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PREDPIS PRE CEREMONIÁLY
PRI LIGOVÝCH ZÁPASOCH
(súťažná smernica)
Nastúpenie družstiev v súťažiach MEX, ZEX, JEX, M1, Z1
1.1.
V najvyšších celoštátnych stretnutiach (Extraliga mužov, Extraliga žien) za nastúpenie
zodpovedá organizátor, nie rozhodca.
1.2.
Družstvá po spoločnom vstupe na hraciu plochu nastúpia čelom k divákom a následne:
a) hlásateľ predstaví družstvá (nie jednotlivých hráčov);
b) hlásateľ predstaví rozhodcov;
c) družstvá sa potom odoberú na striedačku a rozhodca sa pozdraví s kapitánmi;
d) hlásateľ predstaví prvé päťky oboch družstiev (najprv hostí), hráči postupne nastupujú;
e) začiatok stretnutia.
1.3.
Spoločný nástup družstiev uvedený v bode 1.2. tohto predpisu sa v súťažiach JEX, M1, Z1
odporúča.
Pozdrav po zápase vo všetkých súťažiach
2.1.
Družstvá nastúpia čelom k sebe a pozdravia rozhodcov, súpera, divákov (ako prvé hosťujúce
družstvo). Po pozdravení sa hráči pozdravia podaním rúk.
Ocenenie družstiev
3.1.
Ceny sa odovzdávajú v play-off po zápase, ktoré rozhodlo o 3. mieste a po rozhodujúcom
zápase finálovej série, ktoré rozhodlo o majstrovi.
3.2.
Organizátor stretnutia, po ktorom môže dôjsť k odovzdávaniu cien, je povinný zabezpečiť
stôl s bielym obrusom v blízkosti stolíku časomeračov (najlepšie naproti divákom) pre
vystavenie cien a minimálne 2 osoby na asistenciu pri dekorovaní medailistov.
3.3.
Organizátor stretnutia, po ktorom môže dôjsť k odovzdávaniu cien, je povinný umožniť vstup
na hraciu plochu maximálne 3 činovníkom z každého oceňovaného družstva nad rámec
členov družstva uvedených v zápise o stretnutí, ak o to družstvo zúčastňujúce sa takého
stretnutia e-mailom požiada najneskôr 3 dni pred konaním stretnutia (kópiu žiadosti je
potrebné zaslať na adresu súpera, sekretariátu SZFB a LK SZFB). Menný zoznam je vedúci
družstva povinný odovzdať organizátorovi najneskôr spolu so zápisom o stretnutí 30 minút
pred začiatkom zápasu.
3.4.
Družstvá nastúpia po zápase k vzájomnému pozdravu, ku ktorému však dôjde až po
odovzdaní cien.
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3.5.
V prípade zápasu o 3. miesto:
a) hráči sa pozdravia podaním rúk, hráči víťazného družstva nastúpia späť do určenej
formácie, hráči porazeného družstva sa ďalej na ceremoniáli nezúčastňujú;
b) hlásateľ (viď. Predpis upravujúci činnosť hlásateľa pri zápasoch) vyhlási družstvo,
ktoré sa umiestnilo na 3. mieste a hráči prevezmú od zástupcu/-ov SZFB medaily;
c) kapitán vyhláseného družstva po dekorovaní medailami prevezme ocenenie za 3.
miesto.
3.6.
V prípade finále:
a) hlásateľ vyhlási družstvo, ktoré sa umiestnilo na 2. mieste, hráči prevezmú medaily
od zástupcov SZFB a kapitán vyhláseného družstva prevezme ocenenie, po ich
prevzatí sa pozdravia podaním ruky so súpermi a ďalej sa porazení na ceremoniáli
nezúčastňujú;
b) hlásateľ vyhlási družstvo, ktoré zvíťazilo, hráči víťazného družstva prevezmú medaily;
c) kapitán vyhláseného družstva prevezme víťaznú trofej;
d) víťazné družstvo je povinné zotrvať na ploche pre vyhotovenie spoločnej fotografie.
4.1.
Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 22.
augusta 2016. Ku dňu 21. augusta 2016 končí platnosť doterajšej smernice „Predpis pre
ceremoniály pri ligových zápasoch“.
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