
Povinnosti klubů WHIL v sezóně 2015/2016 

 

 

1. Zasílání zápisu z utkání (mediálnímu pracovníku, ostatním dle rozpisu soutěže) 

 

 stejný princip jako v loňské sezóně 

  

 v každém případě je potřeba zasílat zápisy bez zbytečného prodlení co nejdříve po 

jejich vyplnění a odsouhlasení (nejpozději do 60minut po utkání) mediálnímu 

pracovníkovi ČSH (sl.Alžběta Vejrostová, p.Vít Chalupa) na adresu: 

pr@chf.cz 

aby mohly být zpracovány pro média – PROTO NEZBYTNÉ ZASLÁNÍ HNED PO UTKÁNÍ; 

 

 pro potřeby řízení soutěže a sekretariátu ČSH samozřejmě stačí poslat později 

v průběhu víkendu (ale proč to posílat dvakrát) na e-maily:  

o konecny@chf.cz 

o svoboda©chf.cz  

 

 

2. Protokoly o utkání do systému Handball.net 

 

 vkládá klubový redaktor nebo jiná zodpovědná osoba do systému Handball.net 

 adresa: www.handball.cz (přihlášení pod vaším login a heslem do sekce SOUTĚŽE) 

 Správa zápisů o utkání  

 W.H.I.L. 

 utkání  

 Protokoly o utkání  

 vyberte příslušný protokol  a vyplňte 

 Termín: CO NEJDŘÍVE V DEN UTKÁNÍ (vložit protokol trvá cca 8 minut) 

 bez vyplnění protokolu se nezobrazí výsledek na www.chf.cz a nezapočítá se ani do 

tabulky soutěže na webu 

 

 

3. Rozšířené statistiky v systému Handball.net  

(nezávislé na protokolu o utkání,  

ale nedají se vložit bez předchozího vložení protokolu!!)  

 

 většina z rozšířených statistik se generuje přímo z protokolu o utkání a proto je 

v letošním ročníku zadávání rozšířených statistik velmi zjednodušené  

 zapisuje se pouze (uvidíte v systému):  

o góly z rychlých útoků 

o počet střel CELKEM (ne jen počet střel z RÚ!) 

o úspěšné zákroky brankaře 

o počet obdržených branek brankaře  

 přístup je stejný jako v případě protokolů o utkání 

 adresa: www.handball.cz - přihlášení pod vaším login a heslem do sekce SOUTĚŽE  

 Správa zápisů o utkání  

 W.H.I.L. 

 utkání 

 Rozšířené statistiky z utkání  

 vyberte příslušné utkání  a vyplňte  

 Termín: NEJPOZDĚJI V PONDĚLÍ (první pracovní den po utkání) do 12:00  

 

 SLOVENSKÉ KLUBY ZASÍLAJÍ TYTO INFORMACE E-MAILEM ! 

na pr@chf.cz, konecny@chf.cz a svoboda©chf.cz  

 

 

http://www.handball.cz/
http://souteze.handball.cz/edit_match_report.aspx?id=0&matchid=17579
http://www.chf.cz/
http://www.handball.cz/
http://souteze.handball.cz/edit_extended_stats.aspx?id=83
mailto:pr@chf.cz
mailto:konecny@chf.cz


Metodika k zapisování statistik (nutno dodržovat!) 

 

Položka  střelecké pokusy:  

Zapisují se všechny střelecké pokusy hráče, pokud střeleckému pokusu nepředchází, nebo 

v době jeho realizace  nedošlo, k  přerušeni hry rozhodčími. 

  

Takový střelecký pokus tedy může skončit  

·        vstřelením branky  

·        střelou na branku zlikvidovanou úspěšným zásahem brankaře  

·        střelou do tyče, nebo do břevna  

·        střelou mimo branku  

·        střelou do bloku bránících hráčů  

   

Rychlý útok:  

Do počtu rychlých útoků (branky z RÚ, provedené RÚ) se započítávají všechny akce přechodu 

z obrany do útoku zakončené střelbou, do nepostavené obrany a to jak z první, tak i z druhé 

vlny rychlého útoku.  

   

Zásahy brankařek/brankařů  

Do položek vykazovaných jako zásah brankaře se započítávají pouze ty střelecké pokusy 

soupeře, kdy brankař evidentně míč směřující na jeho branku zasáhne (chytí, nebo vyrazí) a to 

pouze v případě, pokud střeleckému pokusu nepředcházelo přerušení hry rozhodčími, nebo 

přerušení hry nastalo současně s provedeným střeleckým pokusem. Do zásahu brankaře se 

rovněž nezapočítávají střely směřující vedle branky, nebo do tyče, které brankař nezasáhl 

(netečoval).                    

 


