+5

Obrázok 2 Kombinovaný obranný systém 2+4

Priestorové obranné systémy (0:6,1:5, 1:2:3, 3:3, 2:4) a osobná obrana (všetkých hráčov) je
povolená.

Mgr. Silvia Priklerová, PhD.
Mgr. Martin Križan, PhD.

