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I.VÝKONNÝ VÝBOR SZH:
a) schválil:
- trénera pre reprezentačné chlapčenské mládežnícke družstvo v plážovej hádzanej
Stanislava Kolpaka
- trénera pre reprezentačné dievčenské mládežnícke družstvo v plážovej hádzanej Michala
Lukačina.
- bod 8 Rozpisu súťaže pre 1. ligu:
Ak v jednej zo skupín „A“ alebo „B“ bude 2 a viac družstiev, potom
musia
družstvá odohrať súťaž minimálne 4 kolovo medzi sebou.
Iba v prípade, ak v jednej zo skupín bude prihlásené 1 družstvo, bude priradené
do druhej skupiny.
- úpravu SP SZH –čl.4, bod 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.
- za usporiadateľa M-SR v plážovej hádzanej v kategóriách muži, ženy, dorastenci
a dorastenky SPORT CLUB Senec v termíne 25.-27.6.2016 v priestorch južnej strany
Slnečných jazier v Senci.
b)potvrdil:
- že v nastávajúcom období ponecháva doteraz platné rozdelenie vekových
kategórií,situáciu bude naďalej monitorovať k čomu prispejú aj on line zápisy so
všetkých súťaží SZH vrátane dorasteneckých kategórii od 1.7.2016 a časom sa opäť
vráti k vyhodnoteniu monitoringu.
II. ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA SZH:
a) žiada:
- kluby,aby posielali hlásenky na stretnutia aj p. Tomášovi
Húskovi na adresu
huska@slovakhandball.sk, ktorý uverejňuje začiatky stretnutí všetkých súťaží
webovej stránke SZH

na

b)kontumuje:
- výsledok stretnutia 2B-2 HK AS Trenčín – Handball Zlatná na Ostrove
0 : 10
v prospech družstva Handball Zlatná na Ostrove v zmysle SP SZH čl. 32 bod 9 a čl. 48
bod 1 (neoprávnený štart hráčky - Terézia Takáčová ).
-

výsledok stretnutia 2B-23 Iuventa Michalovce – ŠŠK CVČ Nesvady
10 : 0 v prospech
družstva Iuventy Michalovce na základe čl. 28, bod 4 SP SZH (nedoručenie vyhlásenia
okresného hygienika) a v zmysle čl. 48 bod 1b/ (nenastúpenie družstva na stretnutie)

-

kontumuje výsledok stretnutia 6D-3 Piccard Senec – MHáK Martin 0 : 10
v prospech
družstva MHáK Martin, na základe čl. 48 bod 1b/ (nenastúpenie družstva na stretnutie)
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III. KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV SZH:
a)pozýva:
všetkých trénerov, funkcionárov, hráčov a rozhodcov v pôsobnosti krajov na
prednášku
novým pravidlám platným od 1.7.2016.
Prezentácia sa uskutoční
v sobotu 25.6.2016
v čase od 9.30 do 12.00 v aule SPU
Nitra / Poľnohospodárska univerzita /
prednášateľ : Dragan Nachevski člen komisie rozhodcov IHF a predseda KR EHF
Súčasťou prezentácie
budú klipy, v ktorých jasne uvidíte zmeny platné od 1.7.2016
Vstup

voľný !

Tešíme

sa

na Vašu

k

účasť !

b)žiada:
KR SZH oznamuje záujemcom o kurz rozhodcov hádzanej C, že môžu sa prihlásiť na e-mailovej
adrese marian.cech.szh@gmail.com. V prihláške treba uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia,
e-mailovú a poštovú adresu a mobilné telefonne číslo. Školenie sa bude konať v mesiaci máj
2016, presný termín a miesto školenia sa oznámi účastníkom školenia z pozvánky cca 2 týždne
pred školením.
IV. MATRIČNÁ KOMISIA SZH:
a)žiada:
- všetkých klubových manažérov, aby si pred zápasom skontrolovali žiadosti, ktoré
zadali v elektronickej matrike, či sú vybavené. Ak je pri žiadosti uvedené
„vytvorená“, znamená to, že žiadosť ešte nebola spracovaná a schválená. Ak je uvedené
„uzavretá“, vtedy bola žiadosť vybavená a dotyčný hráč (-ka) resp. funkcionár môžu
nastúpiť na stretnutie.
b)oznamuje:
- všetky prestupy a hosťovania sú uverejnené na www.slovakhandball.sk v zložke matričná
komisia
V. TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA SZH:
a)pozýva:
- na doškoľovací seminár trénerov hádzanej všetkých licencií, ktorý sa
uskutoční 25.4. 2016 v Hlohovci.
Doškoľovací seminár zameraný na mládež
Miesto:
Termín:
Poplatok:
Program:
Prezentácia:

ŠH na Zábraní, Hlohovec
25.4.2016
5,- EUR
(hradí sa v hotovosti pri prezentácii)
12,30 – 13,00
13,00 – 15,00
15,00 – 16,30
16,45 – 17,30

Útočné a obranné činnosti jednotlivca
a kombinácie, lektor M. Lipták
Koordinačná príprava, lektor I. Jamriška
Pravidlá hádzanej – zmeny, lektor J. Rudinský

Prihlášky zasielajte:
na e-mailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk do 20.4.2016 najneskôr.

b)žiada:
- kluby o zaslanie údajov prípadných záujemcov o získanie trénerských licencií B,C,D,na
e-mailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk, aby TMK SZH mohla naplánovať školenia
trénerov. Pre otvorenie jednotlivých kurzov je potrebná účast minimálne
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15 frekventantov.
c) plánuje:
- otvoriť školenia na získanie trénerských licencí:
I. stupeň „D“ v termíne 20. – 22.5.2016 v Prešove
a
II. stupeň „C“ – RC Level I. v termíne 27.-29.5.2016, 3.-5.6.2016 v Modre
Žiadame záujemcov, ktorí sa zatiaľ neprihlásili alebo nepotvrdili záväzne svoju účast,
aby tak urobili najneskôr do 13.4.2016.
V prípade naplnenia potrebného počtu frekventantov TMK SZH školenia otvorí.
VI. DISCIPLINÁRNA KOMISIA SZH:
R-27 Topoľčany, XD-06, vhodenie predmetu na hraciu plochu po stretnutí
DP SZH časť B, B Previnenia kolektívov, I. Nezabezpečenie usporiadateľskej služby
PP 200,- EUR
+ uzatvorenie ihriska na 1 zápas podmienečne do konca súťažného ročníka 2015/16
R-28 B.Matejíková , ZVD Trenčín, kontumácia 2B-2 Trenčín – Zlatná 0:10, v prospech
Zlatnej, odstúpené z ŠTK SZH
DP SZH časť B, III. Previnenie trénerov a funkcionárov, 5. Porušenie predpisov
a smerníc SZH (KZH)
PP 15,- EUR
+ ZVF na 2 stretnutia podmienečne
R-29 Neúčasť hráčiek Iuventy Michalovce na reprezentačnom zraze kadetiek SR – V.
Bajčiová, A. Holejová, F. Solárová
IUVENTA Michalovce
Porušenie
Spoločných
ustanovení
čl.
7
Ustanovenie
o juniorských,
kadetských
hráčoch/hráčkach RD a hráčoch RD mužov
Smernica SZH – Uvoľňovanie hráčov pre reprezentačné družstvo, bod 5 a bod 14
a v zmysle
DP SZH časť B, B. Previnenie kolektívov bod 8. Porušenie zásad
reprezentácie:
PP
300,- EUR
R-30 V. Sadovyi, Prešov, diskvalifikácia so správou, XC-08
DP SZH časť B , II. 3 Hrubé nešportové správanie
PP 60,- EUR + 3 zápasy nepodmienečne
R-31 J. Porkert, Modra, diskvalifikácia so správou, XE-04
DP SZH časť B, II.2 Nešportové správanie
PP 10,- EUR
+ ZSČ na jeden zápas nepodmienečne
R-32 Nenastúpenie na stretnutie, kontumácia 2B-23 Michalovce – Nesvady, odstúpené z ŠTK
SZH
ŠŠK CVČ Nesvady
DP SZH časť B, B. Previnenia kolektívov, 2. Nenastúpenie družstva
PP 600,- EUR
+ ZČD na jedno stretnutie podmienečne

Dôležité upozornenie:

na stretnutie
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Najbližšie Správy SZH budú vydané začiatkom mája 2016. Zároveň upozorňujeme, že informácie
uvedené v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami SR a VV SZH a všetci zainteresovaní sú
povinní ich rešpektovať.

