
Prehlásenie hlavného rozhodcu 

2018-12-0102 A turnaj HLOHOVEC 

Hlavný rozhodca Štefan Hudák by rád týmto prehlásením na začiatku A turnaja Hlohovec upozornil na 
pravidlá, ktorými by sa rozhodcovia mali riadiť v súvislosti s chovaním a disciplínou hráčov. 

Rozhodcovia sa budú riadiť nasledujúcimi pokynmi: 

Akékoľvek nešportové správanie nebude tolerované a bude okamžite trestané podľa pravidla 17 
(správanie na kurtu). Rozhodcovia by mali trestať akékoľvek rušivé, zastrašujúce alebo útočné 
správanie voči protihráčom, rozhodcovi alebo aj divákom. Za také správanie sa považujú počuteľné a 
viditeľné obscénnosti, slovné a fyzické napadnutie, námietky voči markerovi alebo rozhodcovi, zlé 
zaobchádzanie s raketou, loptičkou alebo kurtom a koučovaniu, inokedy než behom prestávky medzi 
hrami. Ďalšie priestupky zahrnujú významný alebo úmyselný fyzický kontakt, prílišný švih rakety, 
nekorektné zahrievanie, neskorý návrat na kurt, nebezpečnú hru alebo čin a zdržovanie. 

Upozorňujeme, že rozhodca nemusí pri akomkoľvek prehrešku najskôr použiť napomenutie, ale môže 
použiť takú úroveň trestu (napomenutie, trestný bod, set alebo zápas), ktorá odpovedá závažnosti 
situácie a previnenie.  

Rozhodcovia budú dodržovať pravidlo „žiadne ľahké lety“ v prípade minimálneho bránenia a „žiadne 
ľahké stroky“. Vďaka tomu by zápasy mali byť plynulé s minimum prerušení.  

Rozhodcovia budú nahlas a zreteľne hlásiť po každej výmene skóre zápasu a svoje rozhodnutia. 

Zatiaľ čo rozhodcovia sa vždy budú snažiť rozhodovať čo najlepšie, určite dôjde i k situáciám, kedy 
hráč nebude s rozhodnutím súhlasiť. V takom prípade sa prosím, zdržte akýchkoľvek komentárov 
namierených proti rozhodcovi. Veľmi by sme ocenili, keby ste sa jednoducho spýtali na vysvetlenie 
rozhodnutia, ktoré vám bude poskytnuté.  

Rozhodcovia budú používať Pravidlo 15 Správanie akonáhle usúdia, že diskusia je zbytočne 
preťahovaná.  

Pozícia rozhodcu nie je vždy ideálna k tomu, aby videl vždy výborne na situácie v predných rohoch, či 
bola loptička dobrá alebo nie (či už padla loptička do tinu alebo dobrá alebo dvakrát na zemi). Preto 
chceme týmto všetkých hráčov požiadať o podporu a pomoc v takýchto situáciách. Ich čestnosť a 
zmysel pre fair play v takýchto situáciách bude určite ocenená  všetkými divákmi. 

Ak hráč chce požiadať rozhodcu o vysvetlenie rozhodnutia, tak najjednoduchším spôsobom je otvoriť 
dvere na kurte, aby si obidvaja ľahko rozumeli, ale v žiadnom prípade hráč nesmie opustiť kurt.  

 

Štefan Hudák 

Hlavný rozhodca turnaja 



Definícia – Porušenie pravidla 15 Správanie 

Zdržiavanie – zbytočné zdržovanie hry, vrátane príliš pomalej prípravy na podanie alebo jeho príjmu, 
zbytočné predlžovanie diskusie s rozhodcom, zbytočné alebo príliš dlhé alebo časté čistenie 
okuliarov, neskorý návrat na kurt. 

Počuteľné obscénnosti – použitie slov, ktoré sú považované za neslušné a sprosté a to tak nahlas, že 
ich môže počuť rozhodca alebo diváci 

Viditeľné obscénnosti – použitie znamení nebo znakov, ktoré hráč urobí rukou a/alebo raketou alebo 
loptičkou, prípadne gestom a ktoré majú všeobecne pre slušných ľudí obscénny význam. 

Zlé zaobchádzanie s loptičkou – úmyselné strelenie loptičky mimo kurt, nebezpečné zahranie 
loptičky na kurte alebo zahranie loptičky s nedomyslením možných následkov. 

Zlé zaobchádzanie s raketou, kurtom alebo vybavením – úmyselné, nebezpečné alebo násilne 
poškodzujúce ničenie alebo poškodzovanie rakety alebo vybavenia, úmyselné alebo násilne udretie 
raketou o podlahu alebo stenu kurtu, hodenie raketou. 

Slovné napadnutie – prehlásenie namierené na rozhodcu, súpera, diváka alebo ďalšiu osobu, ktoré je 
akokoľvek útočné, hanlivé alebo urážlivé. 

Fyzické napadnutie – akýkoľvek neprimeraný fyzický kontakt s rozhodcom, súperom, divákom alebo 
ďalšou osobou. 

Nešportové chovanie – akékoľvek nevhodné chovanie, ktoré poškodzuje dobré meno športu a ktoré 
nie je zahrnuté vo vyššie uvedených definíciách. Za nešportové chovanie sa považujú tiež akékoľvek 
vyjadrenia alebo prehlásenia, ktoré poškodzujú alebo znevažujú dobré meno turnaja alebo jeho 
organizátorov.  

Nesúhlas s rozhodcom – zbytočné a opakované prehlásenia, ktoré vyjadrujú nesúhlas s rozhodnutím 
rozhodcu. 

 

 

 

 

 

 

 



Pokyny k použitiu Pravidla 15 Správanie 

Pravidlo 15 hovorí o tom, že pokiaľ  je správanie hráča neprijateľné, musí ho rozhodca potrestať. Ak 
je to nevyhnutné, môže za týmto účelom aj zastaviť hru. Posúdenie závažnosti previnenia a tomu 
zodpovedajúcemu rozhodnutiu o trestu je čisto na zvážení rozhodcu. Toto často viedlo k tomu, že za 
rovnaké previnenia boli uložené rôzne (alebo žiadne) tresty, v závislosti na tom, kto bol rozhodcom. 
Občas môžeme vidieť prísne (neprimerané) tresty za mierne previnenia a na druhej strane (častejšie) 
sú závažné prehrešky trestané mierne alebo vôbec. Hráči dopredu nevedia ako prísny bude rozhodca 
a na ňom je aby si sám stanovil pravidlá pre použitie trestu.  

Preto boli vytvorené tieto pokyny, aby pre nastávajúce situácie bol vnesený väčší poriadok a aby ako 
rozhodcovia, tak aj hráči mali konkrétnejší návod k použitiu Pravidla 15 Správanie. Keď budú 
rozhodcovia tieto pokyny poctivo dodržovať, hráči budú rýchlo vedieť, aký štandard posudzovania 
prehreškov proti Pravidlu 15 bude používaný. To je v podstate podobná situácia ako pri posudzovaní 
bránenia v hre. I tu hráč potrebuje zistiť, ako rozhodca jednotlivé situácie posudzuje. Jeho cieľom je 
ich konzistentné (stále rovnaké) posudzovanie. Dosiahnutie takej konzistencie významne pomôže 
squashu ako športu.  

Rozhodcovia by v prípade potreby mali vždy tieto pravidlá dodržiavať. Samozrejme je stále na 
posúdení rozhodcu, či došlo k prehrešku, ktorý vyžaduje trest, ale ak posúdi, že áno, tak ich 
odporúčam posudzovať takto: 

Zlé zachádzanie s raketou, kurtom, loptičkou alebo ďalším vybavením 

Menšie previnenie (t.j. hodenie raketou na podlahu kurtu po prehratom sete, tvrdé 
odpálenie loptičky po skončení výmeny) – Napomenutie 

Závažnejšie previnenie (t.j. úmyselné zlomenie rakety, prudké hodenie rakety proti stene 
alebo podlahe kurtu alebo prudké buchnutie raketou o stenu alebo podlahu kurtu, úmyselné 
vystrelenie loptičky alebo hodenie rakety mimo kurt) – Trestný bod 

Viditeľné alebo počuteľné obscénnosti 

 Menšie previnenie (t.j. potichu vyslovené) – Napomenutie 

 Závažnejšie previnenie (t.j. nahlas vyslovené) – Trestný bod 

Zdržiavanie 

Menšie previnenie (t.j. o niekoľko sekúnd neskorší návrat na kurt, príliš dlhá príprava na 
podanie) – Napomenutie 

Závažnejšie previnenie (t.j. veľmi neskorý návrat na kurt, predlžovanie diskusie s rozhodcom) 
– Trestný bod 

Nesúhlas s rozhodcom 

 Menšie previnenie (t.j. opakované spochybňovanie rozhodnutí) – Napomenutie 



Závažnejšie previnenie (t.j. predlžované a opakované spochybňovania alebo nesúhlas 
s rozhodnutím) – Trestný bod 

Nevhodné správanie k rozhodcovi 

 Menšie previnenie (t.j. nelichotivé komentáre k rozhodcovi alebo rozhodnutiam) – 
Napomenutie 

 Závažnejšie previnenie (t.j. hanlivé komentáre k rozhodcovi alebo rozhodnutiam) – Trestný 
bod 

Veľmi závažné previnenie (t.j. strelenie loptičky alebo hodenie rakety do rozhodcu alebo do 
divákov, hrubá urážka alebo fyzické napadnutie rozhodcu) – Trestný set alebo zápas (závisí 
na závažnosti previnenia a na jeho nebezpečnosti) 

Napomenutie alebo potrestanie môže byt rozhodcom udelené kedykoľvek, aj pri zahrievaní a 
aj po skončení zápasu. 

Neprimeraný fyzický kontakt 

 Menšie previnenie (t.j. narážanie do súpera) – Napomenutie 

 Závažnejšie previnenie (t.j. opakované nebo úmyselné narážanie do súpera, úmyselné 
bránenie v hre) – Trestný bod 

Veľmi závažné previnenie (t.j. úmyselné zranenie súpera, nebezpečná hra, ktorá vedie k 
zraneniu súpera) – Trestný game alebo zápas (závisí na závažnosti previnenia a rozsahu 
spôsobeného zranenia) 

Nešportové správanie 

 Menšie previnenie (t.j. negatívny komentár na adresu súpera) – Napomenutie 

Závažnejšie previnenie (t.j. opakované negatívne alebo urážlivé komentáre na adresu súpera, 
akékoľvek zastrašovanie súpera alebo pokus o zastrašovanie) – Trestný bod 

Veľmi závažné previnenie (t.j. extrémne správanie, ktoré poškodzuje dobrú povesť športu) – 
Trestný game alebo zápas (závisí na závažnosti previnenia) 

Koučovanie počas hry 

 Prví prípad – Napomenutie 

Opakovaný prípad – Trestný bod a požiadanie osoby, ktorá toto pravidlo porušuje 
o opustenie miesta zápasu 

Opakované porušenie pravidiel správanie na kurte 

Ak hráč podľa názoru rozhodcu opakovane porušuje niektoré z vyššie uvedených príkladov 
 nevhodného správania na kurte, ktoré si už vyžiadalo použitie trestu podľa Pravidla 15, 
rozhodca môže prideliť za opakujúci sa podobný priestupok napomenutie, trestný bod alebo 



trestnú hru viackrát s tým, že úroveň potrestania nesmie byt nižšia ako predchádzajúci trest 
za rovnaký priestupok. Ak rozhodca za určité previnenie udelí dvakrát napomenutie, po tretí 
krát odporúčam udeliť trestný bod  alebo vyšší trest (napríklad keď hráč dostane 
napomenutie za zbytočné a predlžované diskusie o rozhodnutiach, v prípade druhého 
rovnakého previnenia môže rozhodca zase udeliť napomenutie alebo trestný bod, ale 
v prípade tretieho opakovania už odporúčam udeliť trestný bod alebo vyšší trest).  


