Slovenský zväz hádzanej , Trnavská cesta 37, 831 04 BRATISLAVA

SMERNICA
Slovenského zväzu hádzanej
o určení podmienok pre družstvo vo vekovej kategórií „predprípravka“ a „prípravka“

Článok I.
Definície pojmov
1.
2.
3.

4.

„Predprípravkou“ sa rozumie veková kategória športovcov v hádzanej do 8 rokov (vrátane),
ktorá hrá minihádzanú.
„Prípravkou“ sa rozumie veková kategória športovcov v hádzanej od 9 rokov do 10 rokov
(vrátane).
„Súťažou“ sa pre účely tejto smernice rozumie akákoľvek súťaž vo vekovej kategórií
predprípravka a/alebo prípravka, ktorú organizuje alebo riadi SZH alebo ním poverený krajský
zväz hádzanej.
„Časťou súťaže“ sa rozumie rozdelenie súťažného ročníka na jarnú a jesennú časť, pričom
jarnou časťou je vždy časť od 01.01. do 30.06. príslušného kalendárneho roka a jesennou časťou
je časť od 01.07. do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Článok II.
Družstvo predprípravky




Družstvom predprípravky sa rozumie skupina športovcov vo vekovej kategórií predprípravka,
bez ohľadu na pohlavie, s minimálnym počtom športovcov osem (8).
Súťažiacim družstvom predprípravky je družstvo, ktoré odohralo aspoň tri (3) stretnutia v danej
Časti súťaže, pričom súťažiace družstvo sa posudzuje osobitne pre jarnú časť a osobitne pre
jesennú časť v rámci kalendárneho roka.
Článok III.
Družstvo prípravky

1.
2.

Družstvom prípravky sa rozumie skupina športovcov vo vekovej kategórií prípravka, bez ohľadu
na pohlavie, s minimálnym počtom športovcov osem (8).
Súťažiacim družstvom prípravky je družstvo, ktoré odohralo aspoň šesť (6) stretnutí v danej
Časti súťaže, pričom súťažiace družstvo sa posudzuje osobitne pre jarnú časť a osobitne pre
jesennú časť v rámci kalendárneho roka.
Článok IV.
Spoločné ustanovenia pre súťažiace družstvá predprípravky a prípravky

1.
2.

Každý športovec súťažiaceho družstva musí byť registrovaný SZH a musí mať zaplatený členský
príspevok alebo príspevok na športovú činnosť SZH.
Pre preukázanie počtu odohratých stretnutí podľa čl. II. bodu 2. a čl. III. bodu 2. je rozhodujúci
zápis o stretnutí, ktorý musí byť vyhotovený v elektronickom systéme matriky SZH. Za
vyhotovenie zápisu o stretnutí zodpovedá domáci klub, resp. klub poverený usporiadaním
stretnutia, pričom tento zápis musí byť vyhotovený do 5 dní od skončenia stretnutia.
Článok V.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

4.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.
Výklad tejto smernice vykonáva Výkonný výbor SZH.
Ak sa niektoré ustanovenie tejto smernice ukáže ako neplatné pre rozpor s platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, a to najmä Zákon o športe č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom
znení, také ustanovenie sa nepoužije.
Táto smernica bola schválená Výkonným výborom SZH dňa 26.11.2018.
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