SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SZH
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Základné ustanovenia
Tento súťažný poriadok je súhrnom všetkých športovo -technických predpisov a smerníc, platných pre
vypisovanie, usporiadanie a riadenie súťaží v hádzanej, organizovaných Slovenským zväzom hádzanej.
Ustanovenia tohto súťažného poriadku sú platné a záväzné pre všetkých členov zväzu, ako aj pre zväzové
orgány.
Článok 2
Organizačné predpisy
Podkladmi pre riadenie súťaží sú :
a) pravidlá hádzanej
b) súťažný poriadok
c) registračný poriadok
d) prestupový poriadok
e) disciplinárny poriadok
f) rozpisy súťaží
g) kalendárny plán
Článok 3
Termíny súťaží
1.) VV SZH, krajské a oblastné (regionálne) zväzy vydávajú každoročne plány majstrovských súťaží
2.) Kalendárne plány súťaží rešpektujú termíny reprezentačných akcií a klubových súťaží
IHF a EHF.
3.) Zmeny a úpravy v kalendárnom pláne súťaže môže vykonať iba príslušný riadiaci orgán.
4.) Nedodržanie termínov kalendárnych plánov súťaží v hádzanej sa považuje za porušenie súťažného poriadku
SZH (ďalej len SP) a podlieha disciplinárnemu konaniu podľa disciplinárneho poriadku a trestá sa aj športovotechnickými dôsledkami v zmysle tohto poriadku.
5.) Súťažné obdobia sú v hádzanej vymedzené termínami od 1.7. bežného roka až do 30.6. nasledujúceho roka
(jeseň – jar).
6.) Výkonný výbor SZH môže v odôvodnených prípadoch vydať na určitý termín zákaz usporiadania súťaží v
hádzanej, ktoré riadi, ak sú na to mimoriadne dôvody.
II. HRACÍ PORIADOK
Článok 4
Organizovanie súťaží
1.) Majstrovské súťaže sú zväzovými orgánmi organizované pre kategórie dospelých, dorastu, žiactva podľa
územného členenia. O zaradení družstiev s konečnou platnosťou rozhoduje príslušný územný výkonný výbor.
2.) Republikové súťaže sú organizované a riadené SZH ako :
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a) dlhodobé republikové ligy dospelých a mládeže b/ krátkodobé : - majstrovstvá SR mládeže
-slovenský pohár
-iné (turnaje a pod.)
Štruktúru, vekové kategórie a počet účastníkov v súťažiach schvaľuje VV SZH.
3.) Krajské, oblastné (regionálne) súťaže sú organizované v rámci príslušného kraja, oblasti (regiónu) vo
všetkých kategóriách ako krajské, oblastné (regionálne) majstrovstvá.
4.) Súťaže krajských a nižších územných celkov sú organizované v rámci týchto územných celkov vo všetkých
kategóriách ako majstrovstvá kraja.
5.) Tieto súťaže riadi ZH územného celku. Ich štruktúru a počet účastníkov schvaľuje VV ZH územného celku.
6.) V jednotlivých súťažiach môžu štartovať minimálne 2 účastníci z rôznych klubov, ktorí odohrajú
najmenej 4-kolovú súťaž.
Pri jednostupňovej a dvojstupňovej štruktúre súťaží v danej kategórii dospelých je možné, aby z jedného
klubu-oddielu štartovali dve a viac družstiev (A, B, ...) v najvyššej súťaži, len ak je nepárny počet
účastníkov.
Dané družstvo si buď musí riadne vybojovať postup z nižšej súťaže (pri dvojstupňovej štruktúre) alebo
získať licenciu.
Navzájom medzi takými družstvami nemôže dôjsť k výmene hráčov, t.j. každý hráč môže hrať len za jedno
družstvo.
Klub je povinný predložiť pred začiatkom súťažného ročníka zoznamy týchto družstiev, ktoré budú platné
na celý súťažný ročník a žiadny pohyb hráčov medzi nimi nie je možný. Doplnenie zoznamu je možné len o
nového hráča, ktorý po doplnení už nemôže hrať za „B“ družstvo (a opačne).
V prípade najvyššej súťaže nie je možné, aby druhé, prípadne tretie atď. družstvo z daného klubu sa
zúčastnilo záverečnej časti súťaže, napr. play off a pod. ak v nej hrá prvé družstvo. V prípade, že si toto
družstvo vybojuje právo účasti v záverečnej časti súťaže, automaticky prejde právo na najbližšie nižšie
umiestnené družstvo v tabuľke.
7.) Ak je to ekonomicky výhodnejšie, do jednotlivých krajských, oblastných (regionálnych) súťaží môžu byť
zaradené tiež družstvá aj z iných území mimo hranice príslušného kraja, oblasti (regiónu) na základe žiadosti
klubu a súhlasu prijímajúceho krajského, oblastného (regionálneho) zväzu.
Článok 5
Postupy a zostupy
1.) Organizáciu a hracie systémy jednotlivých majstrovských súťaží bližšie určujú rozpisy príslušných súťaží.
2.) Postupy a zostupy z jednotlivých súťaží upravujú rozpisy daných súťaží. Snahou riadiacich orgánov je
zachovať priame postupy a zostupy medzi jednotlivými súťažiami.
3.) V nadväznosti na postupy a zostupy z republikových súťaží musia byť vyhlásené konečné poradia v
jednotlivých kategóriách oblastných súťaží. Rovnaká zásada platí aj pre súťaže organizované v krajských a
nižších územných celkoch.
Článok 6
Kategórie a vekové hranice
Mladšie žiactvo
Staršie žiactvo
Mladší dorast
Starší dorast
Dospelí

11-12
13-14
15-16
17-19
20 rokov a starší

rokov
rokov
rokov
rokov

Pre všetky vekové kategórie je rozhodujúci dátum narodenia k 1.1. kalendárneho roka .
Článok 7
Zaraďovanie družstiev do majstrovských súťaží

1.) Zaradení družstiev do jednotlivých majstrovských súťaží rozhoduje riadiaci orgán hádzanej podľa výsledkov
v predchádzajúcom ročníku podľa platných pravidiel o postupoch a zostupoch medzi jednotlivými súťažiami v
danom súťažnom ročníku a na základe prihlášok jednotlivých družstiev.
2.) Družstvo, ktoré sa odhlási zo súťaže pred jej začiatkom, avšak po vykonanom žrebovaní, stráca nárok na
zaradenie do inej súťaže v rovnakom súťažnom ročníku. Výnimku povoľuje príslušný riadiaci orgán.
3.) Ak vystúpi družstvo v priebehu súťaže, alebo, ak je zo súťaže vylúčené, považuje sa za zostupujúce
družstvo.
4.) Družstvo, ktoré vystúpi zo súťaže v jej priebehu, nemôže už v rovnakom súťažnom ročníku hrať inú súťaž.
5.) Družstvo, ktoré vystúpi zo súťaže v jej priebehu bude v budúcom súťažnom ročníku zaradené do súťaže
najmenej o jeden stupeň nižšie.
6.) Súťaž, z ktorej niektoré družstvo vystúpilo sa doplní v budúcom súťažnom ročníku družstvom z najbližšej
nižšej súťaže.
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a/ extraligové
(nadnárodné)
b/ prvoligové

- tri mládežnícke družstvá
- dve mládežnícke družstvá

7.) Za družstvá v extralige môžu hrať len hráči a hráčky v súlade so Smernicou
pre registráciu a evidenciu zmluvných hráčov.
8.) Podmienkou pre zaradenie družstva dospelých do súťaže riadenej SZH je, aby v dlhodobej súťaži mali
zaradené družstvá :
Muži – starší, mladší dorastenci, starší, mladší žiaci, prípravky v súťaži SZH a KZH Ženy – staršie,
mladšie dorastenky, staršie, mladšie žiačky, prípravky v súťaži SZH a
KZH
Článok 8
Vylúčenie družstiev z majstrovských súťaží
Riadiaci orgán podľa disciplinárneho poriadku vylúči z účasti v súťaži družstvá, ktoré: nespĺňajú podmienky pre účasť v príslušnej súťaži určenej týmto poriadkom a rozpisom súťaže
-neplnia svoje povinnosti voči riadiacemu orgánu
-porušujú súťažný poriadok, alebo iné platné športovo-technické normy
Článok 9
Tituly a ocenenia v majstrovských súťažiach
1.) V republikových súťažiach (extraliga, DL, M-SR žiactva) sa udeľuje víťaznému družstvu titul „Majster SR v
hádzanej“ pre príslušný rok a kategóriu. Družstvá na 1.-3. mieste obdržia medaily.
2.) V súťažiach krajských a nižších územných celkov sa udeľuje víťaznému družstvu titul „Majster územného
celku v hádzanej“ pre príslušný rok a kategóriu.
Víťazné družstvá môžu obdrža ť tiež cenu bez ohľadu na to, či ide o majstrovskú alebo nemajstrovskú súťaž.
Ceny možno udeliť aj ostatným družstvám.
O udelení cien informuje účastníkov súťaže riadiaci orgán, alebo usporiadateľ vopred v rozpise súťaže, v
ktorom musí byť presne vyznačené, aké tituly a ceny sa komu udeľujú.
3.) Ako ceny možno udeliť :
a) diplomy
b) plakety, medaile
c) poháre
d) umelecké diela a hodnotné predmety
4.) Usporiadatelia môžu pre významné súťaže venovať ceny trvale,alebo dočasne putovné. Okrem cien môžu
usporiadatelia súťaží stanoviť i výšku finančných odmien.
Článok 10
Riadenie súťaží
1.) VV SZH si pre potrebu riadenia súťaží zriaďuje odborné sekcie (komisie).
2.) Hracia komisia (HK) riadiaceho orgánu riadi ním vyhlasované majstrovské a nemajstrovské súťaže.
3.) Prípravné a priateľské stretnutia sa neschvaľujú, ale usporiadajúci oddiel je povinný zabezpečiť riadnu
delegáciu rozhodcov.
4.) HK riadiaceho orgánu určuje termíny stretnutí majstrovských i nemajstrovských súťaží a schvaľuje ich
výsledky. Pre zachovanie regulárnosti súťaží je oprávnená určiť aj jednotné začiatky stretnutí.
5.) Definitívne ukončenie súťaží vykoná VV riadiaceho orgánu po predložení konečnej tabuľky súťaže s
uvedením postupujúcich a zostupujúcich družstiev hracou komisiou. Po konečnom uzavretí a odsúhlasení
výsledkov súťaží v jednotlivých kategóriách za príslušný súťažný ročník, nebude možné sa k jednotlivým
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súťažiam vrátane riešenia nejakých udalostí spätne vraciať so žiadnym časovým odstupom.
6.) HK riadiaceho zväzu je oprávnená v záujme regulárneho a hladkého priebehu súťaže urobiť všetky
organizačné opatrenia, aby súťaže boli odohrané v termíne podľa určeného kalendárneho plánu.
7.) Systém súťaží nesmie byť zmenený skôr ako 1 kalendárny rok od schválenia zmeny systému súťaží VV
SZH.
Článok 11
Lekárske prehliadky
Za lekársku prehliadku hráča (-ky) zodpovedá v plnom rozsahu oddiel - klub, za ktorý hráč (- ka) štartuje. Na
požiadanie riadiacich orgánov je oddiel - klub povinný predložiť platnú lekársku prehliadku nie staršiu ako 1
rok.
Článok 12
Prechod hráčov medzi vekovými kategóriami
1.) Pravidelný prechod hráča z nižšej vekovej kategórie do vyššej vekovej kategórie po dosiahnutí
požadovaného veku je vždy k 1.1. kalendárneho roka.
2.) Hráči môžu štartovať za družstvo najbližšej vekovej kategórie /čl .6 tohto SP/.Pre
štart hráčov,ktorí štartujú i za družstvo najbližšej vyššej vekovej kategórie platí,že
v jednom hracom termíne (t.j. sobota, nedeľa) môžu za obe vekové kategórie nastúpiť maximálne 4 hráči. Táto
skutočnosť platí i na predohrávky resp. dohrávky vzťahujúce sa k príslušnému kolu. Platí pre vekové kategórie
mladšieho žiactva, staršieho žiactva a mladšieho dorastu.
3.) Je vylúčené, aby hráč vyššej vekovej kategórie štartoval za družstvo nižšej vekovej kategórie. Tento štart
bude považovaný za neoprávnený a bude trestaný rovnako ako všetky porušenia tohto článku SP hracími a
disciplinárnymi dôsledkami.
4./ Povolenie na štart hráča o dve vekové kategórie vyššie vydáva SZH. Takýto hráč v jeden hrací deň môže
odohrať len jeden zápas. Platí pre vekové kategórie staršieho žiactva a mladšieho dorastu v p oslednom roku
danej vekovej kategórie.
Žiadosť predkladá materský klub na predpísanom tlačive a musí spĺňať nasledovné:
Súhlas zákonného zástupcu
Doručenie o zdravotnej spôsobilosti hráča od telovýchovného lekára
Poplatok 5,- eur
Štart hráča je povolený len na základe povolenia vydaného riadiacim orgánom, ktoré sa priloží k registračnému
preukazu hráča.
- v zápise o stretnutí sa pred menom označí písmeno “P” (preradenie o dve vekové kategórie)
III. POVINNOSTI ODDIELOV V MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽIACH
Článok 13
Všeobecné ustanovenia
Družstvá zaradené do majstrovských súťaží musia :
1.) Spĺňať všetky podmienky pre účasť, určené v tomto súťažnom poriadku.
2.) Poslať v ur čenom termíne prihlášku do sú ťaže, ktorá je i prehlásením, ž e oddiel je finančne zabezpečený,
nemá finančné podĺžnosti voči SZH ani nižším článkom riadenia, t. j. KZH (OZH) a súťaž riadne dokončí.
3.) Zaplatiť vklad určený riadiacim orgánom a rozpisom súťaže.
4.) Predložiť do určeného termínu pred začiatkom súťaží riadiacemu orgánu súpisku hráčov pre danú kategóriu
v prípade, že má oddiel v jednej vekovej kategórii dve a viac družstiev.
5.) Riadiť sa presne všetkými ustanoveniami tohto súťažného poriadku, rozpisom súťaží, ako aj ostatnými
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smernicami a pokynmi riadiaceho orgánu.
6.) Vykonať všetky opatrenia na odohratie všetkých stretnutí a usilovať sa o hladký, regulárny priebeh súťaží.
7.) Pri ktoromkoľvek stretnutí umožniť vykonať dopingovú skúškuv zmysle Smerníc o vykonaní dopingovej
kontroly.
8.) Vytvárať podmienky pre prípravu nominovaných reprezentantov vo všetkých vekových kategóriách,
uvoľňovať nominovaných hráčov na akcie reprezentačných družstiev.
9.) Zabezpečiť pre každé družstvo štartujúce v súťaži trénera zodpovedajúcej kvalifikácie.
Článok 14
Základná vybavenosť
1.) Družstvá zaradené do majstrovských súťaží musia mať k dispozícii športovú halu, alebo regulárne ihrisko
schválené riadiacim orgánom. Na viditeľnom mieste musí byť umiestnený prevádzkový poriadok
(doplnený nový text), Športové haly a ihriská schválené vyšším riadiacim orgánom platia aj pre nižšie súťaže.
2.) Riadiace orgány sú povinné okrem základných ustanovení daných pravidlami hádzanej určiť pre jednotlivé
majstrovské súťaže,ktoré riadia,normy minimálneho vybavenia ihriska (zdravotnícke, hygienické, sociálne,
bezpečnostné a pod.) a uviesť ich v rozpise príslušnej majstrovskej súťaže.
3.) Akékoľvek zmeny, ktoré nastanú v ŠH alebo na schválenom ihrisku, musia byť opätovne predložené k
schváleniu riadiacemu orgánu.
Článok 15
Náležitosti jednotlivcov
1.) Hráči, rozhodcovia, tréneri a ostatní funkcionári, ktorí sa zúčastňujú na majstrovských stretnutiach v
hádzanej,musia mať registračný preukaz.
2.) Registračný preukaz sa považuje za platný, pokiaľ obsahuje všetky údaje podľa registračného poriadku a
jeho obal nie je poškodený.
3.) Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom alebo iným dokladom. Bez platného
registračného preukazu nemôže hráč nastúpiť k stretnutiu.
4.) Ak celé družstvo pricestuje na stretnutie bez registračných preukazov, vedúci družstva musí túto skutočnosť
oznámiť rozhodcovi stretnutia a súperovi. Vedúci družstva súčasne predloží rozhodcovi stretnutia písomné
prehlásenie, že všetci hráči majú platný registračný preukaz a môžu za družstvo štartovať. Písomné prehlásenie
bude tvoriť prílohu k zápisu o stretnutí a musí byť podpísané vedúcim družstva a trénerom. Na stretnutie môžu
nastúpiť len tí hráči, ktorí sa pred stretnutím preukážu hodnoverným preukazom s fotografiou, pričom druh a
číslo preukazu sa zapíše do zápisu o stretnutí.
Hráča (-čku), ktorý (-á) nemá pri sebe žiadny doklad, rozhodca k stretnutiu nepripustí.
5.) Klub, ktorého družstvo nastúpilo na stretnutie bez registračných preukzov, ich bez vyzvania dodatočne
predloží ku kontrole buď v priebehu stretnutia alebo bezprostredne po stretnutí rozhodcom, v najkrajnejšom
prípade najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Ak nemôže klub
registračné preukazy predložiť, pretože boli odcudzené, zničené alebo stratené, potom musí v rovnakej lehote
(do 48hodín) poskytnúť bez vyzvania riadiacemu orgánu súťaže písomné vyjadrenie. Riadiaca zložka súťaže
následne posúdi všetky okolnosti a rozhodne o ďalších opatreniach. Ak sa preukáže, že niektorý hráč ( -ka)
štartoval neoprávnene, potom budú voči jeho družstvu vyvodené hracie a disciplinárne dôsledky.
6.) Hráči (-ky) štartujúci v najvyššej súťaži (extraliga, atď.) musia spĺňať náležitosti smernice „Registrácia a
evidencia zmluvných hráčov“.
Článok 16
Súpisky družstiev
1.) V prípade, že oddiel má viac družstiev rovnakej vekovej kategórie v rôznych súťažiach, musí poslať súpisky
všetkých družstiev v termíne 21 dní pred zahájením prvého stretnutia družstva.
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2.) Na súpiske musia byť uvedení deviati hráči.
3.) Súpisku vyplní oddiel či tateľne (strojom ) a uvedie v nej tieto údaje: a/ presný názov klubu a vekovú
kategóriu družstva
b) mená a priezviská hráčov
c) čísla registračných preukazov hráčov
d) mená a priezviská trénerov
e) meno a priezvisko zodpovedného ved. družstva f/ pečiatka a podpis štatutárneho zásdtupcu klubu
4.) Hráči uvedení na súpiske družstva svojej vekovej kategórie v najvyššej súťaži môžu
nastúpiť v majstrovských stretnutiach iba na stretnutia najvyššej súťaže zodpovedajúcej vekovej kategórii. Títo
hráči nemôžu nastúpiť za družstvo svojej vekovej kategórie v nižšej súťaži. Ich štart v nižšej súťaži bude
považovaný za neoprávnený a bude trestaný hracími i disciplinárnymi dôsledkami.
5.) Vyššie uvedení hráči v bode 4 môžu ďalej štartovať za družstvá najbližšej vyššej vekovej kategórie.
6.) Na súpiske môžu byť zapísaní iba hráči danej vekovej kategórie, alebo hráči nižšej vekovej kategórie, ktorí
však po zaradení na súpisku vo vyššej vekovej kategórii už nemôžu štartovať za družstvo vo svojej vekovej
kategórii.Hráči uvedení na súpiske musia v každom kontrolovanom období (čl. 17.3) nastúpiť minimálne na dve
majstrovské stretnutia. V prípade nesplnenia tejto povinnosti bude na súpiske automaticky vykonaná zmena za
hráča s najvyšším počtom odohraných stretnutí nezapísaného na súpiske.
7.) Hráči oddielu-klubu, ktorí nie sú na súpiske uvedení a sú pritom riadne registrovaní, môžu nastúpiť za
ktorékoľvek družstvo oddielu v rámci príslušnej vekovej kategórie a najbližšej vyššej kategórie. V tomto
prípade však musí byť dodržaný článok 12 SP.
Článok 17
Zmeny a kontrola súpisiek
1.) Zmeny v súpiskách v priebehu príslušnej polovici súťaže sa vykonávajú iba v prípade, že: a/ hráč uvedený na
súpiske prestane byť registrovaný v príslušnom oddieli
b) hráč uvedený na súpiske a je mu povolené hosťovanie podľa prestupového poriadku c/ náhle ukončí aktívnu
činnosť
2.) Oddiel je povinný do 7 dní po zmenách uvedených v bode 1 zaslať riadiacemu orgánu opravu súpisky o
iného hráča.
3.) Riadiaci orgán súťaže vykoná kontrolu súpisiek vždy po odohratí polovici a posledného kola každej časti
súťaže.
4.) Riadiaci orgán súťaže zverejňuje súpisky a všetky zmeny s uvedeným termínom platnosti v úradných
správach zväzu.
5.) Upresňujúce informácie sú uvedené v rozpisoch jednotlivých súťaží.
Článok 18
Zneužitie súpisky
Nepravdivé údaje, nerešpektovanie ustanovení tohto SP o súpiskách alebo zneužitie súpisky sa trestá
disciplinárnymi a hracími dôsledkami.
IV. ZABEZPEČENIE MAJSTROVSKÝCH STRETNUTÍ
Článok 19
Zoznam družstva
Zoznam družstva je povinný dokument, na základe ktorého nastupujú družstvá z najvyššej a nadnárodnej súťaže
na stretnutia. Zoznam družstva musí byť podpísaný a opečiatkovaný riaditeľom príslušnej súťaže.
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Článok 20
Usporiadateľ stretnutia
1.) Usporiadateľ stretnutia je určený vo vyžrebovaní súťaže. Spravidla je to oddiel uvedený na prvom
mieste. 2.) Usporiadateľ stretnutia je povinný:
a) vykonať všetky opatrenia pre regulárny a hladký priebeh stretnutia,
b) zabezpečiť poriadok na ihrisku, bezpečnosť hráčov, rozhodcov, delegáta, oficiálních zástupcov zväzových
orgánov a obecenstva nielen v priestore ihriska, ale aj mimo neho,
c) hlásiť stretnutie podľa SP a určiť začiatok stretnutia,pokiaľ riadiaci orgán neurčí inak,
d) pripraviť hraciu plochu podľa pravidiel,mať k dispozícii minimálne 2 regulárne lopty, zápisy o stretnutí v
hádzanej a ostatné náležitosti určené rozpisom súťaže,
e) zabezpečiť zdravotnú službu pre poskytnutie prvej pomoci a vyhradiť priestor pre zdravotnú službu,
f) zabezpečiť samostatnú uzamykateľnú šatňu pre súpera a pre rozhodcov s možnosťou po skončení stretnutia
umyť sa v teplej vode,
g) mať vyškolených časomeračov a zapisovateľov s platným registračným preukazom,
h) predstaviť rozhodcom a delegátovi hlavného usporiadateľa stretnutia zapísaného
vzápise o stretnutí,
i) odovzdať súperovi na vyplnenie zápis o stretnutí a kompletne vyplnený ho potom
shracími dokladmi odovzdať delegátovi,prípadne rozhodcom,najneskôr 30 minút pred určeným začiatkom
stretnutia,
j) umožniť súperovi a riadiacemu orgánu vykonať videozáznam alebo iný obdobný záznam,
k) zabezpečiť na základe požiadavky ubytovanie pre delegovaných rozhodcov a delegáta,
l) vyplatiť do začiatku stretnutia náhrady rozhodcom a delegátovi na základe predložených dokladov,
m) využiť rozhlasovú reláciu na zabezpečenie poriadku a kultúrnosti športového prostredia,
n) výsledky stretnutí jednotlivých súťaží hlásiť riadiacemu orgánu podľa jeho pokynov uvedených v rozpise
súťaží,
o) je povinnný predať na základe písomnej objednávky hosťujúcemu družstvu vstupenky na stretnutie za
bežné ceny.
Objednávka musí byť doručená:
1.) v základnej časti súťaže najneskôr 7 dní pred stretnutím
2.) v nadstavbovej časti súťaže najneskôr 2 dni pred stretnutím a môže ísť maximálne o 10% vstupeniek zo
schválenej kapacity haly
Článok 21
Usporiadateľská služba
1.) Povinnosti uvedené v článku 26 zabezpečuje usporiadateľ stretnutia vytvorením usporiadateľskej služby.
2.) Usporiadateľská služba musí byť zostavená z osôb starších ako 18 rokov, ktorí ovládajú úlohy a povinnosti
organizačného zabezpečenia stretnutia, pričom pre jednotlivé súťaže
sa odporúča tento min. počet:
a) v najvyšších súťažiach
- 6 osôb
b) v ostatných
- 4 osôby
3.) Všetci usporiadatelia musia byť zreteľne označení. Hlavný usporiadateľ je od ostatných
členov usporiadateľskej služby označený odlišne, musí byť celým menom uvedený v zápise o stretnutí a pred
stretnutím predloží svoj registračný alebo občiansky preukaz rozhodcom .
4.) Za činnosť usporiadateľskej služby zodpovedá v plnom rozsahu domáci oddiel – klub a hlavný usporiadateľ.
Ak bude stretnutie v zmysle Zákona 1/2014 „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a
doplnení niektorých zákonov“ zrušené alebo zakázané, ŠTK SZH bude musieť stretnutie kontumovať a odstúpiť
prípad na DK SZH.
Článok 22
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Zodpovednosť usporiadateľskej služby
1.) Usporiadateľská služba zabezpečuje splnenie všetkých príkazov hlavného usporiadateľa, delegovaných
rozhodcov a delegáta, prípadne polície.
2.) Usporiadateľská služba zodpovedá za to, že:
a) v priebehu stretnutia nevstúpi nikto, okrem hráčov a rozhodcov na hraciu plochu, usporiadateľ môže vstúpiť
podľa pokynov rozhodcov,
b) bude zachovaný poriadok v ohraničenom priestore ihriska,
c) odovzdá rozhodcom kľúč od uzamykateľnej šatne a zodpovedá rozhodcom
9.) stretnutia za všetky ich veci, ktoré majú v šatni.Cennosti alebo hotovosť sú rozhodcovia povinní dať
do úschovy hlavnému usporiadateľovi.
3.)Usporiadateľská služba vpustí do ohraničeného priestoru okrem hráčov ,rozhodcov a delegáta iba
: -trénerov oboch družstiev
-vedúcich oboch družstiev
-lekárov,asistentov,prípadne ďalších funkcionárov uvedených v zápise fotoreportérov, rozhlas, film, televíziu s povolením hlavného usporiadateľa
4.) Uvedení funkcionári a zástupcovia médií sa môžu pohybovať iba na im určených miestach.
Článok 23
Hosťujúci oddiel
1.) Hosťujúci oddiel je povinný dostaviť sa najneskôr 60 minút pred určeným začiatkom stretnutia na miesto
jeho konania.
2.) Hosťujúci oddiel je povinný vyplniť zápis o stretnutí tak, aby bol odovzdaný najneskôr 30 minút pred
začiatkom stretnutia delegátovi, prípadne rozhodcom.
3.) Hosťujúci oddiel je povinný pomáhať usporiadajúcemu oddielu pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na
ihrisku a k regulárnemu priebehu stretnutia.
4.) Používané šatne riadne prevziať a po skončení stretnutia ich v poriadku odovzdať usporiadateľom. V prípade
poškodenia zariadenia priestorov športovej haly počas stretnutia a po ňom nesie plnú zodpovednosť oddiel,
ktorý škodu spôsobil.
Článok 24
Hromadné dopravné prostriedky
Za hromadné dopravné prostriedky pre majstrovské stretnutia sa považujú všetky dopravné prostriedky
zabezpečené prepravnými spoločnosťami, ktoré disponujú požadovanou licenciou.
Článok 25
Hracia plocha
1.) Hracia plocha v halách,telocvičniach alebo na vonkajších ihriskách musí zodpovedať pravidlám hádzanej.
Výnimky povoľuje HK SZH.
2.) Hracie plochy pre majstrovstvá stretnutia musia byť vo všetkých častiach označené čiarami podľa pravidiel
hádzanej a vybavené verejným ukazovateľom skóre.
3.) Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku musí oddiel hlásiť riadiacemu orgánu, ktorý hraciu plochu
znova posúdi.
4.) Rozhodnutie o spôsobilosti hracej plochy na majstrovské stretnutia vykonávajú iba rozhodcovia stretnutia. 5.)
Verejné časomerné zariadenie je možné používať len vtedy,ak je ovládateľné od stolíka zapisovateľa.
6.) Osvetlenie hracej plochy musí byť minimálne 800 luxov a minimálna teplota 12oC.
7.) Nadnárodná súťaž, extraliga, 1.liga dospelých, 1.liga dorastu a M-SR vo všetkých kategóriách - sa musia
hrať v športových halách (telocvičniach). (čl. 14 SP).
8.) Púšťanie hudobnej produkcie počas stretnutí je povolené iba pri „Time-outoch“, „Team time-outoch“ a po
dosiahnutí gólu do začiatku vykonania začiatočného hodu.
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Článok 26
Stolík zapisovateľa
Stolík zapisovateľa je umiestnený v strede ihriska pri postrannej čiare podľa pravidiel hádzanej. Musí byť od
neho dokonalý výhľad na celé ihrisko, na priestor pre striedanie a ukazovateľ skóre a času.
Článok 27
Striedačky
1.) Striedačky pre družstvá sú umiestnené po oboch stranách stolíka zapisovateľa (viď pravidlá hádzanej).
2.) Obsadenie striedačiek určujú pravidlá hádzanej a rozpis súťaže.
Článok 28
Termíny stretnutí
1.) Termíny stretnutí vychádzajú z kalendárnych plánov riadiaceho orgánu a sú uvedené v rozpise súťaže.
Sú záväzné pre všetky družstvá príslušnej súťaže.
2.) Družstvá môžu svoje stretnutia odohrať
aj: -pred určeným termínom alebo
-v obrátenom poradí,
ak predložia riadiacemu orgánu obojstrannú písomnú dohodu a stretnutie hlásia podľa
čl. 28SP.
3.) Riadiaci orgán má právo vo výnimočných prípadoch nariadiť odohrať stretnutie aj v iných termínoch.
4.) Riadiaci orgán má právo odložiť stretnutie v prípade ochorenia alebo výskytu závažných zdravotných
problémov u viacerých hráčov (-čok) jedného družstva len po vyhlásenej a okresným hygienikom potvrdenej
epidémie. Vyhlásenie okresného hygienika je potrebné bezodkladne doručiť riadiacemu orgánu súťaže
minimálne 24 hodín pred začiatkom stretnutia.
5.) V termínoch schválených reprezentačných akcií sa nominovaný hráč zúčastní výlučne akcií reprezentácie
SR.
6.) Preloženie majstrovského stretnutia na iný termín z dôvodu reprezentácie sa povoľuje vtedy, ak z družstva sú
nominovaní najmenej dvaja hráči z poľa, alebo brankár.
7.) V prípade ospravedlnenia resp. neúčasti nominovaného hráča (-čky) na akcii RD, nemôže nastúpiť za svoj
klub dva dni pred začiatkom a sedem dní po ukončení akcie.V prípade, že
takýto hráč (-čka) nastúpi na stretnutie, bude sa jeho (jej) štart považovať za neoprávnený a budú sa na neho (na
ňu) vzťahovať hracie a disciplinárne dôsledky.
Článok 29
Hlásenie stretnutia
1.) Riadiaci orgán vydá pred začiatkom súťaží presný termínový rozpis všetkých stretnutí.
2.) Usporiadajúci oddiel nahlási stretnutie doporučene na predpísanom tlačive (alebo e- mailom, avšak vždy je
potrebné si vyžiadať potvrdenie o príjme e-mailu), najneskôr 14 dní pred stretnutím.
3.) Zmena začiatku stretnutia v rámci daného hracieho termínu je možná bez súhlasu súpera,
resp. riadiaceho orgánu, najneskôr 14 dní pred stretnutím. V opačnom prípade je potrebný súhlas súpera
a riadiaceho orgánu.
4.) Hlásenie o každom stretnutí odošle usporiadajúci oddiel riadiacemu orgánu,rozhodcom, súperovi a
delegátovi.
5.) Všetky porušenia ustanovení o hlásení stretnutia sú považované za previnenie a sú trestané v zmysle DP
SZH.
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6.) Pokiaľ súper,rozhodcovia alebo delegát neobdrží hlásenie stretnutia najneskôr 4 dni pred stretnutím,sú
povinní na to upozorniť riadiaci orgán a usporiadajúci oddiel. Usporiadajúci oddiel je povinný v tomto prípade
stretnutie ihneď nahlásiť podľa SP a rozpisu súťaže.
7.) Pokiaľ usporiadajúci oddiel napriek upozorneniu neoznámi termín stretnutia súperovi a riadiacemu zväzu
najneskôr 3 dni pred stretnutím, považuje sa stretnutie za nehlásené. Usporiadajúci oddiel sa trestá hracími a
disciplinárnymi dôsledkami.
8.) Ak obdrží súper správu o termíne, mieste a hodine začiatku stretnutia najneskôr do 3 dni pred stretnutím,
musí na stretnutie nastúpiť. Ak nenastúpi, trestá sa hracími a disciplinárnymi dôsledkami.
Článok 30
Bezhlásenkový systém
Ak riadiaci orgán pozná všetky dôležité údaje hlásenia stretnutia (viď čl. 28) od oddielov na všetky domáce
stretnutia celej polovice súťaže vopred, uvedie hracie časy a miesta ihrísk do rozpisu súťaže.
Článok 31
Začiatky majstrovských súťaží
1.) Začiatky všetkých majstrovských súťaží v hale sa určujú takto:
- sobota
9.00 - 20.00 hod.
- nedeľa
9.00 - 19.00 hod.
- pracovný deň
16.00 – 19.00 hod
2.) Začiatky stretnutí na otvorených ihriskách sa určujú takto:
- od 1.4. do 30.4.
9.00 - od 1.5. do 31.5.
9.00 - od 1.6. do 31.7.
9.00 - od 1.8. do 31.8.
9.00 - od 1.9. do 30.9.
9.00 - od 1.10. do 31.10
9.00 -

17.00
18.00
18.30
17.30
16.00
15.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

3.) Po vzájomnej dohode súperov môže sa stretnutie na otvorenom ihrisku odohrať aj s iným začiatkom ako je
uvedené v čl. 31, bod 2 SP.
4.) Riadiaci orgán môže v záujme regulárnosti nariadiť jednotné začiatky stretnutí, prípadne zmeny začiatkov
stretnutí.
5.) Riadiaci orgán musí upraviť začiatky stretnutí tak, aby vyhovovali ustanoveniu čl. 31, bod 1 a bod 2
SP.Ďalej môže upraviť začiatky stretnutí s prihliadnutím na to,aby súper a
rozhodcovia mali vhodné dopravné spojenie na stretnutie a späť, a aby stretnutie v záujme regulárnosti
súťaže bolo včas dohrané.
Článok 32
Nastúpenie na stretnutie
1.) Za správny nástup družstva sa považuje,ak nastúpi najneskôr 20 minút po určenom začiatku stretnutia na
hraciu plochu najmenej 5 hráčov a rozhodcom je odovzdaný vyplnený zápis a platné registračné preukazy.
2.) O správnom nástupe na stretnutie rozhodujú delegovaní rozhodcovia.V prípade,že nie je prítomný žiadny
delegovaný rozhodca,zodpovedajú za správny nástup vedúci oboch družstiev.V priebehu čakacej doby musia
byť vykonané všetky opatrenia tak, aby po uplynutí tejto doby mohlo byť stretnutie začaté.
3.) Začatie stretnutia v čakacej dobe je potrebné podrobne zdôvodniť v zápise o stretnutí. 4.)
Hráči nastupujú na stretnutia v športovom oblečení podľa pravidiel hádzanej.
5.) Pri hlásení stretnutia je povinnosťou hosťujúceho družstva prispôsobiť farbu dresov
svojich hráčov a brankárov domácemu družstvu.Pri bezhlásenkovom systéme je povinnosťou hosťujúceho
družstva sa prispôsobiť farbe dresov domáceho družstva.
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6. Doplňujúci hráči môžu nastúpiť v ktorejkoľvek minúte stretnutia.Oprávnenie na hru dostanú podľa pravidiel
hádzanej po predložení registračných preukazov.
7.) Za družstvo môžu nastúpiť v jednom stretnutí maximálne traja hráči (-čky) s povolený m hosťovaním . 8.)
Oddiel môže mať registrovaný neobmedzený počet cudzincov. Ich počet a štart určuje rozpis súťaže.
9)Hráč môže odohrať maximálne dve majstrovské stretnutia v súťažiach SZH a WHIL v priebehu
piatka, soboty a nedele. Táto skutočnosť platí i na predohrávky resp. dohrávky. Vo výnimočných
prípadoch, ako je dohrávka z dôvodu vyhlásenej epidémie, resp. z ekonomických dôvodoch, môže HK
SZH povoliť výnimku.
V play off o Majstra SR žien, kedy sa v sobotu hrá jeden a v nedeľu druhý zápas, toto ustanovenie
neplatí. V takomto prípade je možné, aby hráčka nastúpila i na prípadný tretí zápas.
Článok 33
Fyzická kontrola totožnosti
Vo všetkých žiackych a dorasteneckých kategóriách sa vykonáva tesne pred začiatkom každého
stretnutia fyzická kontrola totožnosti všetkých hráčov a hráčok.
Článok 34
Konfrontácia
1.) Konfrontácia hráčov sa vykonáva najneskôr do začiatku 2. poločasu daného stretnutia. Iba
vprípade,že hráč nastúpil do hry až v priebehu druhého polčasu,môže byť konfrontácia uskutočnená i po
skončení stretnutia. O konfrontáciu celého družstva alebo jednotlivca
žiada rozhodcov zodpovedný vedúci druž stva.Konfrontáciu vykonáva výlučne rozhodca za
prítomnosti zodpovedných vedúcich oboch družstiev.
1.) Konfrontuje sa na základe hracích dokladov porovnaním skutočnosti s forografiou na RP.Len vo
výnimočných prípadoch pri vzniknutých pochybnostiach o totožnosti si vyžiadajú rozhodcovia predloženie
občianskeho preukazu alebo pasu, prípadne iného oficiálneho dokladu s fotografiou (napr. vod. preukaz, výkaz
o štúdiu, …).
2.) Konečné rozhodnutie o výsledku konfrontácie vykonáva výlučne rozhodca.Výsledky sa zaznamenajú v
zápise o stretnutí.
3.) Ak sa nepreukáže totožnosť hráča pri konfrontácii pred stretnutím ,rozhodca hráča nepripustí ku
hre.Rozhodca takému hráčovi odoberie hrací doklad (RP) a zašle ho so zápisom o stretnutí a popisom udalostí
príslušnému riadiacemu zväzu.
Článok 35
Čakacia doba
1.) Čakacia doba pre súpera a delegovaných rozhodcov je 20 minút po oficiálne nahlásenom začiatku stretnutia
a je možné ju čerpať iba v opodstatnených prípadoch.Pre delegáta čakacia doba neplatí.
2.) V prípade,že sa dostaví iba jeden z delegovaných rozhodcov,začne riozhodovanie stretnutia sám bez čakacej
doby.
3.) Ak nastúpi družstvo na stretnutie po určenom začiatku alebo ešte v čakacej dobe,prípadne
zmešká niektoré družstvo nástup do druhého polčasu,zaznamená to rozhodca s odôvodnením do zápisu o
stretnutí.
4.) Družstvo,ktoré opakovane neopodstatnene alebo úmyselne čerpá čakaciu dobu resp. zmešká nástup do
druhého polčasu, sa disciplinárne trestá.
5.) Ak oznámi hosťujúce družstvo usporiadateľovi (napr. telefonicky) oneskorený príchod na stretnutie,musí
usporiadajúce družstvo počkať na príchod hostí a stretnutie začať do doby maximálne 2 hodiny od pôvodne
určeného začiatku stretnutia,ak tomu nebránia iné závažné okolností.
6.) O výsledku stretnutia, na ktoré jedno z družstiev nastúpilo až po čakacej dobe, alebo nenastúpilo
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vôbec,rozhodne riadiaci orgán.
Článok 36
Delegovanie rozhodcov
1.) Rozhodcov na rozhodovanie stretnutia deleguje príslušná komisia rozhodcov.
2.) Proti výkonu rozhodcov možno podať námietky iba v prípade, keď rozhodcovia hrubo
porušujú ustanovenia pravidiel hádzanej alebo súťažného poriadku .
3.) Rozhodnutia rozhodcov ,vykonané na základe ich vlastného pozorovania sú nedotknuteľné.Proti
rozhodnutiam , ktoré sú v rozpore s pravidlami , môžu byť podané len námietky vecne podložené.
Článok 37
Nedostavenie sa delegovaných rozhodcov
1.) Ak sa nedostaví na stretnutie delegovaný rozhodca do konca čakacej doby a obe družstvá sú prítomné , je
povinnosťou družstiev stretnutie odohrať.
2.) Ak sú na ihrisku prítomní iní rozhodcovia , musia prevziať vedenie stretnutia.V prípade
prítomnosti viacerých rozhodcov patrí právo rozhodovať stretnutie rozhodcovi s najvyššou licenciou.Ak majú
rovnakú licenciu , rozhodne dohoda oboch družstiev alebo žrebovanie.
3.) Ak sa dostaví do začiatku druhého polčasu delegovaný rozhodca,preberá okamžite vedenie stretnutia sám. V
prípade, že sa delegovaný rozhodca dostavil až v priebehu druhého polčasu, stretnutie dokončí iný rozhodca.
4.) Iní rozhodcovia môžu viesť stretnutie len po predložení platného preukazu rozhodcu , prípadne iného
dokladu o jeho totožnosti.
5.) V prípade,že sa dostaví jeden z dvojice delegovaných rozhodcov , rozhoduje stretnutie sám bez čakacej
doby.Ak sa dostaví druhý delegovaný rozhodca v priebehu stretnutia, zapojí sa ihneď do rozhodovania
stretnutia.
6.) Ak nie je na ihrisku žiadny rozhodca,musí stretnutie viesť jeden z trénerov alebo vedúcich oboch družstiev
(laicky rozhodca). O tom, kto bude stretnutie rozhodovať, rozhodnú vedúci družstiev, prípadne žreb. Táto
dohoda musí byť uvedená a podpísaná zodpovednými vedúcimi oboch družstiev v zápise o stretnutí pred jeho
začiatkom. Zápis je rozhodujúci pre riadiaci orgán a za jeho správne vyplnenie a odoslanie zodpovedá
usporiadajúci oddiel.
7.) Ak začal stretnutie laicky rozhodca a v jeho priebehu sa dostaví delegovaný rozhodca, prevezme ihneď
rozhodovanie stretnutia.
8.) Iný rozhodca a laicky rozhodca majú všetky povinnosti a práva delegovaných rozhodcov.Nemusia však
rozhodovať stretnutie v predpísanom úbore.
9.) V prípade,že niektorý z dvojice rozhodcov nemôže stretnutie rozhodovať, rozhodcovia stretnutie prerušia,
oznámia to zodpovedným vedúcim a stretnutie dokončí druhý rozhodca sám.
10.) V prípade, že nemôže stretnutie dokončiť žiadny z delegovaných rozhodcov, platí ustanovenie bodu 2,
prípadne bodu 6 tohto článku.
Článok 38
Zápis o stretnutí
1.) Zápis o stretnutí musí byť vyplnený v súlade s pravidlami hádzanej vo všetkých rubrikách čitateľne,
najlepšie strojom a okrem predtlače musia byť uvedené priezviská a začiatočné písmená krstných mien v poradí
čísiel dresov, v ktorých nastupujú (od 1 do 99), trénerov, zodpovedných vedúcich družstiev a ostatných
funkcionárov.
2.) V prípade, že družstvo nastúpilo na začiatok stretnutia s nižším počtom hráčov ako 14 16 a v
priebehu stretnutia bude doplnené, potom v zápise o stretnutí nemusí byť dodržaná vzostupnosť čísiel
doplňujúcich hráčov.
3.) Správnosť zápisu o stretnutí overia zodpovední vedúci oboch družstiev vlastnoručnými podpismi. V zápise o
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stretnutí môžu byť uvedení iba hráči oprávnení na hru a doplňujúci podľa pravidiel hádzanej. Originál zápisu o
stretnutí musia rozhodcovia poslať na riadiaci zväz a po 1 kópii zápisu obdržia obaja súperi.
4.) Do zápisu, mimo údajov predtlače na 1.strane, nie je okrem rozhodcov oprávnený čokoľvek písať s
výnimkou čl. 37, bod 6 (dohoda o laickom rozhodcovi).
Článok 39
Prerušenie a predčasné ukončenie stretnutia
1.) Rozhodcovia majú právo hru prerušiť a predčasne ukončiť.Pred predčasným ukončením musia vyčerpať
všetky možnosti na pokračovanie v hre.
K prerušeniu a predčasnému ukončeniu stretnutia môže dôjsť :
-z technických dôvodov (napr. osvetlenie alebo iná technická porucha)
-z vyššej moci
-z dôvodov nerešpektovania rozhodnutí rozhodcov účastníkmi
stretnutia uvedenými v zápise o stretnutí
-ak príde k výtržnosti na hracej ploche
-ak družstvo svojvoľne opustí hraciu
plochu -ak príde k inzultácii rozhodcu
2.) Ak je stretnutie prerušené z technických dôvodov, je usporiadajúci oddiel povinný urobiť všetky opatrenia
tak, aby sa mohlo v stretnutí po maximálnej čakacej dobe 60 minút znova pokračovať.
3.) Ak nemôže byť stretnutie odohrané alebo dokončené z technických dôvodov prípadne z vyššej moci, je
povinnosťou oboch družstiev dohodnúť sa na novom termíne stretnutia ihneď a písomne to oznámiť do 3 dní
riadiacemu orgánu.
4.) O výsledku predčasne ukončeného stretnutia a o ďalších opatreniach rozhoduje riadiaci orgán,ktorý určí
termín opakovaného stretnutia v prípade, že sa družstvá nedohodnú.
V. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV STRETNUTIA
Článok 40
Rozhodcovia
Delegovaní rozhodcovia sú povinní:
-dostaviť sa najneskôr 60 minút pred určeným začiatkom na miesto stretnutia a vykonať všetky kontroly
predpísané pravidlami hádzanej, súťažného poriadku a rozpisom súťaže
-skontrolovať zápis o stretnutí a platnosť registračných preukazov hráčov, trénerov, zodpovedných vedúcich
družstiev, prípadne ostatných funkcionárov zapísaných v zápise o stretnutí
-prevziať od zodpovedných vedúcich družstiev registračné preukazy a po vypísaní zápisu po stretnutí ich vrátiť
spolu s kópiou zápisu zodpovedným vedúcim
-predložiť vyúčtovanie pred začiatkom stretnutia
-rozhodovať stretnutie v zmysle pravidiel hádzanej a mať so sebou preukaz rozhodcu s platnou licenciou
-poznamenať v zápise o stretnutí :
a/ nástup družstiev v, alebo po čakacej dobe b/ nedostatky zistené na ihrisku
c/ námietky zodpovedných vedúcich družstiev d/ ostatné údaje podľa predtlače
-vlastnoručne podpísaný originál zápisu o stretnutí odoslať doporučene v prvý pracovný deň po stretnutí
riadiacemu orgánu
-najneskôr 3 dni pred termínom stretnutia sa ospravedlniť z delegovaného stretnutia riadiacemu orgánu
Článok 41
Delegát
1.) Riadiaci orgán môže na vybrané stretnutia vysielať delegátov, ktorí na nich zastupujú riadiaci orgán a
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vykonávajú pozorovanie rozhodcov a dozor nad priebehom stretnutia. Před stretnutím, v jeho priebehu aj po
ňom spolupracuje s rozhodcom, časomeračom, zapisovateľom a ostatnými zodpovednými funkcionármi.
Delegát má právo pri najbližšom prerušení hry nariadiť zastavebnie hracieho času a rozhodcov upozorniť na
nedostatky resp. požadovať vykonanie rozhodnutí.
2.) Delegát je povinný:
a)
pozorovať, ako v priebehu stretnutia dodržujú a uplatňujú pravidlá hádzanej
rozhodcovia a hráči, pozorovať vzájomnú spoluprácu oboch rozhodcov
b)
pozorovať správanie sa hráčov, trénerov, funkcionárov, rozhodcov, usporiadateľov
a obecenstva
c)
pozorovať činnosť časomerača, zapisovateľa a hlásateľa
3.) Delegát je povinný sa dostaviť na stretnutie najneskôr 60 minút pred určeným začiatkom. Po príchode na
miesto stretnutia sa predstaví rozhodcom a funkcionárom usporiadajúceho
ihosťujúceho družstva.
4.) Pred stretnutím alebo v čase prestávky môže vhodn ým spôsobom poučiť hráčov oboch družstiev, prípadne
trénerov a vedúcich družstiev o slušnej hre a športovom správaní.
5.) Po stretnutí spracuje delegát prehľad, presnú a vyčerpávajúcu správu o priebehu stretnutia podľa smerníc
riadiaceho orgánu a spracuje pozorovanie výkonu rozhodcov, ktorú zašle
vprvý pracovný deň po skončení stretnutia riadiacemu orgánu.
Článok 42
Členovia družstva
1.) Členovia družstva a to hráči, tréner, zodpovedný vedúci a funkcionári sú povinní:
-ovláda ť a plne dodržiavať všetky ustanovenia pravidiel hádzanej, súťa žného poriadku a rozpisu súťaže dbať a dodržiavať disciplínu, poriadok a zásady slušného správania sa družstva na ihrisku i mimo neho
-plne rešpektovať nariadenia a pokyny rozhodcov stretnutia, delegáta a členov usporiadateľskej služby a
napomáhať pri zabezpečovaní bezpečnosti rozhodcov, delegáta, hráčov súpera osobitne pri ich odchode z hracej
plochy
-podrobiť sa dopingovej kontrole
2.) Všetci hráči družstva sú povinní po skončení stretnutia sa pozdraviť so súperom.
3.) Zodpovedný vedúci družstva je:
a) povinný :
- vyplniť pred stretnutím zápis a predložiť platné RP
- potvrdiť svojim podpisom údaje v zápise pred a po stretnutí
- spolupracovať pri zabezpečovaní rozhodovania stretnutia v neprítomnosti delegovaného rozhodcu
- po stretnutí pozdraviť rozhodcov a zodpovedného vedúceho družstva súpera podaním ruky
- po skončení stretnutia nahlásiť rozhodcom zranených hráčov, prevziať registračné preukazy a kópiu zápisu
b) oprávnený :
- spýtať sa slušným spôsobom rozhodcu na dôvod rozhodnutia
- upozorniť rozhodcu na nedostatky
- požiadať o konfrontáciu podľa čl. 34 SP
- hovoriť s časomeračom, zapisovateľom, prípadne rozhodcami pri prerušení hracieho času
4.) Ak počas stretnutia dôjde k diskvalifikácii zodpovedného vedúceho družstva, potom funkciu zodpovedného
vedúceho družstva preberá tréner družstva alebo ním poverený ďalší člen realizačného tímu uvedený v zápise o
stretnutí v časti „ ostatní funkcionári“, pričom túto skutočnosť je povinný oznámiť rozhodcom.V týchto
prípadoch tréner resp. in ý člen realizač ného tímu prevezme po previnivšom sa zodpovednom vedúcim družstva
jeho povinnosti a práva podľa článku 42, bod 3 SP. Zmenu pôvodného zodpovedného vedúceho družstva s
odôvodnením zaznamenajú rozhodcovia do zápisu o stretnutí v časti „doplnky správy rozhodcov“.
5.) Ak dôjde v priebehu stretnutia k diskvalifikácii aj „náhradného“ zodpovedného vedúceho družstva
uvedeného v čl. 42, bod 3 a bod 4 SP, potom pre výkon funkcie zodpovedného
vedúceho družstva je určený ďalší člen realizačného tímu uvedený v zápise o stretnutí v časti „ostatní
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funkcionári“. Aj ďalší „náhradný“ zodpovedný vedúci družstva preberá povinnosti a práva uvedené v článku 42,
bod 3 SP.
6.) Tréner je povinný:
- pred a po stretnutí sa pozdraviť s trénerom súperovho družstva podaním ruky.
7.) Ak družstvo pricestuje na stretnutie len s hráčmi bez funkcionárov, určí jedného hráča, ktorý
preberie funkciu ZVD (viď. čl. 42, bod 3 SP SZH). Ak bude diskvalifikovaný (ako hráč alebo ZVD), bude
nahradený iným hráčom, ktorý preberie všetky práva a povinnosti ZVD (viď. čl. 42, bod 3 SP SZH).
(nový text)
Článok 43
Zapisovateľ, časomerač a hlásateľ
1.) Funkciu časomerača a zapisovateľa v stretnutí môže vykonávať riadiacimi orgánmi
oficiálne schválení rozhodcovia a delegáti, k tomuto účelu vyškolený funkcionár
s platným preukazom , prípadne rozhodca alebo delegát.V domácich súťažiach určuje zapisovateľa
a časomerača usporiadajúci oddiel.
2.) Zapisovateľ :
-pred stretnutím zabezpečuje správne a čitateľné vyplnenie zápisu a jeho odovzdanie 30 minút pre začiatkom
stretnutia (vrátane predloženia registračných preukazov hlavného usporiadateľa,zapisovateľa a časomerača)
-v priebehu stretnutia plní povinnosti vyplývajúce z pravidiel hádzanej a zapisuje požadované údaje podľa
predtlače zápisu (vývoj skóre, góly, tresty), doplňujúcich hráčov, prípadne obsluhuje rezervné stopky
-po stretnutí doplní potrebné údaje v zápise (výsledok stretnutia a víťaza) a takto vyplnený zápis predloží na
podpis vedúcim oboch družstiev a následne rozhodcom
3.) Časomerač :
-plní svoje povinnosti dané pravidlami hádzanej
-zodpovedá za správne zabezpečenie a chod verejnej časomiery, stopiek a ukazovateľa
skóre
-pri meraní hracieho času ručnými stopkami oznamuje zodpovedným vedúcim družstiev posledné 2 minúty
hracieho času
-v prípade tretieho vylúčenia hráča, ktoré rozhodcovia nepostrehnú, ich na to upozorní 3 krátkymi hvizdami
(Time-out)
-pomáha rozhodcom dodržať prestávku po prvom polčase a predĺžení zodpovedá za 2 oficiálne lopty na hru
4.) Hlásateľ je objektívnym pozorovateľom stretnutia,ktorý pozná pravidlá, spolupracuje s rozhodcami,
časomeračom a zapisovateľom, stručne a vecne komentuje priebeh stretnutia. Prispieva k udržaniu disciplíny a
poriadku na ihrisku a v hľadisku.
VI . HODNOTENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽÍ
Článok 44
Hodnotenie výsledkov
Za víťazstvo dostáva družstvo 2 body, nerozhodný výsledok je hodnotený 1 bodom pre obe družstvá, za prehru
nedostáva družstvo žiaden bod.
Článok 45
Kontumačný výsledok
1.) Pri vyhlásení kontumačného výsledku získava víťaz 2 body a aktívny gólový rozdiel 10:0. Družstvo, ktoré sa
previnilo, nezískava žiaden bod a započítava sa mu pasívne skóre 0:10.
2.) Ak víťazné družstvo kontumovaného stretnutia dosiahlo v stretnutí priaznivejšie skóre, platí výsledok
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dosiahnutý na ihrisku.
3.)Ak je kontumačný výsledok vyhlásený vinou oboch družstiev,nepriznávajú sa body nikomu, obom družstvám
sa započítava rovnaké pasívne skóre 0:10.
4.) Tri kontumačné výsledky v priebehu jedného súťažného ročníka majú za následok vylúčenie zo súťaže.
Článok 46
Umiestnenie v súťaži
1.) Víťazom príslušnej súťaže sa stáva družstvo, ktoré po schválení výsledkov všetkých stretnutí získa najväčší
počet bodov.
2.) Pri rovnakom počte bodov dvoch alebo viacerých 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 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
f)
iné rozhodnutie riadiaceho orgánu
3.) Ak je družstvo zo súťaže vylúčené alebo ak vystúpi zo súťaže, anulujú sa všetky jeho výsledky v súťaži a v
tabuľke súťaže sa neuvádza.
VII. PREVINENIE DRUŽSTVA
Článok 47
Trestanie priestupkov
Všetky priestupky a previnenia proti ustanoveniam tohoto SP, rozpisu súťaže, platným smerniciam SZH
a rozhodnutiam riadiacich orgánov sú trestané v zmysle DP SZH.
Článok 48
Hracie a disciplinárne dôsledky
1.Hracími dôsledkami je treba trestať družstvo za tieto previnenia :
a) svojvoľné preloženie stretnutia na iný termín alebo iné miesto
b) nenastúpenie družstva na stretnutie
c) neoprávnený štart hráča v stretnutí , t. j.:
-štart hráča bez platného registračného
preukazu -štart na cudzí registračný preukaz
-štart hráča vyššej vekovej kategórie za družstvo nižšej vekovej kategorie
-štart hráča v neprislúchajúcej vekovej kategórii (nové znenie)
-štart hráča preradeného o dve vekové kategórie v rozpore s článkom 12 SP
-štart piateho a každého ďalšieho hráča za družstvo v najbližšej vyššej
vekovej kategórii v jednom hracom termíne, ak hrali v danom termíne aj vo svojej vekovej kategórii v rozpore
s článkom 12 SP
- štart hráča uvedeného na súpiske A družstva za družstvo nižšej súťaže d/ odmietnutie konfrontácie d)
predčasné ukončenie stretnutia vinou jedného alebo obidvoch družstiev f/ inzultácia rozhodcu
2.) V prípade porušenia SP čl. 48, bod 1 sa za hracie dôsledky považuje skontumovanie stretnutia v prospech
súpera – družstva, ktoré sa v danom stretnutí neprevinilo, aj keď neboli podané námietky.
3.) Ďalšie závažné porušenia predpisov a smerníc SZH, ako aj rozpisov jednotlivých súťaží SZH a to takým
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spôsobom, ktorého dôsledky by mohli narušiť alebo ohroziť regulárny priebeh súťaže, môže mať zo strany
riadiaceho orgánu za následok anulovanie výsledku stretnutia, alebo vyhlásenie obojstrannej kontumácie (ak sa
porušenia súčasne dopustia obaja súperi), aj keď neboli podané námietky.
4.) Vyššie uvedené priestupky majú za následok aj disciplinárne potrestanie zistených vinníkov (previnivšieho
sa hráča, trénera, vedúceho prípadne celého družstva).
5.) Družstvo, potrestané nepodmienečným zastavením činnosti, prehráva kontumačne všetky stretnutia, ktoré
malo v tejto dobe odohrať.
6.) Ak má družstvo zastavenú činnosť nepodmienečne, nesmie nastúpiť na žiadne stretnutie. Družstvo, ktoré aj
napriek tomu na stretnutie nastúpi, bude vrátane zodpovedných funkcionárov disciplinárne potrestané.
7.) Družstvo, ktoré porušuje smernice SZH a KZH, nerešpektuje príkazy a nariadenia riadiacich orgánov
a nedodržiava finančné záväzky voči SZH a KZH, bude vystavené disciplinárnemu konaniu. Zároveň
bude zastavená činnosť družstvu/oddielu -klubu na prerokovanie vo všetkých komisiách riadiacich
orgánov SZH (disciplinárna komisia, matričná komisia, hracia komisia atď). (nový text) Družstvo, ktoré
malo zastavenú činnosť pre nedodržanie finančných záväzkov, sa musí preukázať písomným povolením na hru
od riadiaceho orgánu , alebo dokladom o zaplatení.
Článok 49
Riešenie porušenia ustanovení SP
1.) Všetky porušenia ustanovení tohoto SP, rozpisu súťaže , ako aj ostatných predpisov riadiaceho orgánu, rieši
príslušná hracia komisia,alebo ich postúpi technickém a disciplinárnej komisii, komisii rozhodcov prípadne
ďalším, najneskôr do 7 kalendárnych dní po skončení posledného kola príslušnej súťaže, alebo do 7
kalendárnych dní po skončení posledného kola jesennej resp. základnej časti súťaže v danom súťažnom ročníku.
2.) Po uplynutí termínov uvedených v čl. 49, bod 1 sa považujú súťaže za ukončené.
VIII. NÁMIETKOVÉ A ODVOLACIE KONANIE
Článok 50
Námietky
1.) Porušenie SP a regulárnosti súťaže oprávňuje na podanie námietok (protestov).
2.) Námietky sa podávajú pri :
- porušení ustanovení tohto SP a rozpisu príslušnej
súťaže -porušení pravidiel hádzanej
-nedodržanie finančných náhrad a záväzkov
3.) Predmetom konania sa môžu stať iba námietky vecne zdôvodnené , podložené dokladmi,ktoré boli
prerokované výborom oddielu hádzanej.
4.) Námietky proti skutočnostiam , známym v priebehu , alebo ihneď po skončení stretnutia , musí rozhodca na
žiadosť zodpovedného vedúceho družstva zaznamenať do zápisu.Bez tohto záznamu nemôžu riadiace orgány
námietky riešiť.
5.Námietky je možné podať :
a) v krátkodobých alebo jednorázových súťažiach písomne podľa rozpisu súťaže
b) v dlhodobých súťažiach písomne doporučenou poštou príslušnému
riadiacemu orgánu, najneskôr v prvý pracovný deň po danom stretnutí (rozhodujúci je dátum
poštovej pečiatky).Kópia námietok musí byť zaslaná súperovi.
6.) Námietky, podané v dlhodobých súťažiach musia byť potvrdené pečiatkou oddielu resp. TJ, dátumom,
menami a podpismi dvoch zodpovedných štatutárnych zástupcov oddielu - klubu.
7.) Súper je povinný zaslať riadiacemu orgánu, najneskôr do 3 dní po obdržaní námietok, vyjadrenie. 8.)
Námietky musia byť prerokované do 15 dní od doručenia príslušným riadiacim orgánom.
9.) Námietky musia obsahovať: označenie orgánu,ktorému sa podávajú
-názov a adresa oddielu,ktorý podáva námietku
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-názov a adresu strany, proti ktorej sa námietky
podávajú -dôvod námietky
-uvedenie dôkazov krátke opísanie prípadu
-konečná žiadosť s presným uvedením, o čo sa
žiada -dátum výskytu udalosti
-pečiatka oddielu,mená a podpisy 2 zodpovedných
funkcionárov (štat.zástupcov) oddielu
-doklad o zaslaní námietky súperovi doklad o zaplatení poplatku za námietku
10.) Námietky je treba doložiť poplatkom,ktorého výška je určená takto :
a) dospelí
: extraliga
100,- EUR
1. liga
35,- EUR
2. liga
15,- EUR
- ostatné
10,- EUR
b) mládež
: - dorastenecká liga
15,- EUR
- žiactvo
10,- EUR
Poplatky za námietky sa poukazujú poštovou poukážkou, alebo iným bezhotovostným stykom. Ak
bude námietka oddielu oprávnená, poplatok bude oddielu vrátený.
11.) V prípade námietky jednotlivca (rozhodca, delegát, tréner, hráč, funkcionár) voči rozhodnutiu odbornej
komisie je potrebné za námietku uhradiť poplatok vo výške podľa čl. 50, bod 10.
12.) Námietky nebudú prerokované a budú považované za bezpredmetné v prípade,
že: a) v dlhodobých súťažiach :
-sú bez dokladu o zaslaní námietok súperovi
-sú bez dokladu o zaplatení poplatku
-sú podané po určenej lehote
-neobsahujú všetky údaje sú podané na iný orgán
b) v krátkodobých súťažiach :
-sú bez zloženého vkladu
-sú podané po stanovenej dobe
-neobsahujú údaje určené rozpisom danej súťaže
Článok 51
Odvolanie
1.) Odvolanie proti rozhodnutiam a námietkam v dlhobých súťažiach je možné podať písomne doporučenou
poštou príslušnému výkonnému výboru ZH :
-pri rozhodnutiach HK (prípadne iných komisií) ZH krajov resp. nižších územných celkov na VV ZH kraja resp.
územného celku
-pri rozhodnutiach HK SZH (prípadne iných komisií SZH) na VV SZH
2.) Odvolanie proti rozhodnutiam a námietkach (protestoch) v krátkodobej súťaži (turnaje) možno podať
písomne doporučenou poštou tomu orgánu,ktorý túto súťaž riadil.
3.) Odvolanie podáva výlučne výbor oddielu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia orgánu prvého
stupňa.Odvolanie musí obsahovať rovnaké náležitosti ako pri podávaní námietky (čl. 50).
4.) Odvolanie sa podáva odvolaciemu orgánu a kópia tomu orgánu, ktorý rozhodol v prvom
stupni. 5.) K odvolaniu musí byť priložený doklad o zaplatení poplatku za odvolanie (čl. 50, bod
10).
6.) Odvolanie musí byť prerokované odvolacím orgánom do 30 dní od
doručenia. 7.) Odvolanie nemá odkladný účinok.
8.) Rozhodnutie druhého stupňa je konečné.
Článok 52
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Odvolací orgán
1.) Orgán,ktorý rozhodoval v prvom stupni ,zašle do 10 dní po obdržaní odvolania všetky podklady,z ktorých
vychádzal,odvolaciemu orgánu.
2.) Odvolací orgán preskúma postup a spôsob rozhodnutia orgánu prvého stupňa.Vychádza pritom
predovšetkým z podkladových materiálov konania na prvom stupni a prípadne ich doplní svojim vlastným
šetrením.
3.) Funkcionár,ktorý rozhodoval v danom prípade ako člen prvostupňového orgánu,nemôže rozhodovať v
odvolacom konaní.
4.) Odvolávateľ má právo, ak o to požiada, zúčastniť sa prerokovania svojho prípadu v odvolacom orgáne na
vlastné náklady.
5.) Odvolanie môže byť stiahnuté späť písomným prehlásením odvolávateľa najneskôr do začiatku (otvorenia)
rokovania odvolacieho orgánu.
6.) Odvolací orgán má právo najneskôr do 15 dní odo d ňa rozhodnutia orgánu prvého stupňa začať odvolacie
konanie z vlastného podnetu , ak príde k záveru,že rozhodnutie prvostupňového orgánu by malo byť
zmenené.Postupuje pritom podľa predchádzajúcich ustanovení.
7.) Odvolací orgán odvolanie zamietne,ak je podané oneskorene alebo nie je doklad o zaplatení poplatku.
8.) Odvolací orgán potvrdí rozhodnutie prvostupňového orgánu,ak príde k záveru,že jeho rozhodnutie je
odôvodnené a správne.
9.) Odvolací orgán zruší rozhodnutie prvostupňového orgánu, ak príde k záveru, že v prerokovávanom prípade
nedošlo k porušeniu poriadku a regulárnosti súťaže.
10.) Odvolací orgán zmení rozhodnutie prvostupňového orgánu,ak príde k inému záveru.
Článok 53
Spoločné ustanovenia pre námietky a odvolania
1.) Ak je namietateľ alebo odvolávateľ prítomný na rokovaní, oznámi mu orgán svoje rozhodnutie s
odôvodnením a poučí ho o práve podať odvolanie.
2.) Rozhodnutie orgánu sa vydáva písomne, obsahuje výrok o potrestaní, stručné zdôvodnenie a poučenie o
odvolaní.
3.) Rozhodnutie sa zasiela doporučene oddielu a to do 10 dní od skončenia rokovania.
4.) Riadiaci orgán zverejňuje správy o prerokovávaných námietkach a odvolaniach v úradných správach zväzu.
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 54
Nedodržanie a porušovanie ustanovení tohoto SP a rozpisu súťaže rieši riadiaci orgán v zmysle súťažného a
disciplinárneho poriadku.
Článok 55
Výklad tohoto súťažného poriadku hádzanej vykonáva Výkonný výbor SZH.
Článok 56
Tento súťažný poriadok platí od 1. 7. 2011 schválený Správnou radou SZH 13. 6. 2011. Doplnky
schválené od 1. 7. 2013
Článok 57
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Týmto sa ruší platnosť skôr vydaných súťažných poriadkov,ich doplnkov a zmien. Neoddeliteľnou súčasťou
tohoto SP je príloha č. 1 systému hry každý s každým (Bergerove tabuľky).

P r í l o h a č. 1
S Y S T É MH R YK A Ž D Ý S K A Ž D Ý M
Pre 3 a 4 družstvá
1.kolo
:
1–4
2.kolo
:
4–3
3.kolo
:
2–4
Pre 5 a 6 družstiev
1.kolo
:
1–6
2.kolo
:
6–4
3.kolo
:
2–6
4.kolo
:
6–5
5.kolo
:
3–6

2–3
1–2
3- 1
2–5
5-3
3–1
1–4
4–2

3–4
1–2
4–5
2–3
5–1

Pre 7 a 8 družstiev
1.kolo
:
1 –8
2.kolo
:
8 –5
3.kolo
:
2 –8
4.kolo
:
8 –6
5.kolo
:
3 –8
6.kolo
:
8 –7
7.kolo
:
4 –8

2 –7
6 –4
3 –1
7 –5
4 –2
1 –6
5 –3

3–6
7–3
4–7
1–4
5–1
2–5
6–2

Pre 9 a 10 družstiev
1.kolo
:
1
2.kolo
:
10
3.kolo
:
2
4.kolo
:
10
5.kolo
:
3
6.kolo
:
10
7.kolo
:
4
8.kolo
:
10
9.kolo
:
5

2–9
7–5
3–1
8–6
4–2
9–7
5–3
1–8
6–4

3–8
8–4
4–9
9–5
5–1
1–6
6–2
2–7
7–3

4–7
9–3
5–8
1–4
6–9
2–5
7–1
3–6
8–2

5–6
1–2
6–7
2–3
7–8
3–4
8–9
4–5
9–1

2– 11
8– 6
3– 1
9– 7
4– 2
10– 8
5– 3
11 – 9

3 – 10
9– 5
4 – 11
10 – 6
5– 1
11 – 7
6– 2
1–8

4–9
10 – 4
5 – 10
11 – 5
6 – 11
1–6
7–1
2–7

5–8
11 – 3
6–9
1–4
7 – 10
2–5
8 – 11
3–6

–10
–6
–10
–7
–10
–8
- 10
–9
–10

Pre 11 a 12 družstiev
1.kolo
:
1– 12
2.kolo
:
12– 7
3.kolo
:
2– 12
4.kolo
:
12– 8
5.kolo
:
3– 12
6.kolo
:
12– 9
7.kolo
:
4– 12
8.kolo
:
12- 10

4–5
1–2
5–6
2–3
6–7
3–4
7–3
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6–9
1–2
7–8
2–3
8–9
3–4
9 – 10
4–5
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9.kolo
10.kolo
11.kolo

:
:
:

5 – 12
12 – 11
6 – 12

6– 4
1 – 10
7– 5

7–3
2–9
8–4

8–2
3–8
9–3

Pri nepárnom počte družstiev sa prvý stĺpec vynecháva.
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9– 1
4– 7
10 – 2

10 – 11
5– 6
11 - 1

