Zpravodaj MOL LIGY

č.

1

XVI. ročník 2017/2018
Praha 28.8.2017

1. NOVÝ NÁZEV SOUTĚŽE
Na základě domluvené spolupráce se společností MOL, jejíž formalizace právě probíhá, bude v ročníku
2017-18 generálním partnerem nejvyšší česko-slovenské soutěže žen společnost MOL a hlavním
partnerem společnost Slovnaft.
Nový název soutěže je „MOL LIGA“.
Detaily brandingu a další podmínky spolupráce s partnerem ze strany ČSH, SZH a klubů budou upřesněny
v nejbližší době.

2. VÝZVA FAIR-PLAY:
Žádáme všechny pořadatele utkání jednotlivých utkání MOL ligy, aby těsně před zahájením každého
zápasu hlasatel přečetl ve sportovní hale následující text výzvy k fair-play v češtině nebo slovenštině:
„Dámy a pánové, vážení diváci,
v duchu slušnosti a s respektem ke všem sportovcům, funkcionářům a rozhodčím Vás, diváky,
žádáme, abyste laskavě dvé družstvo povzbuzovali a podporovali slušným a sportovním způsobem a
abyste pomohli vytvořit pozitivní atmosféru pro házenou. Děkujeme!“
“Vážené dámy a páni, vážení diváci,
v duchu slušnosti a s ohľadom na všetkých športovcov, funkcionárov a rozhodcov vás, divákov,
láskavo žiadame, aby ste svojmu tímu fandili slušným a športovým spôsobom a aby ste vytvorili
pozitívnu atmosféru pre hádzanú. Ďakujeme.”

3. ORGANIZAČNÍ INFORMACE
a) Reglement a rozpis MOL ligy
Tradiční knížka již byla rozeslána klubům, rozhodčím i delegátům. Kompletní verze je k dispozici na webu
ČSH: http://www.svaz.chf.cz/documents/rozpis_mol_ligy_2017-18.pdf.
Údaje o jednotlivých utkáních (časy, termíny, obsazení) pochopitelně v některých případech již nejsou
aktuální, ty čerstvé najdete v tomto zpravodaji a na webu
http://www.zeny.chf.cz/competition_schedule.aspx?cmpid=137
b) základní prvky brandingu
Hráčky všech družstev budou mít na pravém rukávu logo MOL ligy velikosti 10x10cm.
Hráčky družstev z České republiky budou mít na levém rukávu dresu logo společnosti MOL.
Hráčky družstev ze Slovenské republiky budou mít na levém rukávu dresu logo společnosti Slovnaft.
Na stolku časoměřiče/zapisovatele bude umístěn banner s logem soutěže.
Vedle každé branky za brankovou-autovou čarou budou umístěny panely o délce 2m s logem partnera (v
ČR MOL, v SR Slovnaft).
Delegáti při všech utkáních MOL ligy v prvních 4 kolech soutěže všechny tyto prvky brandingu (dresy
hráček v poli + brankařek obou družstev + 3 bannery) vyfotografují a snímky zašlou spolu se zprávou
řediteli soutěže.
c) VIP průkazy
Jsou ve výrobě a budou distribuovány na vedení národních svazů, klubům (po 5 ks), partnerům,
rozhodčím i delegátům v průběhu nejbližších dní.

d) seznamy hráček
Připomínám termín 31.8.2015 jako limitní pro vyplnění (pokud možno na počítači) a zaslání seznamů za
jednotlivá družstva před prvním kolem soutěže. Seznamy jsou nezbytnou součástí hracích dokladů
družstva.
Slovenské kluby zasílají seznamy k potvrzení na sekretariát SZH, který je po potvrzení předá řediteli MOL
ligy.
Vše samozřejmě elektronicky, prosím poslat jak ve formátu .xls pro evidenci v registru, tak jako .pdf s
podpisem a razítkem za klub.
Zaevidované seznamy budeme do klubů vracet obratem a budou zveřejněny na www.chf.cz.
e) televizní přenosy zajišťované slovenskou společností TV213 v září 2017:
1. kolo
2.9/15:00
Bánovce-Most
2. kolo
9.9/15:00
Šaľa-Most
3. kolo 16.9/15:00
Veselí-Šaľa
4. kolo 23.9/15:00
Trenčín-Olomouc
Komunikaci s TV213 zastřešuje pan Peter Brunovský (brunovsky@slovakhandball.sk). Prosím kluby o
zaslání vyžádaných seznamů hráček pro usnadnění práce TV komentátorů.
f) statistiky
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) emailem v uvedeném termínu na adresy konecny@chf.cz, svoboda@chf.cz a vejrostova@chf.
PŘÍLOHA
Povinnosti klubů MOL ligy v sezóně 2017/2018 - statistiky
1. Zasílání zápisu z utkání (mediálnímu pracovníkovi, 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) na adresu:
vejrostova@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 (jen české kluby)





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
při použití „elektronické verze“, t.j. přípravy zápisu před utkáním přímo v handball-netu není
třeba po utkání zadávat hráče, jen branky a tresty k nim.

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
 MOL liga

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 vejrostova@chf.cz, konecny@chf.cz a svoboda©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 přerušení 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).

4. OBSAZENÍ PRVNÍ ČÁSTI MOL LIGY
kolo

den

čas

číslo

domácí

hosté

rozhodčí

delegát

1

so

02.09.2017 15:00

W001

Sokol Písek

- Duslo Šala

Kozler

Zych

Novák

1

pá

01.09.2017 18:00

W002

SHK Veselí n.Mor.

- HK AS Trenčín

Bečička

Horák

Rzymanová

1

so

02.09.2017 17:30

W003

Iuventa Michalovce

- HK Hodonín

Šimko

Vydra

Shejbal

1

so

02.09.2017 18:00

W005

DHK Zora Olomouc

- DHC Sokol Poruba

Králíček

Letev

Simu

1

ne

03.09.2017 17:00

W006

DHC Slavia Praha

- HC Zlín

Opava

Válek

Kastner

1

so

02.09.2017 18:00

W007

HK Sokol Bánovce n.B.

- DHK Baník Most

Budzák

Zahradník

Beňo

2

so

09.09.2017 15:00

W008

Duslo Šala

- DHK Baník Most

Budzák

Záhradník

Rančík

2

so

09.09.2017 17:00

W009

HC Zlín

- HK Sokol Bánovce n.B.

Bubeníček

Petruška

Ondráš

2

so

09.09.2017 18:00

W010

DHC Sokol Poruba

- DHC Slavia Praha

Hájek

Macho

Petřek

2

so

09.09.2017 18:00

W011

ŠŠK Prešov

- DHK Zora Olomouc

Cibere

Richvalský

Šubák

2

so

09.09.2017 19:00

W013

HK AS Trenčín

- Iuventa Michalovce

Oťapka

Zubo

Ondogrecula

2

so

09.09.2017 15:00

W014

Sokol Písek

- SHK Veselí n.Mor.

Valášek

Vychodil

Novotný

3

so

16.09.2017 15:00

W015

SHK Veselí n.Mor.

- Duslo Šala

Králíček

Letev

Směja

3

so

16.09.2017 17:30

W016

Iuventa Michalovce

- Sokol Písek

Daňo

Sabol

Molnár

3

so

16.09.2017 17:30

W018

DHK Zora Olomouc

- HK Hodonín

Valášek

Vychodil

Petřek

3

pá

03.11.2017 18:00

W019

DHC Slavia Praha

- ŠŠK Prešov

3

so

16.09.2017 18:00

W020

HK Sokol Bánovce n.B.

- DHC Sokol Poruba

Haščík

Sivák

Jahodka

3

so

16.09.2017 18:00

W021

DHK Baník Most

- HC Zlín

Pavlát

Točík

Pešek

4

pá

22.09.2017 18:00

W022

Duslo Šala

- HC Zlín

Oťapka

Zubo

Rančík

4

st

20.09.2017 18:00

W023

DHC Sokol Poruba

- DHK Baník Most

Horáček

J.Novotný st.

Simu

4

pá

22.09.2017 18:00

W024

ŠŠK Prešov

- HK Sokol Bánovce n.B.

Šimko

Vydra

Molnár

4

pá

22.09.2017 18:00

W025

HK Hodonín

- DHC Slavia Praha

Kučerka

Pavelová

Ondráš

4

so

23.09.2017 15:00

W026

HK AS Trenčín

- DHK Zora Olomouc

Gabriš

Veselka

Pokorný

4

pá

22.09.2017 17:00

W028

SHK Veselí n.Mor.

- Iuventa Michalovce

Hanák

Pavlíček

Směja

9

ne

03.09.2017 13:15

W063

ŠŠK Prešov

- HK Hodonín

Gedeon

Palovčak

Šubák

V Praze, 28.8.2017

Jiří Konečný, ředitel WHIL

