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Slovenský zväz hádzanej - Komisia rozhodcov 

 

Pravidlá hádzanej 8:6 / 8:10    
Diskvalifikácie so správou 

 
I n f o r m á c i a pre rozhodcov, delegátov a supervízorov  SZH 

2012 
 
 

Výkonný výbor SZH na návrh KR SZH na svojom rokovaní dňa 22.10.29011 
rozhodol, že každá priama diskvalifikácia so správou, bude okrem odobratia 
registračného preukazu hráča v zmysle  platného výkladu Pravidla 8:6 a 8:10 
znamenať aj okamžité a  automatické zastavenie činnosti „previnilca“ na 
jeden (nasledujúci)  zápas. Zastavenie činnosti sa týka tej súťaže, v ktorej 
došlo  k priamej diskvalifikácii. Rozhodnutie začne platiť od dátumu 
zverejnenia tlačového vydania Pravidiel hádzanej IHF 2010. 
 
Postup riešenia  
 
1.  Prvý kontakt  rozhodcov a  delegáta s riadiacim orgánom súťaže po 

 priamej diskvalifikácii „so správou“ začína  krátkym záznamom v Zápise 
 o stretnutí.  

 
1.1. Záznam v Zápise informuje o tom, že k priamej diskvalifikácii došlo 
 a samostatná správa nasleduje. Tento záznam v Zápise informuje 
 o probléme predovšetkým hraciu  a disciplinárnu komisiu SZH. 
  
1.2.  Následná „Správa“  už vyčerpávajúcim a pravidlám zodpovedajúcim  
 spôsobom  doplňuje prvú informáciu predovšetkým textom  a slúži  pre 
 začatie konania  disciplinárnej komisie. Následnú „Správu“ odosielajú na 
 SZH rozhodcovia so Zápisom a delegát s hodnotením výkonu vždy v prvý 
 deň po zápase. 
 
2.    Diskvalifikácia „so správou“ má  teda vždy dve časti. Prvú 
 informatívnu,     určenú predovšetkým ZVD a Hracej komisii  a druhú, 
 odborne výrazne  detailnejšiu slúžiacu najmä pre  konanie  Disciplinárnej 
 komisie. 
2.1. Táto dodatočná  formulácia zakladá riadiacemu orgánu principiálnu 
 povinnosť prijať  ďalšie opatrenia – teda okrem automatického 
 zastavenia činnosti na nasledujúci zápas udeliť aj iné následné 
 tresty. 
2.2. Táto formulácia (16:8, 8:6, 8:10)  však nedáva riadiacemu orgánu voľnosť 
 upustiť od  ďalšieho potrestania, čo by znamenalo popretie skutočností 
 zistených  rozhodcami alebo delegátom, ktoré sú konečné (Pozri však 
 aj 17:11).  
2.3. Diskvalifikácia bez správy nemá byť spájaná s ďalšími trestami a nie je 
  potrebné ju doplňovať  písomnou správou. 
 
 



SZH – Komisia rozhodcov vysvetlivka k pravidlu  8:6 a 8:10 - Diskvalifikácia so Správou 

2 

3.      Pre lepšie, pravidlám vyhovujúce informovanie riadiaceho orgánu  o 
 príčinách priamej diskvalifikácie „so správou“  uvádzame príklady 
 správneho – pravidlám  8:6 a 8:10 vyhovujúceho textu „ dvoch častí 
 Správy“, kde v prvej časti „Správy“ sú vždy vymenované základné údaje 
 o mimoriadnej udalosti a je spoločná pre všetky nižšie uvedené príklady. 
 
Informácia  o dôvode  priamej diskvalifikácii so správou  Poznámky 
Informáciu podávajú: rozhodcovia a delegáti  
Číslo zápasu:                         
Dátum zápasu:                  Čas: 
Miesto zápasu: 
Dôvod diskvalifikácie: 

 

Priamo „so správou“  bol diskvalifikovaný   
- Hráč číslo: 
- Družstvo hráča:         
- Meno:                      
- Priezvisko:             

 

-Reg. preukaz .č.: 
-Čas diskvalifikácie: 
-Stav skóre pri diskvalifikácii: 
Bol niekto zranený? 

- Meno hráča: 
- Pokračoval v hre? 
- Ak je to možné, potom podrobnejšia informácia o mieste 

a druhu zranenia:                          

 

 
3.1   V texte druhej časti „Správy“  musí byť  popísaná  exaktná  príčina  
 a prípadné  následky    príčiny (príčin)  diskvalifikácie.  
 
3.2 Príklady správnej technicko-odbornej  informácie  pre  riadiaci 
 orgán súťaže 
 
Dôvod diskvalifikácie: uplatnenie pravidla 8:6a  
Hráč č. A9 v protiútoku, zo zadu, sotil vedľa neho bežiaceho súpera č. B5 tak, že 
tento neovládol svoj ďalší pohyb a prudko hlavou narazil  do steny za vonkajšou 
bránkovou čiarou.  
Hráč č.B5 musel byť na a neskôr aj mimo hracej plochy ošetrovaný.  
 
Upozornenie 
Pre všetky nižšie uvedené príklady, v ktorých  faulovaný hráč po faule 
a ošetrení v hre nepokračoval, sú rozhodcovia a delegát  povinní túto skutočnosť 
v „Správe“ a „Zápise o zápase“ uviesť. 
 
Dôvod diskvalifikácie: uplatnenie Pravidla 8:6a   
Hráč č. A9 pri streľbe z výskoku s loptou v ruke, súper č.B8 z boku (zo zadu) 
sotil tak, že tento spadol na  chrbát ( na zadok) tak, že musel byť na hracej 
ploche dlhší čas ošetrovaný.  
Dôvod diskvalifikácie: uplatnenie pravidla 8:6  
Hráč č. A9 v aktívnom vykročení a blokovaní streľby súpera č.B7  ho oboma 
rukami (dlaňami) zasiahol do tváre –krku.   
(Zranenie B7 bolo dlhší čas na a neskôr aj mimo hracej plochy ošetrované.)  
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Dôvod diskvalifikácie: uplatnenie pravidla 8:6b  
Hráč č.A9 za stavu 16:15 nezadržaným úderom  udrel päsťou (lakťom, hlavou 
a pod.) súpera č. B11 do tváre. B11 po ošetrení odišiel do kabíny a nepokračoval 
v hre. Hráči č. A9 a súper č. B11 sa v čase útoku č.A9  nachádzali v tzv. pasívnej 
zóne hry , v ktorej sa v okamihu faulu, nenachádzala lopta (skrytý faul.) 
Hráč.B11 zápas nedohral. 
Dôvod diskvalifikácie. uplatnenie pravidla 8:6b   
Funkcionár družstva A označený písmenom C,  v čase  26.45 min. druhého 
polčasu za stavu 33:33, z priestoru vlastného striedania, na hracej ploche,   
( Alternatíva: pred začatím zápasu) bez akéhokoľvek zmyslu pre normálne 
správanie napľul do tváre hráčovi súpera č.9 (Alternatíva: rozhodcovi, 
delegátovi.) Stalo sa  to potom, čo bol funkcionár (A/B/C/D ?) už za opakované 
nešportové správanie progresívne potrestaný. 
Dôvod diskvalifikácie: uplatnenie pravidla 8:10a  
Hráč č.9 po vylúčený, za stavu 3:3, na hracej ploche, pred hvizdom na znovu 
zahájenie hry ,  urazil (zosmiešnil) ukázaním prostredníka ruky rozhodcu 
(Alternatíva : funkcionára súpera.).  
Po provokácii s ukazovákom pokračoval a na rozhodcu kričal (reval): „to nie je 
možné ty slepý idiot bež domov a tu sa už viac  neukazuj -  somár“. 
Dôvod diskvalifikácie: uplatnenie pravidla 8:10a 
Diskvalifikácia funkcionára A za porušenie Pravidla 8:10a. Funkcionár družstva A, 
označený A, ktorý po prerušení času hry a  vylúčení hráča A9,  hrubým 
nešportovým  spôsobom urazil rozhodcu (hráča súpera B/6) slovami: „Ty chorá, 
slepá vrana“. 
Dôvod diskvalifikácie: uplatnenie pravidla 8:10a 
Diskvalifikácia funkcionára A, za porušenie pravidla 8:10a, ktorý sa v priebehu 
prerušenia času hry, pri vylúčení hráča A11,  vyhrážal rozhodcovi  (hráčovi 
súpera B/6 ) slovami: „Ty somár , príď raz do našej haly a tam niečo zažiješ“! 
Chystaj si úmrtný list hovädo! 
Dôvod diskvalifikácie: uplatnenie pravidla 8:10b 
Diskvalifikácia hráča A9 za porušenie pravidla 8:10b, ktorý úmyselným vstupom 
na   hraciu plochu (cez priestor vlastného striedania alebo mimo tohto priestoru) 
zmaril jasnú gólovú príležitosť súpera.  
Dôvod diskvalifikácie: uplatnenie pravidla 8:10c 
Diskvalifikácia hráča A9, za  porušenie pravidla 8:10c,  ktorý v poslednej minúte 
zápasu za stavu 22:22, pri rozhodnutí proti jeho družstvu  (vyhadzovanie, 
vhadzovanie, voľný hod, začiatočný hod) nevydal loptu okamžite súperovi.  
Dôvod diskvalifikácie: uplatnenie pravidla 8:10 
Diskvalifikácia funkcionára (A/B/C/D), ktorý v priebehu hry alebo pri jej 
akomkoľvek prerušení, (vrátane  Time-outu)  v priestoru svojho striedania  
mimoriadne nešportovým spôsobom násilím alebo násiliu sa podobajúcim 
spôsobom napadne svojho hráča alebo funkcionára.  
Násiliu podobný spôsob je napríklad sotenie do hráča, úder po hlave, šticovanie 
vlasov , pľuvnutie na zem alebo na hráča, vykázanie hráča zo striedačky. Ide 
teda o verbálne ale aj  neverbálne formu mimoriadne nešportového správania 
funkcionára. Pozor: správa sa podáva aj pri diskvalifikácii po predchádzajúcom  
napomenutí alebo po vylúčení na 2 minúty.  
Pripravila KR SZH,  
VV schválil 22.10.2011 
Status 12. 3. 2012 15:59 
Ambruš 
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