Slovenský zväz hádzanej – komisia rozhodcov
Schválené vo VV SZH dňa 8.2.2011

Telefonické –utajené- nominácie rozhodcov na zápasy play-off
Tipos - Extraligy a Whilky ročníka 2011-12
Po súhlase VV SZH opäť meníme súčasný, bežný, otvorený systém nominácie
rozhodcov na telefonický – utajený.
Systém sa týka všetkých play-off zápasov
• Tiposu Extraligy mužov
• Slovenskej časti Whilky žien
3. Priebeh – postup pri zverejnení utajených nominácií
1. Rozhodcov delegátov a supervízorov na zápasy play-off telefónom
nominuje predseda KR SZH minimálne jeden deň pred oficiálnym
dátumom konania zápasu.
2. O kompletnej nominácii rozhodcov, delegáta či supervízora bude
informovaný len prvomenovaný rozhodca.
3. Prvomenovaný rozhodca je povinný o nominácii ihneď informovať svojho

kolegu, delegáta a supervízora. Zámerom kontaktovania delegáta
a supervízora je dohodnutie spoločnej cesty a tým šetrenie nákladov.
4. Všetky zmeny v nomináciách rozhodcov, delegátov a supervízorov sa
vykonajú telefónom.
5. Delegát a supervízor:
platí, že
nominovaný bude
jeden delegát
a supervízor na jeden zápas a jeden hrací deň.
6. Nominovanie supervízorov bude vykonané na základe dôležitosti zápasov.

7. Ospravedlnenie
• O vzniku vážnej prekážky rozhodovať
po telefonickej nominácii
informuje rozhodca, delegát alebo supervízor okamžite predsedu KR.
Ten zariadi náhradnú nomináciu.
• (Tel: 0903 22 8018 alebo 0903 76 1307.)
8. Aj pre play-off platí, že vetovať možno stále len jednu dvojicu. S vetovaním ,
ktoré nebude vyhovovať predpisom sa KR SZH nebude zaoberať.
10. Pre všetkých delegátov platí, že riadne vyplnené Hodnotenia výkonov pošlú
elektronicky a včas na v hlavičke hodnotení uvedené adresy.
11. Delegáti: všetky mimoriadne udalosti predovšetkým však problémy
s rozhodcami vyžadujúce si zásah komisií rozhodcov
ohlásia delegáti
telefónom ihneď po skončení zápasu predsedovi KR. Povinnosť podávania
spoločných „správ“ v zmysle pravidiel 2012 platí a aj pre zápasy play-off.
12. Prioritu pri všetkých nomináciách na zápasy play-off mužov a žien majú
medzinárodní a najlepšie hodnotení rozhodcovia.
13. Tam, kde bude nevyhnutné prenocovať, žiadame dodržať zásadu, že náklady
na nocľažné na 1 noc nepresiahnu 30 Euro.
14. Supervízor do 24 hodín po skončení každého zápasu pošle (elektronicky)
správu na adresu : katusakova@slovakhandball.sk
Schválené vo VV SZH 8.2. 2011
KR SZH - Status : 12. marca 2012
Ambruš
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