
                                     S  L  O V E N S K Ý  Z V Ä Z  H Á D Z A N E J 
JUNÁCKA 6,  831 04 BRATISLAVA 3 

 
                                                                        R o z p i s 
 Semifinálových turnajov Majstrovstiev SR v hádzanej staršieho žiactva pre súťažný ročník 

2022/2023  
 
A) Všeobecné ustanovenia: 
 
1. Vyhlasovateľ:  Slovenský zväz hádzanej 
 
2. Usporiadateľ: Právo na usporiadanie semifinálového turnaja má víťaz krajskej 

súťaže. Bude určený na základe ukončených krajských súťaží, ktoré 
musia byť ukončené do 14.mája 2023. Pri odmietnutí práva na 
usporiadanie turnaja prechádza toto právo na 2. resp ďalších v poradí. 
Záujemcovia o usporiadanie turnaja  môžu zasielať svoje prihlášky na 
SZH do 30. apríla 2023  – e-mail: marcinova@slovakhandball.sk - 
k prihláške priložiť  rozpočet – predbežné vyčíslenie nákladov na 
ubytovanie, stravu a pod. 

 
Z poverenia VV SZH  
v kategórii starších žiakov: semif-1................semif-2.................. 
v kategórii starších žiačok: semif-1................semif-2.................. 

 
3. Termín konania:  Chlapci: 

1.semifinálový turnaj -  20. - 21. máj 2023 
    2.semifinálový turnaj -  27. - 28. máj 2023 
 
                                                    Systém turnajov 
 
                                                    Skupina A: 1.turnaj u víťaza Trenčianskeho a Žilinského kraja 
                                                      2.turnaj u víťaza Košického a Prešovského kraja 

Skupina B: 1.turnaj u víťaza Bratislavského kraja  
2.turnaj u víťaza Trnavského a Nitrianskeho kraja   

 
                                                   Počet zápasov:  9  

Družstvá postupujú do semifinále s bonifikáciou za umiestnenie  
v krajskej súťaži :1.miesto - 3body, 2.miesto - 2body, 3.miesto - 1bod 
V rámci turnaja sa odohrajú zápasy len medzi družstvami z iných 
krajov. 
Turnaj odohrať v jeden deň začiatok cca. 09:00 ukončenie cca. 18:00. 
Hrací čas 2 x 20 min., pri počte 18 hráčov.  
 
Dievčatá: 
1.semifinálový turnaj -  27. - 28. máj 2023 

    2.semifinálový turnaj -  3. - 4. júna 2023 
 
                                                    Systém turnajov 
 
                                                    Skupina A: 1.turnaj u víťaza Trenčianskeho a Žilinského kraja 
                                                      2.turnaj u víťaza Košického a Prešovského kraja 

                                                   Počet zápasov: A skupina – 9 
Družstvá postupujú do semifinále s bonifikáciou za umiestnenie  
v krajskej súťaži :1.miesto - 3body, 2.miesto - 2body, 3.miesto - 1bod  
V rámci turnaja sa odohrajú zápasy len medzi družstvami z iných 
krajských súťaží. Hrací čas 2 x 20 min., pri povolenom  počte 18 
hráčov.  
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Skupina B: 1.turnaj u víťaza Bratislavského, Trnavského alebo 

Nitrianskeho kraja.   
2. turnaj u víťaza Bratislavského, Trnavského alebo 
Nitrianskeho kraja.   
Dvoch usporiadateľov určí los. Každý kraj môže 
usporiadať maximálne jedno semifinále dievčat. 

     
Počet zápasov: B skupina – 12 
Družstvá postupujú do semifinále s bonifikáciou za umiestnenie  
v krajskej súťaži:1.miesto - 2 body, 2.miesto - 1bod.  
V rámci turnaja sa odohrajú zápasy len medzi družstvami z iných 
krajov.  
Pri hracom čase 2 x 20 min. a pri povolenom počte 18 hráčok. 
Odporúčame realizovať formou dvojdňového turnaja.  
 

4. Vedúci činovníci: 
starší žiaci  1.semif.turnaj riaditeľ turnaja      :   ....           

             delegát  KR SZH  :   ....      
             delegát  KR SZH  :   ....     
             hlavný rozhodca   :   ....  
   

                2.semif.turnaj       riaditeľ turnaja      :   ....           
             delegát  KR SZH  :   ....      
             delegát  KR SZH  :   ....     

                                                                 hlavný rozhodca   :  ....  
 

  
           staršie žiačky 1.semif.turnaj    riaditeľ turnaja     :  ....                

             delegát  KR SZH  :  ....     
             delegát  KR SZH   :   ....    

              hlavný rozhodca    :   ....     
 
                                  2.semif.turnaj riaditeľ turnaja     :  ....                

             delegát  KR SZH  :  ....     
delegát  KR SZH   :   ....                     
hlavný rozhodca    :   .... 

 
5. Organizační pracovníci usporiadateľov: 
     
starší žiaci:           1.semif turnaj  :    ....                          2.semif.turnaj :  ....  
staršie žiačky :     1.semif.turnaj  :    ....                           2.semif.turnaj  :  .... 
 
      
6. Prihlášky: Záväznú prihlášku, potvrdenú krajským zväzom hádzanej zašle 

každý účastník najneskôr do 15. mája 2022 
a) 1 x na adresu SZH (marcinova@slovakhandball.sk)  
b) 1 x organizačnému pracovníkovi usporiadateľa  

V prihláške treba uviesť: 
- počet osôb a nocí na ubytovanie 
- počet osôb a dní na stravovanie 
- hodinu príchodu do miesta konania 
- zodpovedného trénera a vedúceho družstva 
- farbu dresov - dve sady 

 
7. Účastníci:  Do stanoveného termínu - 15. mája 2023 - záväzne prihlásené družstvá.  
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8. Technická porada: Uskutoční sa dňa pred začiatkom každého semifinálového turnaja. 
Účastníci si na porade  dohodnú farbu dresov na stretnutia  podľa 
rozpisu (viď. príloha). 

 
9. Časový rozpis: Návrh rozpisu schválil VV SZH  a je súčasťou tohto rozpisu. V prípade 

menšieho počtu účastníkov bude časový rozpis upravený pred 
technickou poradou činovníkmi turnaja. 

  
10. Náklady: Účastníci štartujú na vlastné náklady (ubytovanie, stravovanie, 

cestovné). SZH sa podieľa príspevkom na osobu v celkovej sume 10,- 
Eur pre družstvá z BA a NR+TT kraja a v sume 20,- Eur pre 
družstvá z TN+ZA a PO+KE kraja, maximálne 18 hráčov/hráčok, na 
základe potvrdenej súpisky predsedom KZH.  

 
Náklady na rozhodcov a delegátov KR hradí v plnom rozsahu SZH. 

 
Odmeny brutto: 
rozhodcom –  10,- Eur/Brutto   / osoba / zápas  
zástupca SZH, delegát KR SZH – 50,- Eur/Brutto / osoba / deň  

  
 
11. Zdravotná služba: Zabezpečuje usporiadateľ.  
 
 
B) Technické ustanovenia: 
 
12. Predpis:  Hrá sa podľa platných pravidiel hádzanej, súťažného poriadku a tohto 

rozpisu. Na stretnutie nastupuje max. 16 hráčov/hráčok, uvedených na 
súpiske. Na stretnutiach môžu štartovať iba hráči/hráčky, ktorí sú 
uvedení na súpiske, odovzdanej pred začiatkom turnaja hlavnému  
rozhodcovi!  

 
13. Štartujú: a) Postupujúci z krajských majstrovských súťaží, ktoré musia byť 

ukončené do 14.mája 2023:  
 
                                              Dievčatá : 

                                                semifinálový turnaj A:  1.,2.a 3. družstvo po skončení krajskej súťaže 
            Trenčiansky a Žilinský kraj 

1.,2.a 3. družstvo po skončení krajskej súťaže 
– Košický a Prešovský kraj 

semifinálový turnaj B: 1.a 2. družstvo po skončení krajskej súťaže –     
Nitriansky kraj 
1.a 2. družstvo po skončení krajskej súťaže –  
Bratislavský kraj 
1. a 2. družstvo po skončení krajskej súťaže  – 
Trnavský kraj 

 
                                             Chlapci : 

semifinálový turnaj A:  1.,2.a 3. družstvo po skončení krajskej súťaže 
Trenčianskeho a Žilinského kraja 
1.,2.a 3. družstvo po skončení krajskej súťaže 
Košického a Prešovského kraj 

semifinálový turnaj B:  1.,2.a 3. družstvo po skončení krajskej súťaže 
Trnavského a Nitrianského kraj 
1.,2. a 3.družstvo po skončení krajskej súťaže 

Bratislavského kraj 
 

b) Staršie žiactvo: chlapci a dievčatá narodení po 1.1.2008 a mladší.    
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14. Podmienka účasti: Hráči štartujú na platné registračné preukazy. Tréner je povinný 
predložiť rozhodcom preukaz o platnej trénerskej kvalifikácii a platný 
registračný preukaz. Funkcionári oprávnení sedieť na striedačke sú 
povinní predložiť platný registračný preukaz SZH. Všetky preukazy  
sa odovzdajú  na technickej porade hlavnému rozhodcovi. 

 
15. Systém súťaže:                    V súťaži chlapcov postupujú družstvá do semifinálových turnajov 

s bonifikáciou za umiestnenie  v krajskej súťaži :1.miesto - 3body, 
2.miesto - 2body, 3.miesto - 1bod 

 V súťaži dievčat z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja 
postupujú družstvá do semifinálových turnajov s bonifikáciou za 
umiestnenie  v krajskej súťaži :1.miesto – 2 body, 2.miesto - 1bod. 

 Zo súťaží Trenčianskeho - Žilinského kraja a Prešovského – Košického 
kraja postupujú družstvá do semifinálových turnajov s bonifikáciou za 
umiestnenie  v krajskej súťaži :1.miesto - 3body, 2.miesto - 2body, 
3.miesto - 1bod. 
Počet zápasov:  9 zápasov  / resp. 12 turnaj B Dievčatá 

                                                   Turnaj odohrať v jeden deň začiatok cca. 09:00 ukončenie cca. 18:00.  
Turnaj semifinále skupiny B dievčat odporúča odohrať v dvoch dňoch 
podľa rozpisu v prílohe. 

 
TMK SZH a KM SZH nariaďuje uplatňovať obranné systémy 0-6 
a 3-3. Zakazuje hrať počas turnaja kombinované obranné systémy 
1+5, 2+4 /t.j. zákaz osobného bránenia 1 alebo 2 hráčov.  Zakazuje  
striedanie špecialistu obranára a zakazuje  hru bez brankára.  

                                                  Sankcie za nedodržanie nariadenia sa uplatňujú podľa Vykonávacích 
pravidiel pre jednotnú štruktúru herných systémov v súťažiach 
mládeže SZH . 

16. Hrací čas:                             2 x 20 min, 10  min prestávka  
V prípade ak by jedno družstvo malo hrať 2 zápasy po sebe – 
nasleduje 20 minútová prestávka. Družstvá majú k dispozícii 1 Team 
Time Out v priebehu polčasu.  

 
17. Súpisky: Definitívnu súpisku na ktorej je uvedených najviac 18 hráčov, 

potvrdenú príslušným krajským zväzom hádzanej odovzdá družstvo 
v 2 vyhotoveniach na technickej porade delegátovi KR SZH. 

 
18. Hodnotenie: Víťazstvo sa hodnotí 2 bodmi pre víťaza, remíza 1 bodom pre obe 

družstvá. Pri rovnakom počte bodov dvoch a viac družstiev sa poradie 
určí podľa výsledkov ich vzájomných stretnutí. Ak majú rovnaký 
počet bodov, rozhodne o poradí: 

a) väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí 
b) väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí 
c) väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých stretnutí 
d) väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí 
e) nové vzájomné stretnutie s hracím časom 2 x 10 min bez 

prestávky  
 

19. Rozhodcovia:   Rozhodcov  deleguje KR SZH. 
Tesne pred začiatkom každého stretnutia vykonajú fyzickú kontrolu 
totožnosti  hráčov nastupujúcich na stretnutie, čo uvedú do zápisu. 
Taktiež vykonajú kontrolu obsadenia funkcionárov na striedačke 
družstva. 

 
20. Námietky: Námietka sa podáva pri porušení ustanovení SP SZH a tohto rozpisu, 

porušení pravidiel hádzanej. Podáva ju vedúci družstva písomne 
zástupcovi SZH  do 15 min. po skončení stretnutia s vkladom EUR 
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10,-. Musí obsahovať náležitosti SP. Odpis námietok 
odovzdá aj súperovi sporného prípadu. O námietke rozhoduje komisia 
v zložení: 
-  zástupca SZH/delegát KR SZH 
-  delegát KR SZH 

 -  hlavný rozhodca 
V prípade zamietnutia námietky, vklad prepadá v prospech SZH. 
Odvolanie proti rozhodnutiam o námietkach v turnaji možno riešiť 
v zmysle SP SZH. 

 
21. Tresty: Hráči a funkcionári, ktorí obdržia diskvalifikáciu so správou (viď. 

pravidlá hádzanej) majú automaticky zastavenú činnosť pre 
nasledujúce 1 stretnutie. O prípadných ďalších trestoch rozhodne DK 
SZH. 

 
22. Výstroj družstva: Každé družstvo musí mať 2 sady dresov odlišnej farby (vrátane 

brankárov) a minimálne 2 lopty. Odporúčame hráčom/hráčkam 
chrániče lakťov a kolien. 

 
23. Lopty:  Hrá sa loptami v súlade s pravidlami hádzanej: 

st. žiaci – chlapci: veľkosť lopty 2 
st. žiačky – dievčatá: veľkosť lopty 1 

 
24. Postup do Final 4: Družstvá umiestnené na 1.a 2.mieste v semifinálových turnajoch 

A a B postupujú do Final 4 „A“ o majstra SR 17./18.jún 2022 
 Družstvá umiestnené na 3.a 4.mieste v semifinálových turnajoch 

A a B odohrajú Final 4 „B“ o prezidentský pohár 17./18.jún 2022 
 
25. Upozornenie: a)    Ak družstvo nenastúpi na stretnutie v určenom čase - podľa časového 

rozpisu a je v priestoroch ŠH, bude sa to považovať za nenastúpenie 
družstva na stretnutie – bez čakacej doby. 

b) Ak družstvo z veľmi vážnych odôvodniteľných organizačno 
technických príčin nie je v ŠH, o prípadnom odohratí stretnutia 
rozhodne komisia uvedená  v bode 20. 

c) Za stratu vecí SZH ani usporiadateľ neručí. 
d)  Všetci hráči musia mať platnú lekársku prehliadku nie staršiu ako 

jeden rok (zodpovedá oddiel - klub) a za poistenie účastníkov 
zodpovedá vysielajúci oddiel - klub. Hráči musia mať so sebou 
preukaz poistenca. 

 
26. Povinnosť usporiadateľa:  Usporiadateľ je povinný používať elektronickú formu zápisu 

o stretnutí –   on-line zápis.   
Vyhotoviť digitálne fotografie zúčastnených družstiev a zaslať ich 
ihneď po skončení turnaja na : marcinova@slovakhandball.sk, 
tisajova@slovakhandball.sk 
 
 

Schválené VV SZH dňa : 14.11.2022 
 
 
 
          Jan Beňadik, v.r.                        Jaroslav Holeša, v.r. 
            predseda KM SZH          predseda VV SZH 
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                                                           PRIHLÁŠKA 
                               na semifinálové turnaje M-SR žiactva pre súťažný ročník 2022/2023 

 
Vyplnené zaslať najneskoršie do 15. mája 2023:   1 x usporiadateľovi 
                1 x SZH 
 
Klub: ............................................................................................................................................ 
Záväzne prihlasuje na semifinálové turnaje M-SR pre súťažný ročník 2022/2023 družstvo v kategórii: 
 

starší žiaci, staršie žiačky (*nehodiace škrtnúť) 
 
Turnaja sa zúčastní celkový počet osôb: ...............    z  toho žien: ........... 
                                                mužov: ......... 
                      hráčov/čok: .......... 
 
Predpokladaný príchod do miesta konania: dňa ........................... o ......... hod 
 
Predpokladaný odchod z miesta konania:    dňa ........................... o ........  hod 
 
Žiadame zabezpečiť: 
a)    ubytovanie pre .......... osôb: od ......................... 2023   do ........................ 2023, t.j. na ........ noci 
 
b) stravovanie pre ......... osôb:  od ........................ 2023 (začíname raňajkami, obedom, večerou) 
                                                       

           do ........................ 2023 (končíme raňajkami, obedom, večerou, balíčkom na 
cestu)  *nehodiace škrtnúť 

 
Na turnaji bude družstvo štartovať v týchto farbách dresov: 
 
1. sada – hráči: .........................................  brankári: .......................................... 
2. sada – hráči: .........................................  brankári: .......................................... 
 
Zodpovedný tréner (priezvisko, meno, bydlisko, telefón, email): 
 
.................................................................................................................................................. 
Vedúci družstva (priezvisko, meno, bydlisko, telefón, email): 
 
.................................................................................................................................................. 
Zaväzujeme sa pobytové náklady (ubytovanie, stravovanie) uhradiť podľa pokynov usporiadateľa . 
 
 
 
 
Pečiatka klubu:................................................. podpis štatutárneho zástupcu:............................................... 
 
V .................................... dňa ....................2023 
 
 
Krajský zväz hádzanej potvrdzuje oprávnenosť účasti vyššie uvedeného družstva na semifinálových 

turnajoch M- SR pre ročník 2021/2022 v kategórii ......................................... 

 
 
 
 
 
Pečiatka KZH:............................................... podpis štatutárneho zástupcu:................................................ 
 
V .................................... dňa ....................2023 
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                     Časový rozpis semifinálových turnajov M-SR 2023 
                                           ( variant pre 6 družstiev) 
 
Hrací čas :    Dievčatá a chlapci:  
                                                Staršie žiačky, žiaci:  2 x 20 min     + 10  min prestávka 
 

08,00 - technická porada vedúcich družstiev 
    08,30 - slávnostné otvorenie turnaja v športovej výstroji 
  

 
DIEVČATÁ 
 
V rámci turnaja sa odohrajú zápasy len medzi tímami z iných krajov resp. súťaží – čierne 

 
Turnaj A – Trenčiansky, Žilinský, Košický a Prešovský kraj  
 
 09,00 – 09,50  zápas č. 1  14,00 – 14,50  zápas č. 6  

10,00 – 10,50  zápas č. 2  15,00 – 15,50  zápas č. 7 
11,00 – 11,50  zápas č. 3  16,00 – 16,50  zápas č. 8 
12,00 – 12,50   zápas č. 4  17,00 – 17,50   zápas č. 9 

 13,00 – 13,50  zápas č. 5  
 
Turnaj B – Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj 
 

1.deň     2.deň 
09,00 – 09,50  zápas č. 1  09,00 – 09,50  zápas č. 8  
10,00 – 10,50  zápas č. 2  10,00 – 10,50  zápas č. 9 
11,00 – 11,50  zápas č. 3  11,00 – 11,50   zápas č. 10               
12,00 – 12,50   zápas č. 4  12,00 – 12,50   zápas č. 11 

 13,00 – 13,50  zápas č. 5  13,00 – 13,50   zápas č. 12 
 14,00 – 14,50  zápas č. 6   
 15,00 – 15,50  zápas č. 7 

 
 
 
 
 

SEMIFINÁLOVÁ SKUPINA - TN / ZA + KE / PO 
 Zápas Domáci Hostia Skóre 

č.1 1-6 1. KE/PO 3. TN/ZA     
č.2 2-5 2. KE/PO 2. TN/ZA     
č.3 3-4 3. KE/PO 1. TN/ZA     

- 6-4 3. TN/ZA 1. TN/ZA     
č.4 5-3 2. TN/ZA 3. KE/PO     

- 1-2 1. KE/PO 2. KE/PO     
č.5 2-6 2. KE/PO 3. TN/ZA     

- 3-1 3. KE/PO 1. KE/PO     
- 4-5 1. TN/ZA 2. TN/ZA     
- 6-5 3. TN/ZA 2. TN/ZA     

č.6 1-4 1. KE/PO 1. TN/ZA     
- 2-3 2. KE/PO 3. KE/PO     

č.7 3-6 3. KE/PO 3. TN/ZA     
č.8 4-2 1. TN/ZA 2. KE/PO     
č.9 5-1 2. TN/ZA 1. KE/PO     

SEMIFINÁLOVÁ SKUPINA  BA + NR + TT 
Zápas Domáci Hostia Skóre 
č.1  1.BA 2.NR     
  2.BA 1.NR   

  1.TT 2.TT     
č.2  2.NR 2.TT     

  1.NR 1.TT   
  1.BA 2.BA     

č.3  2.BA 2.NR     
  1.TT 1.BA     

  2.TT 1.NR     
č.4  2.NR 1.NR   

  2.BA 1.TT    
  1.BA 2.TT     

č.5  1.TT 2.NR     
  2.TT 2.BA     
  1.NR 1.BA     
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CHLAPCI 
V rámci turnaja sa odohrajú zápasy len medzi tímami z iných krajov resp. súťaží – čierne 
 

09,00 – 09,50  zápas č. 1  14,00 – 14,50  zápas č. 6  
10,00 – 10,50  zápas č. 2  15,00 – 15,50  zápas č. 7 
11,00 – 11,50  zápas č. 3  16,00 – 16,50  zápas č. 8 
12,00 – 12,50   zápas č. 4  17,00 – 17,50   zápas č. 9 

 13,00 – 13,50  zápas č. 5  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMIFINÁLOVÁ SKUPINA - TN / ZA + KE / PO 
 Zápas Domáci Hostia Skóre 

č.1 1-6 1. KE/PO 3. TN/ZA     
č.2 2-5 2. KE/PO 2. TN/ZA     
č.3 3-4 3. KE/PO 1. TN/ZA     

- 6-4 3. TN/ZA 1. TN/ZA     
č.4 5-3 2. TN/ZA 3. KE/PO     

- 1-2 1. KE/PO 2. KE/PO     
č.5 2-6 2. KE/PO 3. TN/ZA     

- 3-1 3. KE/PO 1. KE/PO     
- 4-5 1. TN/ZA 2. TN/ZA     
- 6-5 3. TN/ZA 2. TN/ZA     

č.6 1-4 1. KE/PO 1. TN/ZA     
- 2-3 2. KE/PO 3. KE/PO     

č.7 3-6 3. KE/PO 3. TN/ZA     
č.8 4-2 1. TN/ZA 2. KE/PO     
č.9 5-1 2. TN/ZA 1. KE/PO     

SEMIFINÁLOVÁ SKUPINA - BA + TT / NR 
Zápas Domáci Hostia Skóre 

č.1 1-6 1.BA 3.TT/NR     
č.2 2-5 2.BA 2.TT/NR     
č.3 3-4 3.BA 1.TT/NR     

- 6-4 3.TT/NR 1.TT/NR     
č.4 5-3 2.TT/NR 3.BA     

- 1-2 1.BA 2.BA     
č.5 2-6 2.BA 3.TT/NR     

- 3-1 3.BA 1.BA     
- 4-5 1.TT/NR 2.TT/NR     
- 6-5 3.TT/NR 2.TT/NR     

č.6 1-4 1.BA 1.TT/NR     
- 2-3 2.BA 3.BA     

č.7 3-6 3.BA 3.TT/NR     
č.8 4-2 1.TT/NR 2.BA     
č.9 5-1 2.TT/NR 1.BA     


