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PROVÁDĚCÍ ZÁSADY EXEKUTIVY ČSH č. 4/2016  
k čl. 28 odst. 2 a 9 SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU ČSH („SŘH“)  

 

 

Exekutiva stanoví následující zásady pro aplikaci článku 28 SŘH odst. 2 a 9: 

Pořadatel utkání a pořadatelská služba: 

2) Pořadatel utkání nese plnou odpovědnost za bezpečnost hráčů, rozhodčích, delegáta a  
    dalších oficiálně delegovaných zástupců ČSH, případně KSH, a to nejen v prostoru  
    haly / hřiště, ale podle potřeby a jejich přání i mimo tento prostor; 

9) Pořadatelská služba ručí za klidný průběh utkání… 
 

 
PREAMBULE 

 
Orgány Českého svazu házené přijetím a naplňováním těchto prováděcích zásad deklarují 
snahu o zlepšení a stabilizování atmosféry na hřištích při soutěžních utkáních v házené, a to 
v důsledku stále se zvyšující agresivity chování diváků zejména v mládežnických kategoriích 
vůči mladým a začínajícím rozhodčím. 

 
čl. I 

Tyto zásady se týkají zejména organizace utkání mládežnických kategorií (žactvo, dorost) 
v soutěžích řízených ČSH nebo krajskými svazy házené („KSH“). 

 

čl. II 

Kluby, jejichž družstva startují v některé ze soutěží řízených ČSH nebo KSH, jsou povinny 
prostřednictvím hlavního pořadatele a dalších členů pořadatelské služby předcházet a pokud 
možno zamezit agresivnímu, sprostému či jinak nepřístojnému chování diváků vůči rozhodčím 
a jiným účastníkům utkání. 

 

čl. III 

Za účelem naplnění povinností uvedených v čl. II jsou ČSH i KSH povinny v rozpisech soutěží 
pro dané kategorie vydat prohlášení – „Výzvu fair play“, která je přílohou č. 1 těchto 
prováděcích zásad. 

 

čl. IV 

Klub je povinen diváky informovat o znění Výzvy fair play vhodnou formou, například 
prostřednictvím veřejného rozhlasového zařízení v hale. Pakliže takovéto zařízení není 
k dispozici, musí hlavní pořadatel (pořadatelská služba) informaci předat jednotlivě divákům 
písemnou formou, např. na letácích nebo vstupenkách.  
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čl. V 

Hlavní pořadatel (pořadatelská služba) je povinen dohlížet v průběhu utkání na chování 
diváků. Jestliže zjistí, že se i přes podanou informaci některý divák chová v rozporu s Výzvou 
fair-play, je povinností hlavního pořadatele (pořadatelské služby) proti takovému divákovi / 
divákům okamžitě zasáhnout, diváka/diváky vyzvat k zanechání nepatřičných projevů a 
k plnění Výzvy Fair-play. 

 

čl. VI 

V případě, že divák nebo diváci nezmění svoje nevhodné chování, budou pořadatelskou 
službou okamžitě vyvedeni z místa konání utkání do míst, ze kterých nebude (nebudou) dále 
moci ovlivňovat aktéry utkání a kazit sportovní atmosféru.  

 

čl. VII 

Veškeré kroky uvedené v čl. V a VI musí pořadatelská služba činit samostatně, aktivně a 
nezávisle na pokynech rozhodčích, případně přítomného delegáta, pozorovatele nebo 
zástupce komise rozhodčích či jiného orgánu KSH nebo ČSH. 

 

čl. VIII 

Nezajistí-li hlavní pořadatel důstojný průběh utkání a dojde-li k porušení těchto zásad, 
rozhodčí utkání tuto skutečnost uvedou v zápise o utkání a klub bude bez disciplinárního 
řízení v rámci kompetencí Soutěžní komise ČSH nebo KSH sankcionován za neplnění 
povinností pořadatelské služby pokutou ve výši 2 000,- Kč za dané utkání.  

V opakovaných případech bude proti klubu zahájeno disciplinární řízení s návrhem na odečet 
2 bodů v soutěži, ve které k opakovanému provinění došlo. 

 

čl. IX 

V případě, že klub dostatečně nezajistil plnění Výzvy fair play, je povinností rozhodčích to 
oznámit po utkání hlavnímu pořadateli a tuto skutečnost uvést do zápisu. Registrační průkaz 
hlavního pořadatele se v tomto specifickém případě neodebírá. 

 

čl. X 

Tyto prováděcí zásady byly schváleny na jednání Exekutivy ČSH dne 5. 5. 2016 a nabývají 
účinnosti dne 1. 7. 2016. 

 

 

   Vangelis Simu    Jiří Žďárský     Radek Bendl 
předseda KR ČSH         předseda SK ČSH   prezident ČSH 
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Příloha č. 1 
 
 

Výzva – „Chovej se fair play!“ 
 

„Dámy a pánové, vážení diváci, v duchu slušnosti a s respektem ke všem sportovcům, 
funkcionářům a rozhodčím Vás, diváky, žádáme, abyste laskavě své družstvo povzbuzovali a 
podporovali slušným a sportovním způsobem a abyste pomohli vytvořit pozitivní atmosféru pro 
házenou. Děkujeme!“ 
 
 
Další doporučená informace divákům:  

„Svou účastí na tomto utkání berete na vědomí Výzvu Fair Play a hlásíte se k naplňování 
principů fair-play. Nerespektováním této výzvy byste naopak náš klub vystavili nebezpečí 
udělení sankcí ze strany řídícího orgánu soutěže.“ 
 


