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Seminář ligových trenérů – 30.11.2013 Dobruška 
 

 Uvítání, seznámení s programem 

 představení TR 

 hodnocení uplynulých soutěžních ročníků 

a. hodnocení ligy trenéry – TR bude zpracovávat 

i. věk hráčů – zpracovávat do celorepublikové statistiky 

ii. hodnocení komisí, hodnocení vlastního družstva 

iii. nejlepší hráči – z každé ligové soutěže bude hodnocení vydáno 

iv. doporučená nominace na Č-M, bude předáváno repre-trenérům 

v. hodnocení hráčů po utkání – dělat či ne 

vi. diskuze trenérů 

1. hodnocení hráčů po utkání je emotivní – nedělat 

2. možnost zhodnotit i vlastní hráče 

3. hodnocení ligových soutěží – bude-li se s tím pracovat, vyplňovat, 

jinak je to zbytečné a nechtějí to dělat 

4. důvod proč se udělalo hodnocení po zápase – hodnotili se 

v hodnocení ligových soutěží ti hráče, které si trenér pamatoval a ne 

ty kteří byli „nej“ v dané části soutěže 

5. přání aby oddíly měli na svých stránkách fotky hráčů s jmény, aby 

věděli který hráč se jak jmenuje 

6. návrh, že z hodnocení hráčů udělat sestavu ligového ročníků a 

zveřejnit jako bonus pro hráče 

7. návrh, aby nejlepšího hráče hodnotil rozhodčí 

8. uvádět 3 nejlepší ze zápasů (ne jen z jednoho družstva) 

9. závěr => hodnocení i po zápase zůstane 

 zhodnocení Č-M – krátce trenérky a trenéři M-M, Č-Ž, M-Ž a za Č-M Slávek 

 diskuze jak hrát Č-M žen 

a. nízká úroveň  

b. hrát to jako východ – západ pro zkvalitnění atraktivity tohoto zápasu 

c. Morava nemá na to postavit kvalitní družstvo, které by konkurovalo Čechám 

d. do diskuze se zapojilo mnoho trenérů – převládá názor udělat V-Z 

e. názor, zdali V-Z neutlumí růst moravských ženských celků 

f. není shoda v tom, jakým systémem hrát Č-M žen 

g. rozdělení na Z-V se zvedne úroveň Č-M, ale upadne úroveň moravských ženských 

oddílů 

h. úvaha jak zvednout celorepublikově úroveň ženské házené 

 dle plánu metodický výstup a během toho schůze pracovní skupiny 

 přednesení připomínek k činnostem komisí z hodnocení ligové soutěže 

a. připomínka k metodickým materiálům – oznámeno, že zdigitalizujeme a 

zpřístupníme do března 2014 

b. školení trenérů III.třídy – budeme organizovat za rok 
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c. v přípravě školení trenérů II.třídy – nejdříve 2015 

 Předseda VV 

a. stav internetových stránek – nevyhovující, autor stránek přislíbil, že ode dneška 

budou v provozu, řeší se stav, aby fungovaly co nejdříve. J.Cedidlo s A.Lenfeldem 

řeší 

b. nabídka ringieru (provozovatel e-sport) nabízí provoz našich svazových stránek 

c. funkce sekretariátu špatná, řeší VV 

d. komunikace předsedové – sekretariát – sekretář pouze přeposílá hotové zprávy 

e. financování svazu: 

i. přislíbeno asi 1,3 milionu / svaz obdržel 680 tis. 

f. připomínky trenérů 

i. kritika postihů ze strany svazu ohledně plateb 

ii. kritika funkčnosti stránek 

iii. informovanost o složení komisí 

 dotazy ke Komisi rozhodčích 

a. vše OK  

 Problém pískání rozhodčích ve dvou 

a. zda-li ano či ne – diskuze 

b. zvážit ekonomické podmínky a nutnost u všech zápasů? 

c. připomínka že na rizikové zápasy dávat 2 

d. rozhodčí se musí spískat 

e. manuál na pískání ve dvou existuje 

f. připomínka, že by se měl udělat plán na celou sezónu (případně na polovinu) 

g. zvrhlo se k diskuzi o změně pravidel – připomínky posílat na pravidlovou komisi 

h. hlasování: ANO - 0 / NE – zbytek (ženy); ANO - 3 / NE – zbytek (muži) 

 přednesení návrhu změn pravidel 

a. bouřlivá diskuze trenérů 

 řešení problémů, kdy hráč hrající danou soutěž v ní i píská – úkol na KR 

 
 
V Dobrušce 30.11.2013 
 
 
  
        ……………………………………….. 
         zapsal Jan Musil 
                        člen TR SNH  
 
 
 
Závěry a úkoly: 
 

1) hodnocení ligových soutěží 
- aktualizovat formulář pro hodnocení a vydávat statistiku dodaných podkladů (věk, počty …) 
- sestavu Č-M změnit na doporučení jednotlivých hráčů a předávat trenérům  
- hodnocení nejlepších hráčů zachovat tak jak je, vyhodnocovat i nejlepší hráče II. ligy 

 
2) hodnocení nejlepších hráčů po utkání 

- aktualizovat formulář a vydat samostatnou statistiku nejlepších hráčů (sestava ligového ročníku) 
- zahrnout do hodnocení  i vlastního hráče, ale tam pro vyhodnocení neudělovat body. Jen pro statistiku 

 
3) Č-M 

- připravit formulář na hodnocení Č-M od jednotlivých trenérů 
- pro změnu na V-Z u žen ještě důkladně probrat v hnutí. Ukázaly se jak klady (kvalitnější a atraktivnější zápas) ale i 

zápory (další útlum a úpadek moravských týmů) 
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4) doporučení pro KR 

- pískání ve dvojicích jen pro nadstavbové utkání, ne pro dlouhodobou soutěž 
- pokusit se o delší plán nasazení rozhodčích  
- v případě pískání aktivního hráče nebo trenéra, nemožnost pískat v soutěži, kterou hraje nebo kde trénuje 

 
 
 
  

Většina dalších dotazů a návrhů ze strany ligových trenérů byla v průběhu zodpovězena a vysvětlena. Současně byl 
představen plán TR na rok 2014, kde jsou zahrnuty body o které byl zájem. Součástí semináře byla schůzka pracovní skupiny 
pro přípravu herního systému ligových soutěží 2014/2015. Agendu a přípravu si již převzaly jednotlivé skupiny pro kategorii 
žen a mužů. 
 
 
 
        


