Slovenský zväz hádzanej, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

Rozpis
46. ročníka celoslovenskej súťaže mladších žiakov a žiačok pre
ročník 2019/2020
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Riadenie súťaže:

Slovenský zväz hádzanej a jeho komisia mládeže.

2. Usporiadateľ:

Poverená ZŠ v poradí určenom v bode 4.

3. Termíny stretnutí:

1. Turnaj
05. – 07.11. 2019
2. Turnaj
03. – 05. 12. 2019
3. Turnaj
10. – 12.03. 2020
4. Turnaj
7. – 9.04. 2020

Semifinále:

29. 04. 2020

Finále:

6. 05. 2020

KM SZH v prípade stretu termínov so súťažami SAŠŠ (M-SR) v priebehu jarnej časti môže
zmeniť termíny semifinále a finále.
4. Miesta stretnutí a usporiadatelia:
Ihriská a športové haly zúčastnených družstiev s regulárnymi rozmermi v zmysle pravidiel
hádzanej (aj s rozmermi 18x36 m), uvedené v prihláškach. Usporiadateľom stretnutia
jednotlivých kôl v základnej časti je ZŠ, CVČ alebo ŠK v poradí uvedenom v rozpise.
Pri počte účastníkov v skupine: 4
I.turnaj
- číslo
1
III.turnaj
- číslo 3
II.turnaj
- číslo
2
IV.turnaj
- číslo 4
Miesta konania semifinále a finále budú určené na základe prihlášok, zaslaných záujemcami
o usporiadanie. Prihlášky s uvedením predbežných nákladov zašle záujemca najneskoršie do
25. marca 2020 na adresu halasova@slovakhandball.sk.

Usporiadateľ je povinný postupovať pri zabezpečovaní kola a jeho stretnutí podľa SP SZH,
platného od 01.07.2013.
5. Účastníci:
Písomne prihlásené družstvá, ktoré zašlú záväznú prihlášku najneskôr do
14. októbra 2019 a ktoré budú následne zaradené do skupín.

6. Náklady: Družstvá štartujú na vlastné náklady. Úhradu nákladov rozhodcov vykonáva
usporiadateľ - klub, ZŠ, CVČ, ŠK (cestovné, diéty podľa platných všeobecných zákonov
a smerníc). Náklady na rozhodcov počas semifinálových a finálových kôl hradí SZH formou
refakturácie. Pre celoslovenskú súťaž MLŽ ZŠ riadenú SZH platí v základných kolách
nasledovná úhrada rozhodcom: 5 € za stretnutie. V semifinále 8 € a vo finále 10 € za
stretnutie.

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA

7.

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel hádzanej, platných od 1.7.2016, Súťažného poriadku platného
od 01.07.2013 a disciplinárneho poriadku platného od 22.08.2017 a ustanovení tohto
Rozpisu súťaže.
V tejto súťaži sa nariaďuje používať k hre loptu pre hádzanú veľkosť č.1.
Zákaz hrania kombinovaných obranných systémov 1+5, 2+4, 3+3 /t.j. zákaz osobného
bránenia 1, 2, .....,5 hráčov, povolené je len osobné bránenie všetkých hráčov/. Je
povolené používať priestorové obranné systémy. Gól spoza čiary voľného hodu za
dva góly sa neuplatňuje.
Sankcie za nedodržanie nariadenia: progresívne trestanie realizačného tímu
družstva: napomenutie, 2-minutové vylúčenie, červená karta – diskvalifikácia.

8.

Štartujú: Žiaci a žiačky ZŠ, narodení 1.1.2007 a mladší. Na 1 stretnutie nastupuje max. 16
hráčov vrátane brankárov.

9.

Podmienky účasti: Pred prvým turnajom sa predkladajú súpisky potvrdené riaditeľom ZŠ,
CVČ alebo ŠK (je to potvrdenie, že hráč je žiakom školy alebo navštevuje
CVČ, ŠK), ktoré organizátor spolu so zápismi pošle organizačnému
pracovníkovi (čl.15).
Hráči musia mať platnú lekársku prehliadku nie staršiu ako 1 rok. Za
lekársku prehliadku v plnej miere zodpovedá oddiel - klub a škola.
Tréneri musia mať so sebou preukazy k overeniu totožnosti hráčov,
hrajúcich na zápase (preukazy poistencov a pod.).

10. Súpisky družstiev: Súpisky pre ročník 2019/2020 predložia školy, TJ-kluby, ktoré majú
v súťaži „A“ a “B“ ...družstvo (meno, priezvisko, dátum nar., potvrdenie
školy, TJ-klubu) príslušnému organizačnému pracovníkovi (bod 15).
Tieto súpisky platia do konca základných kôl.
Družstvá školy, TJ-klubu s 2 a viac družstvami zašlú pred začiatkom 1.
turnaja kompletné zoznamy hráčov - čok „A“ a „B“... družstiev. Tí hráči,
ktorí budú štartovať za „A“ družstvo nemôžu nastúpiť za „B“ ... družstvo
počas celej základnej časti. Táto skutočnosť platí aj opačne. t.j. hráč,
ktorý nastúpi za „B“ družstvo nemôže už štartovať za „A“... družstvo.

V semifinále a finále hráči z „A“ a „B“ družstva nastupujú za jedno
spoločné postupujúce družstvo príslušnej školy, TJ-klubu a predkladajú
novú súpisku.
Ak postupujú do semifinále a finále 2 družstvá z jednej školy, TJ,
jedného klubu - oddielu, v takom prípade musia žiaci štartovať podľa
súpisiek platných pre základnú časť – základné turnaje.
Nepravdivé údaje, zneužitie súpisky sa trestá hracími dôsledkami.
11.

Hracie termíny:

Hracie dni sú KM SZH predpísané dni ( utorok– štvrtok).
Upozorňujeme družstvá, že nie je možné svojvoľne si meniť termíny !
Zmeny sa môžu iba v závažných prípadoch uskutočniť jedine so súhlasom
KM SZH, po predložení súhlasov zainteresovaných škôl.

12. Hlásenie stretnutí: Usporiadateľ turnaja je povinný hlásiť stretnutia podľa SP na
každé kolo súperovi, organizačnému pracovníkovi a príslušnému
krajskému zväzu hádzanej, ktorý riadi majstrovské súťaže žiactva,
najneskôr 10 dní pred konaním kola na zabezpečenie kvalifikovaného
rozhodcu.
13. Rozhodcovia:

Rozhodcov na stretnutia kola zabezpečí usporiadateľ.
V prípade, že sa delegovaný rozhodca nedostaví
a) usporiadajúci oddiel je povinný predložiť kópiu podacieho lístka
o zaslaní hlásenky na príslušný KZH
b) v prípade, že rozhoduje rozhodca - laik (nie je uvedený na
listine rozhodcov SZH, KZH) – ešte pred stretnutím musí byť
odsúhlasená dohoda o tom, kto stretnutie bude rozhodovať
a bude písomne uvedená (čitateľne) na druhej strane zápisu o
stretnutí a podpísaná trénermi
c) rozhodca-laik musí skontrolovať vyplnenie zápisu a výsledok
zápasu potvrdiť podpisom
Na semifinále a finále rozhodcov deleguje KR SZH.

14. Zdravotné zabezpečenie:

Za zdravotné zabezpečenie jednotlivých turnajov zodpovedá
organizátor turnaja. Minimálne musí mať k dispozícii počas
stretnutí lekárničku so základným vybavením pri stolíku
časomerača.

15. Zápis o stretnutí: Usporiadateľ je povinný používať elektronickú formu zápisu o stretnutí –
on-line zápis.
Usporiadateľ je povinný zaslať zápisy odohraného kola do 24 hodín od
ukončenia turnaja na adresu organizačných pracovníkov,

príslušnému krajskému zväzu hádzanej a zároveň výsledky nahlásiť
elektronickou poštou na SZH.
Martina Halásová, sekretár mládeže SZH
mobil : 0911 641 746
e-mail : halasova@slovakhandball.sk
dievčatá :

Zdena Rajnohová,
mobil : 0905 735 068
e-mail : rajnohova@slovakhandball.sk

chlapci :

16.

Róbert Klimo,
mobil : 0907 833 581
e-mail : robert.klimo@gmail.com

Hrací čas:

Pri účasti 3 a 4 družstiev: 2 x 15 min + 5 min prestávka, medzi zápasmi
v kole je maximálne 15 min prestávka. Ak hrá družstvo 2 zápasy za sebou,
prestávka je minimálne 15 minút (prípadne podľa dohody trénerov
družstiev).

17. Meranie času:

Meranie času zabezpečuje časomerač stopkami, rozhodujúci je čas
rozhodcu. Každé družstvo má právo v každom polčase stretnutia vyžiadať
si jeden oddychový čas („T“) s použitím zelenej karty. Zapisovateľ musí
mať počas stretnutia k dispozícii píšťalku, žltú, červenú a zelenú kartu pre
pomocnú signalizáciu od stolíka.

18. Systém súťaže:

Hrá sa v určených skupinách turnajovým spôsobom, každý s každým na
turnaji. 2 turnaje počas jesennej časti, 2 turnaje počas jarnej časti.
Zákaz hrania kombinovaných obranných systémov 1+5, 2+4, 3+3, /t.j. zákaz
osobného bránenia 1, 2, .....,5 hráčov, povolené je len osobné bránenie
všetkých hráčov/, je povolené používať priestorové obranné systémy, gól
za dva body sa neuplatňuje.

19. Hodnotenie súťaže:
Víťazstvo sa hodnotí ziskom 2 bodov pre víťaza, porazené družstvo nezískava žiadny bod. Pri
nerozhodnom výsledku získajú obe družstvá po 1 bode. Pre konečné poradie po základných
turnajoch rozhoduje väčší počet bodov zo všetkých 4 turnajov, v semifinále a finále súťaže
rozhoduje väčší počet získaných bodov zo 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) väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí
b) väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných stretnutí
c) väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí (v skupinách, semifinále, finále)
d) väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých stretnutí
e) väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí
f) nové vzájomné stretnutie 2 x 5 minút.
g) 7 metrové hody systémom 1 a 1
Pri rovnakom počte viac ako 2 družstiev sa poradie určí vytvorením doplnkovej tabuľky,
zostavenej z výsledkov vzájomných stretnutí týchto družstiev pri dodržaní kritérií a-e.
20. Poradie stretnutí:

21. Výstroj družstva:

Pri počte 3-4 družstiev : 1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 3-1
Usporiadateľ kola má vždy číslo 1. – ostatné čísla sa posúvajú (viď.
rozdelenie do skupín).
Každé družstvo musí mať so sebou 2 sady dresov odlišnej farby a
2 lopty veľkosť č. 1. Odporúčame používať chrániče kolien a
lakťov.

22. Postup:
Postup do semifinále
ŽIAČKY
I. skupina A1 + A2 + C1 + C2
II. skupina B1 + B2 + D1 + D2

ŽIACI
I. skupina A1 + A2 + C1 + C2 + E1
II. skupina B1 + B2 + B3 + D1 + D2

23. Námietky:

Do 24 hod po stretnutí písomne (doporučene) zaslať na KM SZH s vkladom
10 €. Kópia musí byť doručená súperovi.

24. Informácie:

Zdena Rajnohová – dievčatá, Róbert Klimo – chlapci (bod 15).

25. Záver:

Súčasťou tohto rozpisu bude rozdelenie do skupín /podľa počtu
prihlásených družstiev, adresár organizačných pracovníkov.

Schválené VV SZH
27. 08. 2019

Ferdinand Minarovský
predseda KM SZH

Jaroslav Holeša
predseda VV SZH

