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HÁZENÁ

Pořadatel: TJ TŽ Třinec – oddíl házené

Organizátor: Jana Rzymanová
Tel.: 775 971 119
E-mail: j.rzymanova@gmail.com

Místo konání: sportovní hala STaRS – chlapci 
tělocvična ZŠ D. a E. Zátopkových – děvčata

Kategorie: 6. a 7. třída 10 chlapců, 10 děvčat
Celkem 20 dětí za školu

Ceny: Vítězové každé kategorie na 1.–3. místě obdrží medaile.

Pravidla: Hraje se podle pravidel házené IHF, dalších platných směrnic ČSH 

1. Hřiště
Hřiště má rozměr 20×40 metrů.

2 Brankoviště
V brankovišti má pohyb povolen pouze brankař, žádný jiný hráč nesmí do brankoviště 
vstoupit. Čára brankoviště je vedena polooblouky kolem branky ve vzdálenosti šesti metrů 
od ní.

3. Branka
Branka pro házenou by měla mít rozměr 300×200 cm.

4. Hrací doba
Hrací doba je 2×10 minut s pětiminutovou přestávkou. Po domluvě lze hrát kratší a nebo 
naopak delší čas, podle podmínek, počtu družstev atd.

5. Míč
Oficiálním míčem je míč velikosti 1 určený pro házenou.

6. Družstvo
Družstvo se skládá nejvýše ze 10 hráčů. Na hrací ploše se smí současně nacházet nejvýše 
7 hráčů. Ostatní hráči jsou střídající. Hráč, označený jako brankář, může kdykoli zaujmout 
roli hráče v poli Stejně tak může kterýkoli hráč z pole kdykoli převzít roli brankáře, pokud 
bude označen jako brankář.

7. Chování se k soupeři
Běžný faul vedený úmyslem získat míč nebo zastavit protihráče se posuzuje volným 
hodem – rozehrání míče družstvem, které bylo faulováno. Ostatní hrubé fauly vedené úmy-
slem zastavit protihráče hlavně při střelbě nebo nesportovní chování, se trestají trestným 
hodem z čáry brankoviště a vyloučením hráče. Za technické chyby (např. porušení pravidla 
o krocích) následuje volný hod z místa přestupku.
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8. Provádění hodů
Při jakémkoliv rozehrávání míče musí být hráči soupeře od hráče s míčem alespoň tři metry 
vzdáleni. Rozehrání volného hodu se děje v přibližně 9 metrové vzdálenosti od čáry branko-
viště v případě, že k porušení pravidel došlo na brankovišti, ostatní volné hody se rozehrá-
vají z místa přestupku, hráč nesmí rozehrát z chůze či běhu, pouze ze stoje. Trestný hod se 
provádí od čáry brankoviště na branku soupeře.
 
9. Dosažení gólu
Gól platí, je-li celým objemem za brankovou čarou v brance.

10. Systém soutěže a nominace družstev
Soutěž házené se účastní počet družstev dle počtu přihlášených škol v kategorii chlapců 
a děvčat 6.–7. tříd Počet skupin jejich obsazení a postupový klíč určí pořadatel na základě 
podaných přihlášek do soutěže. Do 5.družstev se hrají utkání každý s každým.

V případě 6 a více družstev se rozdělí na dvě skupiny. Pak následuje souboj o umístění, kdy 
o celkové 1.místo hrají družstva umístěná ve skupinách na 1.místech atd.

11. Hodnocení výsledků soutěží
Stanovení pořadí družstev v soutěži se provádí podle následujícího klíče. Vítězem celé 
soutěže je družstvo, které za všechny utkání získá nejvíce bodů. Výhra 2 body, remíza 1 bod. 
V případě rovnosti bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění v soutěži:
• větší počet bodů ze vzájemných utkání
• větší rozdíl branek ze všech utkání
• větší počet vstřelených branek ze všech utkání
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