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XIII.	  ročník	  	  WHIL	  	  	  2014/2015	  
1.	  	  UPOZORNĚNÍ	  
 

Pro	  jistotu	  si	  dovolím	  před	  startem	  soutěže	  zdůraznit	  klubům,	  delegátům	  a	  rozhodčím	  některé	  
novinky	  a	  detaily:	  

-‐ v	  ČR	  se	  používají	  nové	  zápisy	  o	  utkání	  ČSH	  pro	  16	  hráček;	  v	  SR	  nadále	  „dosavadní“	  zápisy	  
WHIL;	  

-‐ zápisy	  se	  před	  utkáním	  vyplňují	  výhradně	  na	  PC,	  případně	  tedy	  na	  psacím	  stroji;	  
-‐ rozhodčí	  posílají	  originál	  zápisu	  do	  Prahy	  na	  adresu:	  ČSH,	  110	  00	  Praha	  1,	  Bolzanova	  1;	  
-‐ k	  utkání	  nesmí	  nastoupit	  hráčky	  neuvedené	  na	  schváleném	  seznamu	  hráček	  WHIL;	  
-‐ při	  zapomenutí	  /	  ztrátě	  některého	  hracího	  dokladu	  se	  postupuje	  podle	  čl.12,	  odst.	  7	  

a	  dalších	  Rozpisu;	  
-‐ povinné	  předložení	  a	  kontrola	  náhradního	  dresu	  a	  „rozlišovacího“	  dresu	  pro	  

hráčku/brankářku	  na	  technické	  poradě;	  
-‐ za	  klub	  z	  ČR	  mohou	  nastoupit	  max.	  3	  hostující	  hráčky,	  za	  družstva	  ze	  SR	  bez	  omezení;	  
-‐ odpovědný	  vedoucí	  (funkcionář	  A)	  družstva	  z	  ČR	  musí	  být	  registrovaným	  členem	  daného	  

klubu	  (nikoli	  formou	  hostování	  nebo	  limitovaného	  přestupu),	  ostatní	  funkcionáři	  musí	  být	  
registrováni	  v	  ČSH	  v	  libovolném	  klubu	  nebo	  individuálně;	  

-‐ všichni	  funkcionáři	  družstev	  ze	  SR	  uvedení	  na	  zápise	  musí	  být	  registrováni	  v	  daném	  klubu	  
(jinak	  nemohou	  být	  připuštěni	  k	  utkání	  WHIL);	  

-‐ povinné	  jednotné	  oblečení	  všech	  hráček	  na	  úvodním	  nástupu;	  
-‐ kluby	  nehodnotí	  výkony	  rozhodčích;	  
-‐ delegáti	  používají	  ve	  WHIL	  k	  hodnocení	  rozhodčích	  postup	  a	  formulář	  stejný	  jako	  

v	  národních	  soutěžích	  mužů;	  principy	  jsou	  stejné	  v	  ČSH	  i	  SZH;	  zprávu	  posílají	  výhradně	  
elektronicky	  ve	  formátu	  .xls,	  opakuji	  adresy:	  
-‐ z	  utkání	  hraných	  v	  ČR:	  

konecny@chf.cz;	  hruba@chf.cz;	  szh@slovakhandball.sk;	  ivan.dolejs@sck.izscr.cz	  
-‐ z	  utkání	  hraných	  v	  SR:	  

konecny@chf.cz;	  hruba@chf.cz;	  szh@slovakhandball.sk;	  janrudinsky@rudimed;	  
jaroondo@post.sk	  

	  

2.	  STATISTIKY	  	  	  	  	  
StatistikyWHIL2014.

pdf 	  
Podle	  článku	  28	  odst.3	  musí	  kluby	  dodávat	  po	  utkání	  statistické	  údaje	  podle	  přiloženého	  manuálu.	  
České	  a	  moravské	  kluby	  zapisují	  statistiky	  včetně	  protokolu	  o	  utkání	  přímo	  do	  systému	  
handball.net.	  
Kluby	  ze	  SR	  posílají	  zápis	  (e-‐mailem)	  a	  následně	  přehled	  statistických	  údajů	  (viz	  odstavec	  3	  přílohy)	  
e-‐mailem	  v	  uvedeném	  termínu	  na	  adresy	  konecny@chf.cz,	  svoboda@chf.cz	  a	  chalupa@chf.cz	  	  
 
 

3.	  ORGANIZAČNÍ	  INFORMACE:	  
 

a) povolení	  reklam	  

Ředitel	  WHIL	  udělil	  pro	  ročník	  2014-‐15	  povolení	  konkrétních	  individuálních	  reklam	  hráčkám	  DHK	  
Baník	  Most	  v	  souladu	  s	  čl.	  26	  odst.3	  Rozpisu	  WHIL.	  



Na	  základě	  předložení	  obchodní	  smlouvy	  povoluje	  ředitel	  WHIL	  v	  souladu	  s	  čl.	  26	  odst.4	  Rozpisu	  
WHIL	  družstvu	  DHK	  Baník	  Most	  použití	  bannerů	  o	  rozměrech	  max.2,7	  x	  1,7m	  na	  brankových	  sítích	  
do	  konce	  soutěžního	  ročníku	  2014-‐15.	  

b) Schválení	  změn	  termínů	  utkání	  WHIL	  

Utkání	  WA03	  Sokol	  Poruba	  –	  Slavia	  Praha	  bude	  sehráno	  20.9.2014	  od	  16:30	  hodin	  v	  nové	  
sportovní	  hale	  v	  Bohumíně	  v	  Koperníkově	  ulici.	  SK	  ČSH	  provedla	  kompletní	  prohlídku	  haly	  
s	  pozitivním	  závěrem;	  hala	  byla	  certifikována	  pro	  utkání	  v	  nejvyšších	  soutěžích	  házené.	  
	  
Utkání	  WA11	  Bemaco	  Prešov	  -‐	  Sokol	  Poruba	  (původní	  termín	  27.9.2014)	  bude	  sehráno	  v	  	  novém	  
termínu	  22.2.2015	  od	  14:00	  hodin	  na	  základě	  souhlasu	  obou	  družstev.	  
	  
Utkání	  WA17	  HC	  Zlín	  –	  DHK	  Baník	  Most	  bude	  sehráno	  4.10.2014	  od	  16:00	  hodin.	  
	  
Utkání	  WA20	  DHK	  Baník	  Most	  –	  Sokol	  Písek	  (původní	  termín	  18.10.2014)	  bude	  kvůli	  účasti	  
družstva	  Mostu	  v	  evropském	  poháru	  předehráno	  v	  novém	  termínu	  5.10.2014	  od	  17:00	  hodin.	  
	  
Utkání	  WA30	  DHK	  Zora	  Olomouc	  -‐	  DHK	  Baník	  Most	  (původní	  termín	  25.10.2014)	  bude	  kvůli	  účasti	  
družstva	  Mostu	  v	  evropském	  poháru	  předehráno	  v	  novém	  termínu	  ve	  středu	  22.10.2014	  od	  17:30	  
hodin.	  
	  
Utkání	  WA33	  Bemaco	  Prešov	  –	  Sokol	  Písek	  (původní	  termín	  1.11.2014)	  bude	  předehráno	  v	  novém	  
termínu	  28.9.2014	  ve	  14:00	  hodin	  na	  základě	  souhlasu	  obou	  družstev.	  
	  
Utkání	  WB33	  Sokol	  Písek	  –	  Bemaco	  Prešov	  (původní	  termín	  28.2.2015)	  bude	  předehráno	  v	  novém	  
termínu	  22.11.2014	  od	  15:00	  hodin	  na	  základě	  souhlasu	  obou	  klubů.	  
 

c) oprava	  adresáře	  

S	  omluvou	  za	  vlastní	  chybu	  uvádím	  správnou	  webovou	  adresu	  klubu	  Bemaco	  Prešov:	  
www.sskpresov.sk	  
	  
Novým	  manažerem	  komunkace	  a	  mediálním	  pracovníkem	  ČSH	  se	  stal	  pan	  Vít	  Chalupa	  
(chalupa@chf.cz)	  
 
	  
	  
	  
V	  Praze,	  16.9.2014	  
	  
	  
Jiří	  Konečný	  
ředitel	  WHIL	  	  
	  


