PROPOZICE
2013-2014

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU

IČO:

49686485, DIČ: CZ49686485, Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600,
www.hokejbal.cz

Hlavní řídící orgán soutěže a disciplinární komise
LIGOVÁ KOMISE ČMSHb
Předseda komise: Ondřej Průša, telefon: 777 334 096, e-mail: lk@hokejbal.cz
Poštovní adresa: Samosoly11, 378 21 Kardašova Řečice
Členové komise: Lukáš Vacek, Přemysl Falta, Jan Donauschachtl, Jan Fedák
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
Předseda komise: Libor Komůrka, telefon: 773 781 146, e-mail: dk@hokejbal.cz
Poštovní adresa: Žižkova 963, 535 01 Přelouč
Členové komise: Ing. David Ryss, Pavel Štefka, Mgr. Radek Soukup, Marcel Slanina, Martin Černý

Podmínky účasti týmu
1)
2)
3)
4)

5)

Řádné členství v Českomoravském svazu hokejbalu a registrovaném občanském sdružení u MV ČR
Klub musí být evidován v ČMSHb a je mu přiděleno evidenční číslo, zároveň je členem občanského sdružení, jež
má registraci u MV ČR a je mu přiděleno číslo registrace stanov a IČO.
Bankovní účet
Veškeré platby vůči ČMSHb je klub povinen hradit z oficiálního bankovního účtu klubu uvedeného na „Přihlášce do
soutěží ČMSHb“. – v evidenci
Řádně a úplně vyplněná „Přihláška do soutěží ČMSHb“ podaná nejpozději do 23. 6. 2013 včetně.
Přihláška musí být zaslána výhradně elektronicky na e-mail lk@hokejbal.cz.
Úhrada startovného nejpozději do 23. 6. 2013 včetně.
Platba startovného musí být provedena výhradně z oficiálního účtu klubu. Kopie dokladu (popř. potvrzení platby
elektronického bankovnictví) o provedené úhradě startovného je nedílnou součástí „Přihlášky do soutěží ČMSHb“.
Výše startovného je stanovena na základě článku „Hospodářské náležitosti“, bodu 3) těchto propozic.

6)

Uhrazené veškeré finanční závazky vůči ČMSHb a jeho nižším článkům (RSHb, OSHb) a jiným obchodním
partnerům klubu.
Určené a schválené domácí hřiště s licencí D.

7)

Trenér s platnou trenérskou licencí ČMSHb

Kontrolu stavu připravenosti hřišť provede LK ČMSHb v průběhu srpnu 2013. Itinerář kontroly hřišť bude zveřejněn v průběhu
července 2013.
Nemá-li tým trenéra s platnou licencí, je klub povinen přihlásit trenéra týmu na kurz licence C. Na základě přihlášky vystaví
TMK ČMSHb potvrzení o studiu C licence, které nahrazuje průkaz licence C do řádného ukončení studia.

8)

Družstva klubu ve všech věkových kategoriích jsou povinna startovat pod jedním, totožným názvem.
V případě změny názvu klubu, je klub povinen postupovat podle platných řádů hokejbalu.
9) Řádně a ve stanoveném termínu hrazené finanční závazky.
Výplaty odměn a cestovného rozhodčím utkání, vyměřené pokuty a poplatky vyplývající z rozhodnutí LK a DK
ČMSHb, faktury za činnost delegátů při utkáních.
10) Týmy se zavazují respektovat mezinárodní hokejbalové řády a předpisy, k jejichž plnění se zavázal
ČMSHb.

Herní plán soutěže
1)

2)

ZÁKLADNÍ ČÁST
Na základě přihlášek budou týmy rozdělené do základních skupin NHbL podle regionální příslušnosti. V případě
nízkého počtu týmů v regionu, budou vytvořeny tzv. meziregionální soutěže. Řízením NHbL budou pověřené
příslušné LK RSHb na základě rozhodnutí LK ČMSHb. Hrací systém jednotlivých skupin určí pověřená LK RSHb.
PLAY-OFF
Podle počtu týmů stanoví pověřená LK RSHb počet týmů postupujících do play-off. Všechny série play-off se
odehrají na 3 vítězná utkání.
PROPOZICE – Národní liga staršího dorostu 2013-2014 | 1

3) BARÁŽ O EXTRALIGU
Vítězové NHbL postupují do baráže o extraligu starších dorostenců 2014-2015. LK ČMSHb si vyhrazuje právo na
zrušení baráže.

Předpisy
1)
2)
3)
4)

Hraje se podle platných pravidel a řádů ČMSHb 2012 a ustanovení či upřesnění těmito propozicemi.
Hraje se oficiálním plastovým míčkem. V době utkání musí být míček opatřen viditelným logem ČMSHb. Závazný
pokyn k použití tvrdosti plastových míčků obsahuje Rozpis mistrovských utkání ČMSHb.
Počet účastníků: základní skupiny podle počtu přihlášených týmů, finálový turnaj – 10 účastníků
Věkové kategorie (výklad SŘ, článku 205):
Starší dorost – ročníky 1995, 1996,
Ostaršení:

V NHbL starších dorostenců mohou startovat mladší hráči (pouze hráči narození v letech 1997, 1998, 1999, 2000) pouze se souhlasem rodičů
a lékaře na platném formuláři Ostaršení hráče (řídící orgán ostaršení nepotvrzuje).

5)
6)

7)

8)

9)

 V kategorii starších dorostenců mohou nastupovat dívky narozené v letech 1994 a starší, a dle výše uvedených
ustanovení.
 LK ČMSHb doporučuje preventivní zdravotní prohlídky hráčů před zahájením sezóny. Za zdravotní stav hráčů
odpovídá vedoucí družstva.
Hrací doba utkání a délka trestů:
 starší dorost 3 x 15 minut (tresty: 2, 5, 10 minut, přestávky 5 minut)
 každý tým odehraje v sezóně minimálně 18 utkání
Soupiska týmu:
Soupisku týmu vytváří klub na základě ustanovení SŘ, článku 206 v IS ČMSHb - Administrace klubu (vztahuje se i
na B a ostatní týmy klubu). Soupiska musí obsahovat úplné kontaktní údaje trenéra a vedoucího družstva (Adresa,
telefon, e-mail).
Soupisky se uzavírají nejpozději 3 dny před zahájením play-off. Po tomto datu nelze zapisovat hráče na
soupisku týmu. Hráči na soupiskách starších žáků nebo mladšího dorostu zapsaní po datu uzávěrky soupisek
nemohou zasáhnout do utkání plánovaných po uzávěrce soupisek.
Realizační tým:
Realizační tým je povinně složen z trenéra s platnou licencí a vedoucího družstva s platným průkazem vedoucího
družstva nebo funkcionáře. V době utkání musí být jedna z osob přítomna na hráčské lavici týmu. V případě
změny na jednom z uvedených postů je klub povinen neprodleně nahlásit změnu řídícímu orgánu soutěže,
zároveň je klub povinen neprodleně provést změnu v administraci klubu v IS ČMSHb na soupisce týmu. Kontaktní
údaje vedoucího družstva musí být aktuální. (telefon, e-mail, korespondenční adresa).
Podmínky nastoupení k utkání:
a) Před utkáním tým předkládá rozhodčím aktuální výtisky soupisek klubu evidovaných v IS ČMSHb z nichž
nastoupí hráči k utkání.
b) Společně se soupiskami předkládá tým platné registrační průkazy hráčů, trenérů a funkcionářů týmu, kteří
zasáhnou do utkání, případně platná ostaršení hráčů.
c) V jednom hracím kole nesmí hráč nastoupit za dva různé týmy.
Bodové hodnocení utkání základní části:
 vítězný tým v základní hrací době – 3 body
 poražený tým v základní hrací době nezískává žádný bod
 v případě, kdy utkání v základní hrací době skončí nerozhodně, následují samostatná střílení (SS). Mužstvo,
které je úspěšnější v samostatných stříleních, získává 2 body, poražený tým pak 1 bod.





Výklad provádění samostatných střílení (základní část soutěže):

každé mužstvo nominuje písemně z hráčů sestavy uvedených v zápise o utkání 2 brankáře a 3 střelce (jméno a číslo dresu) v pořadí, ve
kterém budou střílení provádět
jestliže výsledek zůstane nerozhodný po 3 stříleních každého družstva, střílení budou pokračovat tie-breakem po jednom hráči z každého
družstva. V tuto chvíli již nasazují oba týmy hráče po jednom na každé straně, nepředkládají písemně další seznam trojic a jména střelců
se mohou libovolně opakovat (jeden hráč může provádět libovolný počet střílení) – rozhodčí nahlásí zapisovateli číslo hráče, který SS
provádí – zapisovatel zkontroluje, zda je hráč v zápise, zda není v trestu a dá pokyn rozhodčímu, aby zahájil SS. Teprve poté rozhodčí
písknutí povolí provedení SS. Utkání bude ukončeno, jakmile duel dvou hráčů přinese rozhodující výsledek. Vždy po třech sériích se mění
pořadí družstev zahajující střílení.
vše ostatní se řídí Soutěžním řádem ČMSHb 2012, článek 311, odstavec 3.

10) Hrací období:
Základní část: podzimní část od 7. 9. 2013 do 30. 11. 2013, jarní část dle rozpisu utkání
Play-off: od data zahájení play-off dle rozpisu do 1. 6. 2014
Baráž o extraligu: od 6. 6. 2014 do 8. 6. 2014
11) Hrací kola a hrací dny:
Hrací kolo a hrací den stanovuje pověřený řídící orgán soutěže rozpisem utkání.
12) Termín a čas utkání a jejich změny
Termín a čas utkání stanovuje rozpis utkání. Konečný rozpis a jeho změny stanovuje pověřená LK RSHb.
Po dohodě dotčených klubů lze provést úpravu rozpisu utkání následovně:
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Bezplatná změna termínu a času utkání v období od 1. 7. 2013, do 31. 7. 2013
(tj. v době tvorby rozpisu soutěže). Žádost a dohoda klubů musí být zaslána LK RSHb elektronicky.
Zpoplatněná změna termínu a času utkání od 1. 8. 2013 do konce soutěžního ročníku
Odložení utkání, nebo změna termínu utkání či času utkání je zpoplatněna dle článku „Hospodářské náležitosti“,
bodu 5). Žádost o změnu termínu nebo času utkání musí být podána nejpozději 7 dnů před zahájením utkání
v původním termínu. Žádost musí být doložena souhlasem soupeře. Schválení nového termínu nebo času podléhá
LK RSHb.
13) Baráž o extraligu:
Vyšší tresty:
 vyšší tresty obdržené ve skupinách NHbL se pro baráž o extraligu započítávají,
 ve finálovém turnaji se vyšší tresty evidují. V případě dosažení 4., případně 8. vyššího trestu ve finálovém
turnaji se postupuje podle DŘ, čl. 6, bod 2.
 udělené tresty zastavení činnosti zůstávají v platnosti i pro baráž o extraligu
 V případě udělení trestu ve hře, hlásí ředitel turnaje ve zprávě DK ČMSHb ve formátu: RP, příjmení a
jméno hráče, jemuž byl trest udělen. Hráč nesmí dále zasáhnout do turnaje!
Systém:
 Bude upřesněn na základě počtu přihlášených týmů
14) Hodnocení soutěže:
 Vítěz MČR žáků získá titul „Mistr České republiky v hokejbalu 2014“, putovní pohár ČMSHb, pohár za umístění a
medaile.
 Mužstva na 2. a 3. místě MČR získají pohár a medaile.
 Vítězné týmy základních skupin, a družstva umístěná na 2. a 3. místech základních skupin získají pohár a
medaile.
 Další ocenění – trofeje: individuální trofeje pro hráče v základních skupinách řeší příslušný řídící orgán, na
finálovém turnaji bude vyhlášen vždy nejlepší hráč týmu.

Požadavky na sportovní vybavenost týmu
1)

2)

Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé):
a) nedohodnou-li se družstva jinak, nastupuje domácí mužstvo k utkání v bílých nebo jiných světlých dresech,
hostující tým ve tmavých dresech. Dresy musejí být označeny čitelnými čísly (maximálně dvoumístná – od 1
do 99).
b) všechny dresy jedné sady musí být jednotné (identické – barva, loga, reklamy, typ písma čísel), a to včetně
brankářů. Hráč bez jednotného dresu nebude rozhodčím připuštěn ke hře.
Jednotné kalhoty – v případě krátkých kalhot jednotné (identické) stulpny. Hráč, který nebude mít jednotnou
výstroj, nebude rozhodčím připuštěn ke hře. Nepřípustné jsou kalhoty nebo stulpny jiného designu.
Upozornění:

V případě krátkých kalhot a stulpen je nutné, aby tyto součásti výstroje zakryly celou dolní polovinu těla, dále musí být zakryty chrániče holení
a kolen. V případě kalhot i stulpen je nepřípustná viditelná odlišnost také v odstínu barvy kalhot a stulpen či jejich výrazně odlišného designu
mezi hráči jednoho družstva. Tyto nedostatky budou v průběhu hry rozhodčími trestány.

3)

Hokejové přilby s platným bezpečnostním atestem IIHF (Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Celoobličejový kryt je povinný pro všechny hráče NhbL staršího dorostu do 18 let věku hráče.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D):

Hráčům je povoleno nosit barevné či tónované chrániče očí či celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2012

Rozhodčí utkání
KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb
Předseda komise: Ladislav Vokurka, telefon: 773 781 122, e-mail: kr@hokejbal.cz
Členové komise: Jaroslav Pikula, Stanislav Gottwald, Patrik Ticháček
1)
2)
3)
4)
5)

K utkáním NHbL starších dorostenců deleguje rozhodčí příslušná KR RSHb.
Výplatu odměny a cestovného rozhodčím základních skupin provádí pořádající klub vždy před utkáním.
Delegovaný rozhodčí má nárok na odměnu za výkon funkce na základě platné směrnice a tabulek pro příslušnou
sezónu.
Pořádající klub na požádání (nejpozději 5 dní předem) zajistí ubytování v kategorii 2 lůžkový pokoj s vlastním
sociálním zařízením. V případě, že se delegovaná dvojice rozhodčích nedostaví, postupuje se podle soutěžního
řádu.
Povinnosti rozhodčího:
a) Rozhodčí utkání zašle doporučenou poštou originál zápisu o utkání na adresu příslušné LK RSHb, první
pracovní den po skončení utkání. Pokud se rozhodčí nedostaví k utkání, posílá zápis o utkání pořádající klub.
b) V případě udělení trestu TH postupuje rozhodčí dle pokynů uvedených v Rozpisu mistrovských utkání ČMSHb.
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c) Rozhodčí hlásí výsledek utkání bezprostředně po skončení utkání a to v celém průběhu soutěže předepsaným
způsobem. Kontaktní číslo a přesný formát je uveden v Rozpisu mistrovských utkání ČMSHb.

Technické zabezpečení utkání
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pořádající oddíl je povinen zajistit pořadatelskou službu v rozsahu 1 Hlavní pořadatel (hlavní pořadatel musí být
označen oficiální vestou ČMSHb, případně ostatní pořadatelé pak řádně označení – viz. SŘ čl. 304 bod 3).
Pořádající klub je povinen zajistit šatnu hostujícímu týmu 60 min před utkáním.
Pořadatelská služba je povinna zajistit příchod a odchod obou týmů a rozhodčích do šaten a na hřiště tak, aby
nedocházelo ke kontaktu s diváky.
Rozhodčí budou důsledně kontrolovat platnost a řádné předkládání trenérské licence (případně potvrzení TMK o
studiu) a průkazů funkcionáře dle Předpisu „Realizační tým“
Domácí tým je povinen zajistit k utkání řádně proškoleného zapisovatele s platným registračním průkazem ČMSHb
(číslo registrace zapisovatele musí být uvedeno v zápise o utkání) a časoměřiče řádně proškoleného pro práci
s elektronickou časomírou.
Na každém hřišti musí být funkční elektronická časomíra s těmito zobrazovanými údaji: čas (vč. přestávek), stav
skóre, třetiny a 2 tresty pro každé mužstvo. V případě, že časomíra nebude řádně fungovat, pořádající klub se
vystavuje disciplinárnímu řízení.

Hospodářské náležitosti
1)

Řádně vyplněná přihláška do soutěže musí být odeslána nejpozději do 23. 6. 2013, včetně doložení platby
startovného. Podrobnosti přihlášení týmu a úhrady startovného jsou uvedeny v upřesnění LK ČMSHb – „Informace
k přihláškám 2013-2014“.
2) Herní jistota (vratný vklad) ve výši 3.000,- Kč složený u řídícího RSHb.
3) Startovné:
Základní startovné: 5 000,- Kč
a) Sleva za trenéra s platnou licencí C a vyšší je 1 000,- Kč. V případě, že klub nemá v době přihlášení trenéra
s platnou licencí C, je klub povinen do 30. 9. 2013 přihlásit trenéra na kurz licence C.
b) Zpětně nelze žádnou z uvedených slev uplatnit.
4) Odstoupení družstva v průběhu soutěže má za následek finanční postih 20.000,- Kč. Odstoupení družstva v době
od 30. 6. 2013 do 31. 7. 2013 má za následek finanční postih 10.000,- Kč (tj. do doby než bude vytvořen oficiální
rozpis soutěže). Startovné a herní jistina se v obou případech nevrací.
5) K účtování poplatků jsou oprávnění STK ČMSHb, LK ČMSHb, DK ČMSHb, KR a řídící komise příslušného RSHb.
6) Změna termínu utkání, změna začátku utkání:
 Změna termínu utkání na žádost klubu je zpoplatněna částkou 500,- Kč. Toto ustanovení se nevztahuje na
žádost z důvodu zdravotní indispozice většiny hráčů uvedených na soupisce mužstva (v tomto případě musí
žádost obsahovat platné lékařské potvrzení).
 Změna času zahájení utkání na žádost klubu je zpoplatněna částkou 250,- Kč.
7) Všechna rozhodnutí na základě žádosti klubu o odložení utkání nebo posunu začátku utkání jsou zpoplatněna dále
na základě DŘ čl. 5, odst. 12. V odůvodněných případech může řídící orgán soutěže upustit od tohoto poplatku.
Baráž o extraligu
1) Družstvo, které si svým vítězstvím v NHbL zajistilo postup do baráže o extraligu MČR, zašle LK ČMSHb
přihlášku do baráže o extraligu nejpozději 2. 6. 2014, 24:00. V případě, že do baráže tým
nenastoupí, oznámí tuto skutečnost LK ČMSHb nejpozději do 2. 6. 2013 do 24:00 a to písemnou
formou e-mailem na adresu lk@hokejbal.cz.
2) Startovné do baráže o extraligu starších dorostenců ve výši 1 000,- Kč je klub povinen uhradit společně
s podáním přihlášky do 2. 6. 2014. Doklad o provedené úhradě je nedílnou součástí přihlášky do baráže o
extraligu starších dorostenců. (platbu provede klub na účet ČMSHb, variabilní symbol 204+číslo klubu).

Doplňky propozic řídícím RSHb
Konečné znění doplňků propozic podléhá schválení LK ČMSHb.
1) Údaje RSHb, IČO, DIČ, bankovní spojení
2) Kontaktní údaje řídící LK RSHb, DK RSHb a KR RSHb
Další doplňky RSHb

PROPOZICE – Národní liga staršího dorostu 2013-2014 | 4

