
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spravodaj MOL LIGY  
 

č. 4 
 

XXI. ročník  2022/2023 



 

 

 
Slovenský zväz hádzanej 
Junácka 6, 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  

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: 

 

Změny vedení a administrace zápisu o utkání v MOL lize (utkání hraná v ČR, ale doporučujeme aplikovať i v zápasoch SR, bude to slúžiť 

ako test pred plánovaným riadnym spustením od nového súťažného ročníka vo všetkých súťažiach SZH ) 

 

- zápis o utkání bude veden pouze v informačním systému (v SR on line zápis), nebude nutné vést zápis v tištěné podobě a mít dva zapisovatele u 

stolku  

- před utkáním na technické poradě bude předán delegátovi utkání vyplněný zápis o utkání v tištěné podobě, který podepíší oba ZVD a tím potvrdí, 

že všichni účastníci utkání z daného družstva (hráči a funkcionáři) jsou oprávnění k utkání nastoupit 

- tento zápis o utkání bude připraven u stolku pro případ „vyšší moci“ 

- pokud ho nebude nutno využít, může si ho delegát založit pro případ dokazování při pochybnostech o oprávněnosti účastníků utkání 

- po utkání bude provedena verifikace zápisu o utkání v informačním systému jako doposud, tj. obou ZVD, rozhodčích a delegáta a zápis bude 

uzavřen 

- následně bude vytištěn vyplněný zápis o utkání se všemi údaji, v informačním systému označen jako „REPORT UTKÁNÍ“ 

- tento vyplněný a vytištěný zápis o utkání podepíší ZVD obou družstev, opětovně v části potvrzení soupisek (oprávněnost účastníků utkání), a dále 

v části, kde berou na vědomí výsledek utkání; každý ZVD dva podpisy 

- následně zápis o utkání podepíše zapisovatel, rozhodčí a delegát 

- takto podepsaný a vyplněný zápis o utkání je předán rozhodčím, kteří doplní údaje a informace na zadní stranu zápisu a připojí svůj podpis 

- kompletně vyplněný zápis o utkání včetně zadní strany s podpisy rozhodčích předají rozhodčí HP k naskenování obou stran zápisu, HP poté zajistí 

předání kopie obou stran zápisu oběma družstvům a delegátovi utkání  

- kopii obou stran zápisu je pořádající klub povinen odeslat elektronicky nejpozději do 24 hodin na adresy uvedené v Rozpisu (zápis naskenovaný, 

ne fotografie) 

- originál zápisu o utkání zůstává po utkání rozhodčím, tito ho uchovají do konce soutěžního ročníku a po jeho ukončení odešlou všechny zápisy 

poštou na SZH 

- v případě problému si může SZH vyžádat u rozhodčího zaslat originál zápisu o utkání dle potřeby okamžitě 
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Rozhodnutie riadiaceho orgánu súťaže k nedohratému zápasu MOL ligy XBA034 Sokol Písek - HC DAC Dunajská Streda. 

 

 

V zmysle stanoviska riadiaceho orgánu MOL ligy vydaného dňa 26.10.2022 k nedohratému zápasu MOL ligy XBA034 Sokol Písek - HC DAC 

Dunajská Streda a následných stanovísk oboch klubov, riadiaci orgán súťaže rozhodol nasledovne: 

 

Rozhodnutie riadiaceho orgánu MOL ligy: 

 

Po dôkladnom zvážení všetkých okolností, stanovísk rozhodcov, delegáta a oboch klubov a so zreteľom na športovú stránku, t.j. na dohratie daného 

zápasu (pokiaľ je to možné) sa uvedený zápas bude dohrávať:  

  

Dňa:     19.2.2022 od času a skóre, kedy bol zápas predčasne ukončený 

Miesto zápasu:   ŠH v Dunajskej Strede 

Rozhodcovia a delegát:  platí pôvodná nominácia rozhodcov a delegáta (pokiaľ v daný deň to umožnia okolnosti) 

Diváci:    zápas sa odohrá bez divákov 

Náklady na ŠH a obsluhu: v réžii HC DAC Dunajská Streda 

Náklady na ubytovanie: v réžii TJ Sokol Písek 

 

Dňa 18.2.2022 sa uskutoční riadne vyžrebovaný zápas 17. kola HC DAC Dunajská Streda – TJ SOKOL Písek. 
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Vyžrebovanie základnej časti XXI. ročníka MOL Ligy pre súťažný ročník 2022/2023  /10.-11. kolo/ 

 
 

kolo číslo dátum/čas domáci hostia  poznámka                           rozhodcovia, delegát 

10 XBA055 03. 12. 2022 17:00 DHC Plzeň Handball club Zlín                                               Šlezingr-Špunar, Douda 

10 XBA056 30. 11. 2022 18:00 Sokol Písek Iuventa Michalovce                                               Brzósková-Sovová, Skružný 

10 XBA057 30. 11. 2022 18:00 DHK Baník Most HK Slovan Duslo Šaľa                                               Bareš-Uhlíř, Zych 

10 XBA058 30. 11. 2022 17:00 DHC Slavia Praha DHC Sokol Poruba                                               Beňuš-Háza, Novák 

10 XBA059 30. 11. 2022 18:00 Házená Kynžvart DHK Zora Olomouc                                               Hájek-Kozler, Konečný 

10 XBA060 03. 12. 2022 18:00 AHT HC Tatran Stupava HC DAC Dunajská Streda                                               Bočáková-Jánošíková, Ondogrecula 

           

11 XBA061 10. 12. 2022 18:00 HC DAC Dunajská Streda DHC Plzeň                                               Haščíková-Kellner, Podlucký 

11 XBA062 10. 12. 2022 17:30 DHK Zora Olomouc AHT HC Tatran Stupava                                               Blanár-Opava, Palatinus 

11 XBA063 07. 12. 2022 18:00 DHC Sokol Poruba Házená Kynžvart SH Sareza                             Fukala-Mohyla, Petřek 

11 XBA064 10. 12. 2022 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa DHC Slavia Praha                                               Budzák-Záhradník, Karlubík 

11 XBA065 20. 12. 2022 17:30 Iuventa Michalovce DHK Baník Most        dohrávka                               Haščík-Sivák, Oťapka  

11 XBA066 10. 12. 2022 14:30 Handball club Zlín Sokol Písek SH Radostova, Luhačovice  Kichner-Vacula, Füleová  

 

Zmena rozhodcu, resp. delegáta v 9. kole (označené žltou farbou):   
XBA049 26. 11. 2022 18:00 AHT HC Tatran Stupava DHC Plzeň                                              Balogh-Bohuniczký, Čech 

    XBA051 26. 11. 2022 17:30 DHK Zora Olomouc DHC Slavia Praha                                              Hanák-Pavlíček, Kastner 

 

V Bratislave, 16.11.2022 

Jiří Opava, v.r.    Lada Palatinus, v.r.                  Peter Haščík, v.r. 

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

 

             Jiří Ondráš, v.r.                          Ivan Sverák, v.r.                Peter Brunovský, v.r. 

         riaditeľ súťaží ČSH             predseda ŠTK SZH                 riaditeľ MOL LIGY 
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