Spravodaj MOL LIGY
č.

1

XX. ročník 2021/2022

1. TEXT FAIR PLAY:
Žiadame, aby krátko pred začiatkom každého stretnutia ohlásil hlásateľ v športovej hale nasledovný text fair play v slovenčine na území SR a v češtine na
území ČR:
“ Vážené dámy a páni, vážení diváci, v duchu slušnosti a s ohľadom na všetkých športovcov, funkcionárov a rozhodcov vás, divákov, láskavo žiadame,
aby ste svojmu tímu fandili slušným a športovým spôsobom a aby ste vytvorili pozitívnu atmosféru pre hádzanú. Ďakujeme.”
„Dámy a pánové, vážení diváci,
v duchu slušnosti a s respektem ke všem sportovcům, funkcionářům a rozhodčím Vás, diváky, žádáme, abyste laskavě své družstvo povzbuzovali a
podporovali slušným a sportovním způsobem a abyste pomohli vytvořit pozitivní atmosféru pro házenou. Děkujeme!“

2. ŠPORTOVÉ GESTÁ A ČINY:
V spolupráci so Slovenským olympijským výborom pokračujeme v súťaži, v rámci ktorej budeme vyhodnocovať súťaž fair play v oblasti “športové gestá a
činy”:
Pred každým stretnutím žiadame, aby hlásateľ vyhlásil nasledovný text:
“Slovenský zväz hádzanej žiada divákov, hráčov, trénerov, funkcionárov, rozhodcov, delegátov, ako aj novinárov, aby sledovali športové gestá a
činy v duchu fair play pred, počas a po stretnutí a tieto zasielali v písomnej podobe na sekretariát SZH. Výkonný výbor SZH bude tieto činy
vyhodnocovať. Vybrané činy alebo gestá v duchu fair play budú ocenené zo strany SZH a na konci súťažného ročníka budú zaslané na Kolégium
fair play Slovenského olympijského výboru. Ďakujeme za pozornosť.”
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3. ORGANIZAČNÉ OZNÁMENIA:
a) Hlavným partnerom súťaže aj pre súťažný ročník 2021/2022 je spoločnosť MOL a presný názov súťaže je MOL LIGA
b) V prílohe zasielame „marketingový manuál“, v ktorom sú prehľadne uvedené všetky plnenia – dôležité pre kluby a samostatne zúžený materiál pre
delegátov
c) Delegáti postupujú v zmysle manuálu opatrení v SR a ČR a podľa samostatných pokynov v nich uvedených vykonávajú „kontrolu a pripúšťajú
hráčky na stretnutie“. V správe delegáta uvedú či boli všetky opatrenia dodržané, resp, uvedú, ak sa vyskytol problém. Fotografie „tribún s divákmi“
nateraz posielať nemusia. Organizátor zodpovedá za dodržanie počtov divákov v zmysle opatrení.
d) Reglement a Rozpis súťaže (knižka) bola zaslaná všetkých účastníkom MOL LIGY v elektronickej podobe. Je zavesená aj na webe SZH. Tlačená
podoba sa už nezasiela.
e) Každému klubu, rozhodcom, delegátom a národným zväzom boli zaslané V.I.P. preukazy poštou
f) Upozorňujeme, že všetky zápasy MOL LIGY sa musia hrať s loptou MOLTEN
g) Zoznamy hráčok je potrebné zaslať s dostatočnou rezervou na potvrdenie národnému zväzu a následne riaditeľovi súťaže na potvrdenie.
h) Rozhodcovia zasielajú poštou zápis v prvý pracovný deň na adresu: SZH, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

4. OPATRENIA PRI ORGANIZOVANÍ ZÁPASU V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM COVID-19:
V dvoch samostatných prílohách zasielame “manuál”: Opatrenia pri organizovaní zápasu v súvislosti so šírením Covid-19. Všetci sú povinní opatrenia plne
rešpektovať a sledovať aktualizácie v zmysle nariadení štátnych autorít. Samostatný manual je pre zápasy na území ČR „Pokyny ČSH k Mimořádným opatřením
MZČR“ a samostatný manuál opatrení pre zápasy na území SR.

5. ELEKTRONICKÉ ZÁPISY ZO STRETNUTÍ:
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Pre potreby riadenia súťaží sa agenda vyplňovania zápisu o stretnutí bude riešiť podľa reglementu MOL ligy. Pre potreby elektronického zápisu v IS ČSH bude
prebiehať zadávanie on-line v priebehu zápasu. Pre kombináciu týchto bude treba zabezpečiť zo strany usporiadateľa zápasu dve osoby zodpovedné za zápis o
stretnutí. Variantu tlačenú bude vyplňovať osoba uvedená v zápise vo funkcii Zapisovateľa, online zápis bude vyplňovať osoba iná, určená Klubovým správcom
usporiadateľského oddielu v IS ČSH.
Na technickej porade sú kluby spoločne s delegátom a zapisovateľom povinné pripraviť dva varianty zápisu:
1. Elektronický zápis zo stretnutia, zadaním hráčskych súpisiek oboch družstiev (zo strany ZVD) a záhlavia zápisu (zo strany zapisovateľa)
2. Tlačený zápis zo stretnutia, ktorý je pripravený podľa čl. 21, odst. 3 rozpisu MOL ligy
Ďalší postup týkajúci sa zadávania a verifikácie elektronického zápisu zo stretnutia sa riadi ustanoveniami čl. 16.6. a 16.7. Rozpisu súťaží ČSH.
Ďalší postup týkajúci sa vyplňovania a potvrdzovania tlačeného zápisu zo stretnutia sa riadi ustanoveniami reglementu MOL ligy.
Rozhodcovia, resp. delegát zápasu, sú povinní pred potvrdením, resp. verifikáciou, vykonať kontrolu oboch verzií zápisov zo stretnutia a zaistiť rovnaké údaje
v oboch variantoch.
V prípade, že usporiadajúci klub nie je schopný zaistiť obe prevedenia zápisu zo stretnutia, prioritou je zabezpečiť jeho tlačenú podobu.

Všeobecné povinnosti pro slovenská a polské družstvo v MOL lige


Slovenská a polské družstvo účastnící se WHIL mají v souvislosti s informačním systémem ČSH několik povinnosti, které jsou detailně shrnuty
v samostatném dokumentu „Manuál k Handball.net 2.0 pro zahraniční kluby WHIL“, a sice zejména:
o Vstup a přihlášení, příp. revize oprávnění do IS ČSH

Slovenský zväz hádzanej
Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
IČO: 307 74 772 DIČ: 202 09 023 45
Tel.: + 421 - 2 - 49 114 520, - 523, - 524
szh@slovakhandball.sk
www.slovakhandball.sk



o Kontrola členské základny družstva a hráčských fotografií (dle Manuálu pro nahrání fotografií) – v případě potřeby aktualizace členské základy je
klub povinen informovat o změnách ČSH na email simunek@handball.cz
o Zadávání soupisek a elektronického zápisu o utkání a také rozšířených statistik (dle čl. 28, odst. 3 Rozpisu soutěže a dle níže uvedeného návodu (viz
příloha)
Některé z povinností jsou uvedeny v tomto Zpravodaji, pro shrnutí prosíme o zohlednění výše zmíněného Manuálu

Slovenské a polský klub v súťažnom ročníka 2021/2022 musia robiť vždy aj elektronický on line zápis zo stretnutia. Až do odvolania je však potrebné, aby sa
vždy robil aj zápis zo stretnutia v písomnej podobe (ako doteraz)

PRÍLOHA
Povinnosti klubů MOL ligy v sezóně 2021/2022
1. Zasílání zápisu z utkání (mediálnímu pracovníkovi, ostatním dle rozpisu soutěže)


obdobný princip jako v loňské sezóně



v každém případě je potřeba zasílat zápisy bez zbytečného prodlení co nejdříve po jejich vyplnění a odsouhlasení (nejpozději do 60minut po utkání)
mediálním pracovníkům ČSH pí. Alžběta Stanovská a p. Denis Krásný na adresy:
stanovska@handball.cz, krasny@handball.cz
aby mohly být zpracovány pro média – PROTO NEZBYTNÉ ZASLÁNÍ HNED PO UTKÁNÍ;



pro potřeby řízení soutěže a sekretariátu ČSH samozřejmě stačí poslat později v průběhu víkendu (ale proč to posílat dvakrát) na e-maily:
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brunovsky@slovakhandball.sk a simunek©handball.cz
2. Protokoly o utkání do systému Handball.net 2.0


od nového ročníku pro české, slovenské i polské kluby



vkládá klubový správce či vedoucí družstva do systému Handball.net 2.0



adresa: www.is.handball.cz (přihlášení pod vaším login a heslem do KLUBOVÉ ZÓNY)
 Soutěže 2020/2021
 Utkání
 V seznamu utkání vyberte příslušné utkání
 Detail utkání
 Tlačítko „Tištěný zápis“



Termín: CO NEJDŘÍVE V DEN UTKÁNÍ (vložit protokol trvá cca 8 minut)



bez vyplnění protokolu se nezobrazí výsledek na www.handball.cz a nezapočítá se ani do tabulky soutěže na webu



při použití „elektronické verze“, t.j. přípravy zápisu před utkáním přímo v IS není třeba po utkání zadávat hráče, jen branky a tresty k nim.

3. Rozšířené statistiky v systému Handball.net 2.0
(nezávislé na protokolu o utkání, ale nedají se vložit bez předchozího vložení protokolu!!)


Zadávání je v ročníku 2021/2022 stejné pro kluby české i slovenské



většina z rozšířených statistik se generuje přímo z protokolu o utkání a proto je v letošním ročníku zadávání rozšířených statistik velmi zjednodušené



zapisuje se pouze (uvidíte v systému):
o branky z rychlých útoků

Slovenský zväz hádzanej
Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
IČO: 307 74 772 DIČ: 202 09 023 45
Tel.: + 421 - 2 - 49 114 520, - 523, - 524
szh@slovakhandball.sk
www.slovakhandball.sk

o počet střel CELKEM (ne jen počet střel z RÚ!)
o úspěšné zákroky brankáře
o počet obdržených branek brankaře


statistiky zadává odpovědný vedoucí družstva prostřednictvím svého přístupu



adresa: www.is.handball.cz - přihlášení pod vaším login a heslem do KLUBOVÉ ZÓNY
 Soutěže 2021/202“
 Utkání


V seznamu utkání vyberte příslušné utkání


Detail utkání




Tlačítko „Rozšířené statistiky“

Termín: do 48 hodin od začátku utkání

Metodika k zapisování statistik (nutno dodržovat!)
Položka střelecké pokusy:
Zapisují se všechny střelecké pokusy hráče, pokud střeleckému pokusu nepředchází, nebo v době jeho realizace nedošlo, k přerušení hry rozhodčími.
Takový střelecký pokus tedy může skončit
·

vstřelením branky

·

střelou na branku zlikvidovanou úspěšným zásahem brankaře

·

střelou do tyče, nebo do břevna

·

střelou mimo branku
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·

střelou do bloku bránících hráčů

Rychlý útok:
Do počtu rychlých útoků (branky z RÚ, provedené RÚ) se započítávají všechny akce přechodu z obrany do útoku zakončené střelbou, do nepostavené obrany a to
jak z první, tak i z druhé vlny rychlého útoku.
Zásahy brankařek/brankařů
Do položek vykazovaných jako zásah brankaře se započítávají pouze ty střelecké pokusy soupeře, kdy brankař evidentně míč směřující na jeho branku zasáhne
(chytí, nebo vyrazí) a to pouze v případě, pokud střeleckému pokusu nepředcházelo přerušení hry rozhodčími, nebo přerušení hry nastalo současně s provedeným
střeleckým pokusem. Do zásahu brankaře se rovněž nezapočítávají střely směřující vedle branky, nebo do tyče, které brankař nezasáhl (netečoval).
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Vyžrebovanie základnej časti XX. ročníka MOL Ligy pre súťažný ročník 2020/2021
1.-4. kolo
1. Kolo
W-01
W-02
W-03
W-04
W-05
W-06
W-07

4.-5.9.21
4/17.30
4/17.30
4/18.00
4/18.00
4/17.00
4/15.00
4/17.00

DHK Baník Most
- KPR RUCH Chorzów
MŠK IUVENTA Michalovce- HK Hodonín
HC DAC Dunajská Streda - Házená Kynžvart
Handballl PSG Zlín
- AHT HC Tatran Stupava
DHC Slavia Praha
- DHC Sokol Poruba
Sokol Písek
- HK Slovan Duslo Šaľa
DHC Plzeň
- DHK Zora Olomouc

Deml-Dvořáček, Pešek
Daňo-Sabol, Gedeon
Haščíková-Kellner, Füleová
Kichner-Vacula, Jaroň
Hanák-Pavlíček, Kastner
Veselý-Zelenka, Macho
Pražák-Šulc, Konečný

Predohrávka:
W-29
8.9/18.00

HC DAC Dunajská Streda

- KPR RUCH Chorzów

Mandák-Rudinský, Dvorský

2. Kolo
W-08
W-09
W-10
W-11
W-12
W-13
W-14

KPR RUCH Chorzów
HK Slovan Duslo Šaľa
DHC Sokol Poruba
AHT HC Tatran Stupava
Házená Kynžvart
HC DAC Dunajská Streda
DHK Baník Most

- DHK Zora Olomouc
- DHC Plzeň
- Sokol Písek
- DHC Slavia Praha
- Handballl PSG Zlín
- HK Hodonín
- MŠK IUVENTA Michalovce

Baďura-Ondogrecula, Rančík
Haščíková-Kellner, Füleová
Valášek-Vychodil, Petřek
Gabriš-Veselka, Dvorský
Tůma-Moravec, Skružný
Bočáková-Jánošíková, Stašová
Horáček-Novotný, Konečný

11.9.2021
11/13.00
11/18.00
11/18.00
11/18.00
11/16.00
11/16.00
11/17.30
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v D. Strede

3. Kolo
W-15
W-16
W-17
W-18
W-19
W-20
W-21

17.-19.9.21
17/17.30
MŠK IUVENTA Michalovce- KPR RUCH Chorzów
18/18.00
HC DAC Dunajská Streda - DHK Baník Most
18/18.00
Handballl PSG Zlín
- HK Hodonín
18/17.00
DHC Slavia Praha
- Házená Kynžvart
19/15.00
Sokol Písek
- AHT HC Tatran Stupava
18/15.00
DHC Plzeň
- DHC Sokol Poruba
18/17.30
DHK Zora Olomouc
- HK Slovan Duslo Šaľa

4. Kolo
W-22
W-23
W-24
W-25
W-26
W-27
W-28

24.-26.9.21
26/18.00
KPR RUCH Chorzów
- HK Slovan Duslo Šaľa
26/18.00
DHC Sokol Poruba
- DHK Zora Olomouc
25/18.00
AHT HC Tatran Stupava
- DHC Plzeň
25/16.00
Házená Kynžvart
- Sokol Písek
25/18.00
HK Hodonín
- DHC Slavia Praha
25/17.30
DHK Baník Most
- Handballl PSG Zlín
24/........
MŠK IUVENTA Michalovce- HC DAC Dunajská Streda

Vydra-Klus, Nemčíková
Budzák-Záhradník, Rudinský
Kosmák-Halada, Ondráš
Hájek-Kozler, Točík
Tůma-Moravec, Pešek
Veselý-Zelenka, Novák
Bareš-Uhlíř, Trojková

ŠH Veselí n.M.
TV JOJ šport

V Bratislave, 25.8.2021
Jiří Opava, v.r.
manažér rozhodcov za ČSH
Ondřej Šimůnek , v.r.
riaditeľ súťaží ČSH
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Lada Trojková, v.r.
manažér delegátov za ČSH

Ján Rudinský, v.r.
manažér rozhodcov a delegátov za SZH

Ivan Sverák, v.r.
predseda ŠTK SZH

Peter Brunovský, v.r.
riaditeľ MOL LIGY

