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„Každý účastník projektu IHT zodpovedá za dodržiavanie princípov fair 

play na ihrisku i mimo neho, zodpovedá za dodržiavanie pravidiel 

projektu IHT. Nech hádzaná spája odlišné národy, jazyky, kultúry 

a posilňuje vzájomnú úctu a rešpekt k prirodzeným odlišnostiam.“ 



1. Účastnícke družstvá projektu IHT 

 Handballclub Fivers WAT Margareten                 

 Kodály Tatabánya                                             

 KCTM Vysočina TJ Sokol Nové Veselí                

 Športový klub polície Bratislava                         

2. Športový význam projektu 

 Dlhodobá možnosť konfrontácie a porovnávania s kvalitnými 

zahraničnými družstvami. 

 Zvýšenie atraktivity hádzanej pre hráčov i rodičov počas sezóny. 

3. Spoločenský význam projektu 

 Prehlbovanie priateľských vzťahov v športovom duchu medzi mládežou 

zúčastnených národov. 

 Posilňovanie tolerancie a rešpektu k iným národom a kultúram. 

 Propagácia hádzanej ako prostriedku na konštruktívne trávenie 

voľného času detí a mládeže. 

4. Systém IHT 

 4 jednodňové turnaje počas sezóny, organizované postupne u každého 

účastníka. 

 Turnaje budú striedavo organizované pre prvoročiakov 

a druhoročiakov v kategóriách mladší žiaci a starší žiaci. 

 Vyhodnotené budú samostatne prvoročiaci v kategórii mladších 

a starších žiakov a druhoročiaci v kategórii mladších a starších žiakov, 

vyhodnotenie bude nasledovať po odohraní druhého turnaja pre danú 

kategóriu (ročník). 



 Každé družstvo podľa umiestnenia bude ocenené pohárom, diplomom 

a každý hráč účastníckou medailou podujatia. 

 Vyhodnotí sa aj najlepší klub sezóny na základe sčítania všetkých 

bodov, ktoré dosiahol na všetkých turnajoch vo všetkých kategóriách. 

 Individuálne ocenenia sú súčasťou záverečného vyhodnotenia po 

odohratí druhého turnaja v danej kategórii. Na základe hlasovania 

trénerov sa udeľuje cena „najužitočnejší hráč“, ktorý dostane pohár 

a vecnú cenu podľa dohody klubov. 

 IHT bude založené na princípe rotácie, t.j. kluby budú počas budúcich 

sezón organizovať turnaje striedavo pre prvoročiakov a druhoročiakov. 

5. Športové pravidlá projektu 

 Hrá sa podľa platných pravidiel IHF.  

 Vek hráčov nesmie presiahnuť určenú hranicu pre danú kategóriu. 

 Hrací čas bude pre mladších žiakov 2x15 min., pre starších žiakov 

2x20 min. 

 Hrá sa systémom každý s každým. Víťazstvo v stretnutí sa hodnotí 2 

bodmi, remíza 1 bodom a prehra 0 bodmi. 

 V prípade rovnosti bodov dvoch a viacerých družstiev po odohraní 

všetkých zápasov rozhoduje o konečnom umiestnení :  

1. Vzájomný zápas 

2. Skóre družstva 

3. Vyšší počet dosiahnutých gólov 

6. Financovanie projektu  

6.1 Náklady na halu 

 Každé družstvo musí na svoje náklady zabezpečiť pri organizácii 

vlastného turnaja IHT funkčnú a štandardne vybavenú športovú halu. 

6.2 Náklady na dopravu 



 Družstvo, ktoré cestuje na turnaj IHT, organizovaný partnerským 

klubom, si spôsob dopravy a hradenie dopravných nákladov 

zabezpečuje z vlastných zdrojov. 

6.3 Náklady na rozhodcov a organizátorov 

 Každé družstvo musí na svoje náklady zabezpečiť pri organizácii 

vlastného turnaja IHT minimálne 4 oficiálnych hádzanárskych 

rozhodcov a ľubovoľný počet organizačných pracovníkov podľa potreby 

organizujúceho klubu. 

6.4 Náklady na ceny a odmeny pre účastníkov IHT 

 Náklady na ceny a odmeny pre účastníkov IHT, pre najužitočnejších 

hráčov a najlepší klub IHT v danej sezóne, budú kompenzované 

štartovným poplatkom, ktorého výšku určí po predchádzajúcej dohode 

klub, organizujúci turnaj, po skončení ktorého príde k vyhodnoteniu 

v daných kategóriách. 

6.5 Náklady na občerstvenie 

 Každé družstvo musí na svoje náklady pri organizácii vlastného 

turnaja IHT zabezpečiť občerstvenie pre rozhodcov, trénerov 

i oficiálnych hostí turnaja. 

 

 

 

 

 

 


