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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.” 
 

 

3. INFORMÁCIE PRE ČESKÉ KLUBY MOL LIGY:  

 

A) Pokyny k organizaci soutěžních utkání (Covid-19) 

V souvislosti s aktuální bezpečnostní a epidemiologickou situací vydává Český svaz házené závazné pokyny k organizaci soutěžních utkání v souvislosti s onemocněním Covid-

19. Tyto pokyny obsahují kromě všeobecných ustanovení o hygienických opatřeních v prostorách sportovišť a obecných pravidel prevence pro družstva zejména postupy klubů 

v případě zjištěné nákazy. Tyto postupy vnímejte prosím jako závazné.  

http://www.slovakhandball.sk/
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Apelujeme na všechny kluby, aby včas a správnou formou komunikovali zjištěné problémy s tímto související se soutěžním úsekem ČSH. Pokud dojde k odložení utkání, 

žádáme kluby o dohodu klubů stran nového termínu nejpozději do 5 dnů od odvolání!  

Dále upozorňujeme, že ačkoliv má družstvo dle Pokynů potenciální nárok na odložení utkání, o tomto rozhoduje vždy Soutěžní úsek či Soutěžní komise ČSH na základě dodaných 

podkladů. Z toho důvodu žádáme kluby, aby patřičné kroky např. směrem k fanouškům, činily až po oficiálním rozhodnutí řídících orgánů soutěže!  

Věnujte prosím mimořádnou pozornost nejen Pokynům, ale rovněž aktuálním hygienickým a epidemiologickým opatřením vydaným Vládou ČR, Ministerstvem Zdravotnictví ČR 

či příslušnou Krajskou hygienickou stanicí vašeho kraje.  

 

B) Pokyny k organizaci pořadatelské služby na utkání 

 

V souvislosti s vydanými Pokyny k organizaci soutěžních utkání si dovolujeme znovu apelovat na organizátory soutěžních utkání ohledně pořadatelské služby: v místě konání 

utkání je zapotřebí co nejvíce omezit počet pořadatelů na sportovišti, a sice na 

- Hlavní pořadatel 

- Pořadatelé u stolku (časoměřič, zapisovatel, popř. hlasatel) 

- Pořadatelé na hrací ploše (úklid plochy) 

- Zdravotnická služba (v max. počtu 2 osob) 

- Pořadatelé zajišťující TVcom přenos (v max. počtu 2 osob) 

- Pracovníci zabezpečující TV přenos (pouze v případě televizního utkání) 

Důrazně tedy žádáme organizátory utkání, že dle výše uvedeného by u běžného (nikoliv televizního) utkání v žádném případě neměl počet pořadatelů překročit počet 15 osob!  

 

C) PCR testování družstev  

http://www.slovakhandball.sk/
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Na základě neoficiálního vyjádření zástupce NSA je zapotřebí počítat s platností jednoho PCR testu na 48 hodin. S ohledem na to žádáme kluby o organizaci a zajištění testovacích 

kapacit pro členy svého družstva (hráči a funkcionáři na lavičce) tak, aby byla tato lhůta dodržena v návaznosti na termíny utkání.  

 

Pro kluby, které projevily zájem o zprostředkování testování přes Český svaz házené, uvádíme níže kontaktní údaje laboratoře, která testování zajistí:  

EUC Laboratoře s.r.o. 

PharmDr. JOSEF STEJSKAL (obchodní ředitel) 

mobil +420 702 239 630 

e-mail josef.stejskal@euclaboratore.cz 

 

Připomínáme znovu domluvu z jednání 4.11. ohledně pokrytí 50% nákladů na PCR testování družstev ze strany ČSH, přičemž se bude jednat o 50% z ceny 1 testu dostupnou u 

laboratoře dojednané ze strany ČSH, tedy cca 800 Kč/test.   

 

Rozpis najbližších zápasov pre družstvá z ČR (prosíme kluby, rozhodcov a delegátov ČR o potvrdenie prevzatia informácie): 
 

W-54  15.11.2020 17:00 DHC Slavia Praha  - DHC Sokol Poruba   Blanár-Opava, Vaněček 

W-73  14.11.2020 16:30 DHK Zora Olomouc  - DHC Plzeň    Brzósková-Pavelová, Trojková 

W-64  15.11.2020 17:00 Handball PSG Zlín  - Sokol Písek    Bareš-Uhlíř, Samek  
W-53  17.11.2020 16:00 DHK Baník Most   - DHK Zora Olomouc   Deml-Dvořáček, Směja 

W-79  18.11.2020 18:00 DHK Baník Most   - TJ Sokol Písek    Hájek-Zych, Macho 
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Rozpis najbližších zápasov družstiev SR (kluby, rozhodcovia a delegáti už potvrdili samostatne prevzatie informácie, tak už nemusia potvrdzovať): 

W-161          14.11.2020 17.00 HC DAC Dunajská Streda  - ŠŠK Prešov    Adamkovič-Švarc, Rudinský 

W-126           15.11.2020    18.00 Iuventa Michalovce         - HK Slovan Duslo Šaľa  Baďura-Ondogrecula, Nemčíková 

W-87               17.11.2020      16.00   HK Slovan Duslo Šaľa       - ŠŠK Prešov    Bočáková-Jánošíková, Podlucký 

 

W-05               21.11.2020  15.00 ŠŠK Prešov                         - Iuventa Michalovce    

W-97             21.11.2020  16.00 HK Slovan Duslo Šaľa       - HC DAC Dunajská Streda 

 

Informácia pre rozhodcov a delegátov SR: 

 

V prípade, že potrebujú si prísť osobne pre antigénový test na sekretariát SZH, prosíme, aby sa vopred dohodli s M. Halásovou halasova@slovakhandball.sk alebo 

0911 641 746. Pre najbližšie zápasy upozorňujeme, že v piatok 13.11.2020 a v pondelok 16.11.2020 budeme čerpať dovolenku. 

 

 

V Bratislave, 11.11.2020 

 

Petr Novák, v.r.    Jiří Ondráš, v.r.                   Ján Rudinský, v.r. 

manažér rozhodcov za ČSH           manažér delegátov za ČSH  manažér rozhodcov a delegátov za SZH 

 

 

       Stanislav Svoboda, v.r.                           Ivan Sverák, v.r.                          Peter Brunovský, v.r. 

         riaditeľ súťaží ČSH                        predseda ŠTK SZH                          riaditeľ MOL LIGY 

http://www.slovakhandball.sk/
mailto:halasova@slovakhandball.sk

