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1. TEXT FAIR PLAY:
Žiadame, aby krátko pred začiatkom každého stretnutia ohlásil hlásateľ v športovej hale nasledovný
text fair play:
“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.”

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.”

SLOVNAFT HANDBALL EXTRALIGA
ROZPIS ZÁPASOV PLAY OFF
Semifinále:
Tatran Prešov
MŠK Považská Bystrica

- HKM Šaľa
- HK Agro Topoľčany

3. zápas
28.4.2018
XM-03 18:00 Tatran Prešov
XN-03 18:00 MŠK Považská Bystrica
Arena Sport TV priamy prenos

stav série 2:0
stav série 0:2

- HKM Šaľa
- HK Agro Topoľčany

Haščík-Sivák, Ondogrecula
Budzák-Záhradník, Rančík

4. zápas (prípadný)
2.5.2018
XM-04 19:00 HKM Šaľa
XN-04 18:00 HK Agro Topoľčany

- Tatran Prešov
- MŠK Považská Bystrica

Brunovský-Čanda, Rudinský
Mandák-Rudinský, Karlubík

5.zápas (prípadný)
5.5.2018
XM-05 18:00 Tatran Prešov
XN-05 18:00 MŠK Považská Bystrica

- HKM Šaľa
- HK Agro Topoľčany
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Upozorňujeme na článok 2 Play off (semifinále, finále a zápasy o 3. miesto), Rozpisu SHE, kde je uvedené, že všetky
zápasy play off sa hrajú do rozhodnutia. V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase nasleduje streľba
sedemmetrových hodov – schéma vid pravidlá hádzanej.
Na technickej porade, obzvlášť pri priamych TV prenosoch je potrebné dohodnúť presný nástup na stretnutie
(predzápasová ceremónia) a za samotný presný začiatok zápasu zodpovedá delegát zápasu. Osoba z produkcie TV
nebude prítomná pri stolíku zapisovateľa a časomerača pred zápasom ani na technickej porade.
Finále a zápasy o 3. miesto:
1.zápas
2. zápas
3. zápas
4. zápas (prípadný)
5. zápas (prípadný)

12.5.2018
16.5.2018
19.5.2018
23.5.2018
26.5.2018

V Bratislave, 26.4.2018
MUDr. Ján Rudinský, v.r.
predseda KRaD SZH

Ing. Ivan Sverák, v.r.
predseda ŠTK SZH

Ing. Peter Brunovský, v.r.
riaditeľ súťaží SZH

