Spravodaj MOL LIGY
č.

2

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) Delegátov žiadame, aby vždy posielali v prílohe hodnotenia aj fotodokumentáciu všetkého, čo sa vyžaduje a kontroluje podľa marketingového
manuálu (manuál bol zaslaný spolu so Spravodajom č. 1)
b) On line zápisy – keďže sa zatiaľ nepodarilo dostatočne prepojiť matriky SZH a ČSH, tak ešte nie je možné plne sfunkčniť on line zápisy pre oba
národné zväzy. Preto prosíme, aby do odstránenia problému dopísali na území SR súpera (družstvo z ČR a POL) do zápisu počítačom, aby v zápise
figurovali všetky údaje. V budúcnosti sa budú všetky mená vyberať priamo z matriky.
c) UPOZORNENIE - DRESY (čl. 11, bod 13 Reglementu ligy):
Hráčky musia mať jednotné označenie všetkých častí dresu. Termoprádlo viditeľne mimo dres musí byť v rámci družstva v jednotnej farbe a podľa
dominantnej farby dresu. Dlhé termonohavice nie sú povolené. Ostatné podľa nariadenia IHF. Individuálne reklamy na akejkoľvek časti dresu,
vrátane trenírok a ponožiek sú možné len so súhlasom riaditeľa súťaže. Hráčky, ktoré nespĺňajú toto ustanovenie, nebudú rozhodcom poslané do
hry a klub bude potrestaný pokutou vo výške 30 € / 800 Kč za každý jednotlivý prípad.
Tu požadujeme od delegáta zápasu, v prípade, že zistí (už počas rozcvičovania sa, pred zápasom atď), aby upozornil každú takúto hráčku a ZVD na porušenie
tohto článku Reglementu súťaže a vyzval ju na odstránenie nedostatku (vyzlečenie termoprádla v rozpore s týmto pravidlom, použitie ponožiek inej farby
atd). V prípade, že aj po upozornení hráčka toto nerešpektuje a nastúpi na stretnutie v rozpore s pravidlami IHF, delegát vyhotoví fotografiu takejto časti
oblečenia, výstroja, uvedie to do správy delegáta a zašle spolu s fotodokumentáciou riadiacemu orgánu súťaže. Klub následne obdrží pokutu v zmysle
Reglementu súťaže.
Vyžrebovanie základnej časti XX. ročníka MOL Ligy pre súťažný ročník 2020/2021
zmeny na 2. a 3. kolo, obsadenie na 4. kolo
2. Kolo
W-09
W-12
W-14

11.9.2021
11/18.00
HK Slovan Duslo Šaľa
11/16.00
Házená Kynžvart
11/17.30
DHK Baník Most
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- DHC Plzeň
- Handballl PSG Zlín
- MŠK IUVENTA Michalovce

Haščíková-Kellner, Podlucký
Bareš-Uhlíř, Skružný
Horáček-Novotný, Trojková

3. Kolo
W-15
W-16
W-18
W-19

17.-19.9.21
17/17.30
MŠK IUVENTA Michalovce- KPR RUCH Chorzów
18/18.00
HC DAC Dunajská Streda - DHK Baník Most
18/17.00
DHC Slavia Praha
- Házená Kynžvart
19/15.00
Sokol Písek
- AHT HC Tatran Stupava

Vydra-Sabol, Nemčíková
Bočáková-Jánošíková, Rančík
Hájek-Kozler, Samek
Králíček-Letev, Pešek

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
24/17.30
MŠK IUVENTA Michalovce- HC DAC Dunajská Streda

Fukala-Mohyla, Ondráš
Špunar-Šlezingr, Rzymanová
Bočáková-Jánošíková, Podlucký
Pražák-Šulc, Novák
Suchánek-Pluhař, Trojková
Hájek-Kozler, Zych
Cipov-Klus, Ondogrecula

ŠH Veselí n.M.
TV JOJ šport

V Bratislave, 8.9.2021
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
Ivan Sverák, v.r.
predseda ŠTK SZH

Ján Rudinský, v.r.
manažér rozhodcov a delegátov za SZH
Peter Brunovský, v.r.
riaditeľ MOL LIGY

