SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Korespondenční adresa: Samosoly 34, 378 24 Kardašova Řečice, e-mail: stk@hokejbal.cz
Předseda komise: Ondřej Průša, tel: +420 777 334 096, e-mail: prusa@cmshb.net

V Samosolech dne 10. 2. 2015

KONCEPT SOUTĚŽÍ ČMSHb DO ROKU 2018
Na základě zadání Předsednictvem ČMSHb předkládá STK ČMSHb koncept (plán) soutěží ČMSHb do
roku 2018, tj. od soutěžního ročníku 2015-2016 až do soutěžního ročníku 2017-2018.
Koncept stanovuje řídící orgány, povinnosti těchto řídících orgánů příslušných soutěží, formáty
soutěží (nikoliv vlastní herní systémy), případně jiná nebo zvláštní ustanovení.
Cílem konceptu je:
 Popsat současnou situaci soutěží napříč kategoriemi
 Vytvořit koncept rozvoje soutěžního prostředí v horizontu 3 let
 Dopředu informovat kluby jak bude STK ČMSHb postupovat při tvorbě propozic a formátů soutěží

SOUTĚŽE MLÁDEŽE
Popis situace v soutěžích mládeže:
 Razantně ubývá počet celků v kategorii dorostenců – počet celků je odrazem intenzity náborových
aktivit ročníků 1995 – 1997 v letech jejich náležitosti do kategorie přípravek
 Počet celků v kategorii dorostu je nedostačující pro organizaci celoroční dvoustupňové soutěže
celorepublikového charakteru
 Oddalování razantního řešení v kategoriích dorostu povede ke kolapsu této kategorie
v republikovém měřítku a devalvaci návaznosti na nižší kategorie
 „Extraligy“ dorostu s ohledem na jejich úroveň dlouhodobě nevychovávají hráče pro Reprezentační
mládežnické výběry dané kategorie (Příklad – hráče pro U20, U18 nevychová extraliga SD, ale
kvalitní mužské soutěže atd.), jejich tzv. „výchovný“ význam je třeba vnímat realisticky
 Dochází k poklesu celků v kategoriích žáků (do určité míry je stav ovlivněn rozvojem aktivit pro
přípravky a minipřípravky)
 Dynamicky se rozvíjí oblast přípravek a minipřípravek
Koncepce rozvoje soutěží mládeže:
 Razantní restrukturalizace soutěží dorostu, při které STK a předsednictvo si budou vědomi možností
kritiky ze stran větších celků s cílem vytvoření modelu soutěží dorostu na období 3 let
 Prioritou ČMSHb bude ve výše uvedeném kontextu tlak na všechny regionální svazy s cílem založit
turnajové soutěže přeborů přípravek a minipřípravek ve všech regionech do konce roku 2016 (akce
bude podpořena materiálně, součástí projektu bude změna dotačních rámců regionům, ve kterých
bude výrazná pozornost věnována právě přeborům přípravek a minipřípravek)
 Prioritou ČMSHb bude aktivizace všech regionálních komisí mládeže s cílem masivních náborů
mládeže v letech 2015-2018. Cílem je vytvoření početné základny mládeže, která v letech budoucích
umožní rozvoj soutěží žáčků a dorostu.
 Prostředí soutěží a projektů do kategorie U9 bude koncipováno s minimálním tlakem na výsledek.
Cílem je zábava a radost dětí. V této kategorii nebude organizována žádná závěrečná vrcholová
akce.

SOUTĚŽE MUŽŮ
Popis situace v soutěžích mužů:
 Chybějící struktura soutěží (absence některých úrovní soutěží v určitých územních oblastech)
 Absence sportovní stránky soutěží (postupy a sestupy mezi soutěžemi – platí vyjma extraligy)
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 Systematicky nejsou budovány nejnižší soutěže mužů, které jsou podhoubím a příčinou pro absenci
celků na vyšších úrovních
 Nejnižší soutěže nejsou „ochráněny“ od startů hráčů z vrcholových, výkonnostních soutěží což je
důvodem pro demotivaci jednotlivců i kolektivů
 ČMSHb chybí program a jeho veřejné deklarování pro vznik nových klubů (servisní činnost –
pomocná ruka při vzniku nových týmů)
Koncepce rozvoje soutěží mužů:
 STK a Předsednictvo ČMSHb musí zvážit vytvoření prostředí nejnižších soutěží, které budou
„ochráněny“ od startů hráčů z vrcholových, výkonnostních soutěží i za cenu poklesu počtu celků
v prvním roce projektu. Úvodní pokles bude při systematické činnosti podle předpokladů vyvážen
nárůstem celků v letech navazujících.
 Oddělení tzv. „výkonnostního hokejbalu“ od jeho volnočasového pojetí
 Do úrovně 2.NHbL brát soutěže jako volnočasové s minimem povinností pro kluby
 Budovat nejnižší soutěže i cestou akcí tzv. pro amatéry – soutěže hrající se např. turnajově
 Přispět metodicky k širšímu zapojování dorostenců do soutěží mužů

SOUTĚŽE ŽEN
Popis situace v soutěžích žen:
 Dynamicky se rozvíjí členská základna žen, analogicky vznikají nová družstva v rámci stávajících
klubů
 Samotné prostředí ženského hokejbalu má výrazný progres a přibližuje se k začlenění do běžného
dlouhodobého formátu soutěží.
Koncepce rozvoje soutěží žen:
 Kvantita hráčské základny dívek a žen je dána organizací tzv. „volnočasových“ turnajů formátem
3+1 s minimálním tlakem a nároky na týmy
 Od druhé poloviny roku 2015 dojde k postupnému rozvoji turnajové soutěže žen ve formátu 5+1
bez ohledu na potlačení významu „volnočasových“ akcí 3+1
 V MČR žen bude od roku 2016 kladen důraz na dlouhodobost soutěže (ustoupení od jednorázové
akce na konci sezóny)
 Soutěže budou doplněny o jednorázovou akci MČR výběrů krajů žen

FORMÁTY SOUTĚŽÍ DLE KATEGORIÍ DO ROKU 2018 A JEJICH PRIORITY
SOUTĚŽE MLÁDEŽE
PRIORITA 1 - KATEGORIE MINIPŘÍPRAVEK A PŘÍPRAVEK

Nižší složky ČMSHb, tj. RSHb se výhradně musí zaměřit na trvalé zavedení obou kategorií do
systému soutěží v RSHb. Základem není důraz na výsledky týmů, naopak hlavním cílem je masový nábor
hráčů a hráček a vytvoření široké základny pro přechod do žákovských kategorií. Z těchto důvodů bude
v kategorii zcela zrušeno Mistrovství České republiky.
Žádné jiné vrcholové akce by neměli být v kategorii organizovány s ohledem na
výkonnostní ambice klubů a rodičů, které jsou kontraproduktivní. Berme si příklad z hokeje a
severských zemí. Výsledkem naší práce by měla být početná základna dětí, nikoliv počet
rozdaných medailí na MČR!
STK ČMSHb zároveň navrhuje Předsednictvu ČMSHb zohlednění organizace soutěží
těchto kategorií v dotačním systému pro RSHb.
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU

sídlo: Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6
tel./fax: +420 266 313 766, mobil: +420 603 469 494, e-mail: hokejbal@hokejbal.cz, web: www.hokejbal.cz
bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6 č.ú.: 1724200504/0600, IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485

Str. 2 / 10

Registrace u MV ČR: VSP/1-1622/90-R, datum registrace: 27. 6. 1990, následně dnem 1. 1. 2014 zapsáno u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 753

SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Korespondenční adresa: Samosoly 34, 378 24 Kardašova Řečice, e-mail: stk@hokejbal.cz
Předseda komise: Ondřej Průša, tel: +420 777 334 096, e-mail: prusa@cmshb.net

Přebor přípravek a minipřípravek
Jedná se o dlouhodobou soutěž, jejíž hlavní část (základní skupiny) je organizována na území RSHb.
Základní skupiny lze vytvářet tzv. meziregionálně spojením sousedních regionů, a to pouze v případě, je-li
počet přihlášených týmů z jednoho RSHb menší než 3. Na základě přihlášení týmu do přeboru je klub
oprávněn čerpat slevu v soutěžích ČMSHb kategorie seniorů.
V soutěži není stanoven herní formát (počty hráčů). Vychází se při tom ze zásady, že herní formát
stanoví RSHb dle místních podmínek, a to 3+0, 3+1, 4+1 nebo 5+1, přičemž formát 4+1 a 5+1 není
vhodný pro kategorii minipřípravek. Na závěr soutěžního ročníku bude uspořádán turnaj pro všechny
účastníky přeborů.
1) Řídící orgány soutěže
a) Hlavním řídícím orgánem je vždy STK ČMSHb, která vydává propozice soutěže.
b) STK ČMSHb pověřuje vlastním řízením příslušné části (základních skupin) přeboru konkrétní
RSHb a jeho řídící orgány (LK, KM, DK, KR).
c) Řídícím orgánem závěrečných turnajů je LK ČMSHb.
2) Formát soutěže
a) Soutěž se řídí propozicemi soutěže vydanými STK ČMSHb.
b) Hraje se podle pravidel hokejbalu nebo minihokejbalu.
c) Řídící orgán zajistí odehrání minimálně 8 turnajů v rámci ročníku.
d) Systém soutěže (vyjma finále, tzn. základních skupin) stanovuje řídící orgán soutěže příslušného
RSHb a předkládá jej ke schválení STKK ČMSHb.
e) Jednotlivé turnaje lze doplňovat o týmy jiných RSHb, nebo o týmy nastupující příležitostně. T.
3) Povinnosti pověřeného RSHb
a) RSHb je povinen prostřednictvím svého webu informovat veřejnost vždy o každém proběhlém
turnaji formou článku, nejpozději 8 dnů po ukončení akce.
b) Evidence soutěže v IS ČMSHb
c) RSHb je povinen zveřejnit výsledky utkání turnaje.
d) RSHb není povinen zveřejňovat tabulky jednotlivých turnajů.
4) Povinnosti účastníka soutěže
a) Soupiska hráčů ve věkové kategorii evidovaná v IS ČMSHb.
b) Všichni hráči nastupují s platným registračním průkazem.
5) Zvláštní ustanovení
a) V soutěži se výhradně neevidují osobní statistiky hráčů.
b) V soutěži lze z jedné soupisky sestavit více než jeden tým klubu. Za tímto účelem klub vytvoří
turnajovou soupisku.

PRIORITA 2 - KATEGORIE MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ

V obou kategoriích bude vždy vyhlášeno Mistrovství České republiky, a to ve stejném formátu, jako
v soutěžním ročníku 2014-2015. V kategoriích lze organizovat místní přebory jakožto nepostupové soutěže
s přípustnými odchylkami od propozic MČR. Takové propozice ovšem podléhají schválení STK ČMSHb.

Mistrovství ČR mladších a starších žáků
Jedná se o dlouhodobou soutěž, jejíž hlavní část (základní skupiny) je organizována na území RSHb.
Základní skupiny lze vytvářet tzv. meziregionálně spojením sousedních regionů. Klesne-li počet přihlášených
týmů jednoho RSHb pod 3, jsou tyto týmy zařazeny do soutěže sousedního RSHb, a to buď podle dohody
RSHb nebo nařízením LK ČMSHb. Na základě přihlášení týmu do MČR je klub oprávněn čerpat slevu
v soutěžích ČMSHb kategorie seniorů.
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1) Řídící orgány soutěže
a) Hlavním řídícím orgánem je vždy STK ČMSHb.
b) STK ČMSHb pověřuje vlastním řízením příslušné části (základních skupin) MČR konkrétní RSHb a
jeho řídící orgány (LK, KM, DK, KR).
c) Řídícím orgánem finálových turnajů MČR je LK ČMSHb.
2) Formát soutěže
a) Soutěž se řídí propozicemi soutěže vydanými STK ČMSHb.
b) Hraje se podle pravidel hokejbalu.
c) Řídící orgán zajistí odehrání minimálně 20 respektive 24 utkání podle jedno nebo dvoj
zápasového formátu. (Je-li formát soutěže turnajový, je minimální počet utkání 24).
d) Systém soutěže (vyjma finále, tzn. základních skupin) stanovuje řídící orgán soutěže příslušného
RSHb a předkládá jej ke schválení STK ČMSHb.
e) MČR bude vždy zakončeno finálovým turnajem. Počet účastníků finále je 10. Klesne-li celkový
počet přihlášených týmů pod 20, počet účastníků finále bude 8.
f) Postupový klíč do finálového turnaje stanovuje LK ČMSHb a zveřejní jej nejpozději 30. 8. před
zahájením soutěže.
g) O přidělení organizace finálového turnaje konkrétnímu RSHb rozhoduje ÚRSHb.
3) Povinnosti pověřeného RSHb
a) RSHb je povinen prostřednictvím svého webu informovat veřejnost o průběhu soutěže
pravidelným zpravodajstvím vždy po odehraném víkendu.
b) RSHb je povinen zveřejnit výsledky utkání vždy v den utkání na webu RSHb.
c) RSHb je povinen zveřejňovat průběžné tabulky a statistiky hráčů na webu RSHb.
4) Povinnosti účastníka soutěže
a) Soupiska hráčů ve věkové kategorii evidovaná v IS ČMSHb.
b) Všichni hráči nastupují s platným registračním průkazem.

Přebor mladších a starších žáků
Jedná se o dlouhodobou soutěž organizovanou RSHb. Formát a podmínky soutěže stanovuje RSHb a to
vlastními propozicemi, které předkládá STK ČMSHb ke schválení. Za tým žáků v přeboru je klub oprávněn
čerpat slevu ze startovného v seniorských soutěžích ČMSHb, a to ve stejné výši jako za tým v přeboru
přípravek a minipřípravek za dodržení podmínky minimálního počtu turnajů nebo utkání.
1) Řídící orgány soutěže
a) Řídícím orgánem soutěže je RSHb.
2) Formát soutěže
a) Soutěž se řídí propozicemi soutěže vydanými RSHb a schválenými STK ČMSHb.
b) Hraje se podle pravidel hokejbalu.
c) Systém soutěže stanoví řídící orgán RSHb na základě přihlášek do soutěže a předkládá jej ke
schválení STK ČMSHb.
d) Minimální počet utkání jednoho týmu v soutěži je 12, nebo minimální počet 6 turnajů
v soutěžním ročníku.
3) Povinnosti řídícího RSHb
a) RSHb je povinen prostřednictvím svého webu informovat veřejnost o průběhu soutěže
pravidelným zpravodajstvím vždy po odehraném víkendu.
b) RSHb je povinen zveřejnit výsledky utkání vždy v den utkání na webu RSHb.
c) RSHb je povinen zveřejňovat průběžné tabulky a statistiky hráčů na webu RSHb.
4) Povinnosti účastníka soutěže
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a) Soupiska hráčů ve věkové kategorii evidovaná v IS ČMSHb.
b) Všichni hráči nastupují s platným registračním průkazem.
PRIORITA 3 – KATEGORIE MLADŠÍHO DOROSTU

V kategorii bude vyhlášeno Mistrovství České republiky ve formátu jako v kategoriích žáků.
Sestavením soutěže, tj. rozčleněním týmů do skupin bude pověřena LK ČMSHb. Vychází se přitom ze
zásady v maximu rovnoměrného rozložení skupin v počtu týmů.

MČR mladšího dorostu
Jedná se o dlouhodobou soutěž, jejíž hlavní část jsou základní skupiny vytvořené rozhodnutím LK
ČMSHb. Na základě přihlášení týmu do MČR je klub oprávněn čerpat slevu v soutěžích ČMSHb kategorie
seniorů.
1) Řídící orgány soutěže
a) Hlavním řídícím orgánem je vždy STK ČMSHb.
b) STK ČMSHb pověřuje vlastním řízením LK ČMSHb.
c) Řídícím orgánem finálových turnajů MČR je LK ČMSHb.
2) Formát soutěže
a) Soutěž se řídí propozicemi soutěže vydanými STK ČMSHb.
b) Hraje se podle pravidel hokejbalu.
c) Řídící orgán zajistí odehrání minimálně 20 utkání jednozápasovým formátem.
d) Systém soutěže stanovuje LK ČMSHb.
e) MČR bude vždy zakončeno semifinálovým a finálovým turnajem. Počet účastníků semifinále je 6
a finále je 5.
f) Postupový klíč do finálového turnaje stanovuje LK ČMSHb a zveřejní jej nejpozději 30. 8. před
zahájením soutěže.
g) O přidělení organizace finálového turnaje rozhoduje ÚRSHb.
3) Povinnosti účastníka soutěže
a) Soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb.
b) Všichni hráči nastupují s platným registračním průkazem.

PRIORITA 4 – KATEGORIE STARŠÍHO DOROSTU

V kategorii bude vyhlášeno Mistrovství České republiky ve formátu jako v kategoriích mladšího
dorostu. Sestavením soutěže, tj. rozčleněním týmů do skupin bude pověřena LK ČMSHb. Vychází se přitom
ze zásady v maximu rovnoměrného rozložení skupin v počtu týmů.

MČR staršího dorostu
Jedná se o dlouhodobou soutěž, jejíž hlavní část jsou základní skupiny vytvořené rozhodnutím LK
ČMSHb. Na základě přihlášení týmu do MČR je klub oprávněn čerpat slevu v soutěžích ČMSHb kategorie
seniorů.
1) Řídící orgány soutěže
a) Hlavním řídícím orgánem je vždy STK ČMSHb.
b) STK ČMSHb pověřuje vlastním řízením LK ČMSHb.
c) Řídícím orgánem finálových turnajů MČR je LK ČMSHb.
2) Formát soutěže
a) Soutěž se řídí propozicemi soutěže vydanými STK ČMSHb.
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b)
c)
d)
e)
f)

Hraje se podle pravidel hokejbalu.
Řídící orgán zajistí odehrání minimálně 20 utkání jednozápasovým formátem.
Systém soutěže stanovuje LK ČMSHb.
MČR bude vždy zakončeno play-off, a to podle počtu účastníků
Postupový klíč do play-off a způsob postupu v sérii stanovuje LK ČMSHb a zveřejní jej nejpozději
30. 8. před zahájením soutěže.

3) Povinnosti účastníka soutěže
a) Soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb.
b) Všichni hráči nastupují s platným registračním průkazem.

SOUTĚŽE MUŽŮ
PRIORITA 1 – EXTRALIGA MUŽŮ

Elitní soutěž by formátově neměla výrazně měnit, vyjma sestupu a postupu v návaznosti na herní
formát 1.NHbL. Soutěž je zařazena do kategorie „výkonnostní hokejbal“, proto by na účastníky soutěže
měly být kladeny nejvyšší nároky na organizaci týmu, zabezpečení organizace utkání a například i na
vybavenost a technický stav sportoviště.
1) Řídící orgány soutěže
a) Hlavním řídícím orgánem je vždy STK ČMSHb.
b) STK ČMSHb pověřuje vlastním řízením LK ČMSHb.
2) Formát soutěže
a) Soutěž se řídí propozicemi soutěže vydanými STK ČMSHb.
b) Hraje se podle pravidel hokejbalu.
c) Počet účastníků je 12.
d) V základní části se utkají týmy každý s každým, 1x doma, 1 x venku.
e) Po základní části následuje play-off a play-out.
f) Play-off hraje 8 nejlépe postavených týmů po základní části v sériích vždy na 3 vítězná utkání.
g) Play-out hrají 4 nejhůře postavené týmy po základní části vždy každý s každým, 1x venku, 1x
doma. Výsledky základní části se započítávají do tabulky.
h) Poslední tým play-out sestupuje do 1.NHbL, předposlední tým odehraje baráž s poraženým
finalistou 1.NHbL.
i) Baráž se odehraje na 2 vítězná utkání (venku, doma, případně doma z pohledu extraligového
týmu)
3) Povinnosti účastníka soutěže
a) Soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb.
b) Všichni hráči nastupují s platným registračním průkazem.
c) Dodržování marketingových předpisů ČMSHb.

PRIORITA 2 – 1. NÁRODNÍ HOKEJBALOVÁ LIGA

Soutěžní ročník 2015-2016 bude připraven na dvě skupiny podle stávajícího modelu, v případě, že
počet týmů v jedné ze skupin klesne pod 9, bude soutěž v tomto ročníku sestavena podle formátu jedné
soutěže. Od ročníku 2016-2017 bude druhá nejvyšší soutěž formátově zcela změněna. Vznikne pouze
jedna soutěž ze stávajících dvou. Díky změně formátu bude upraven i postup a sestup do Extraligy mužů.
Soutěž je zařazena do kategorie „výkonnostní hokejbal“, proto by na účastníky soutěže měly být kladeny
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vyšší nároky na organizaci týmu, zabezpečení organizace utkání a například i na vybavenost a technický
stav sportoviště.
FORMÁT DVOU SOUTĚŽÍ
1) Řídící orgány soutěže
a) Hlavním řídícím orgánem je vždy STK ČMSHb.
b) STK ČMSHb pověřuje vlastním řízením LK ČMSHb.
2) Formát soutěže
a) Soutěž se řídí propozicemi soutěže vydanými STK ČMSHb.
b) Hraje se podle pravidel hokejbalu.
c) Počet účastníků je max. 12., min. 9.
d) V základní části se utkají týmy každý s každým, 1x doma, 1 x venku.
e) Po základní části následuje play-off a případně play-out. V případě nižšího počtu účastníků než
11, bude po základní části následovat nadstavba.
f) Play-off hraje 8 nejlépe postavených týmů po základní části v sériích vždy na 3 vítězná utkání.
g) Play-out hrají 4 nejhůře postavené týmy po základní části vždy každý s každým, 1x venku, 1x
doma. Výsledky základní části se započítávají do tabulky.
h) Poslední tým play-out sestupuje do 2.NHbL, předposlední tým odehraje baráž s vítězi 2.NHbL
i) Baráž se odehraje na 2 vítězná utkání (venku, doma, případně doma z pohledu extraligového
týmu)
3) Povinnosti účastníka soutěže
a) Soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb.
b) Všichni hráči nastupují s platným registračním průkazem.
c) Dodržování marketingových předpisů ČMSHb.

FORMÁT JEDNÉ SOUTĚŽE
1) Řídící orgány soutěže
a) Hlavním řídícím orgánem je vždy STK ČMSHb.
b) STK ČMSHb pověřuje vlastním řízením LK ČMSHb.
2) Formát soutěže
a) Soutěž se řídí propozicemi soutěže vydanými STK ČMSHb.
b) Hraje se podle pravidel hokejbalu.
c) Počet účastníků je maximálně 20.
d) Varianty podle počtu účastníků:
20 týmů
Základní část – 23 utkání
4 skupiny po 5 územně blízkých týmů. Ve skupinách se hraje každý s každým 1x venku a 1 x
doma (8 utkání). Týmy se dále utkají se všemi týmy z ostatních skupin 1x, a to buď doma, nebo
venku dle umístění ve skupinách (15 utkání). Výsledky všech utkání se započítávají do jedné
tabulky.
Play-off
Do play-off postupuje 16 nejlépe umístěných týmů po základní části. Osmifinále a čtvrtfinále se
hraje na 2 vítězná utkání, semifinále a finále na 3 vítězná utkání.
Vítěz 1.NHbL postupuje do extraligy mužů, poražený finalista hraje baráž o extraligu.
18 týmů
Základní část – 22 utkání
3 skupiny po 6 územně blízkých týmů. Ve skupinách se hraje každý s každým 1x venku a 1 x
doma (10 utkání). Týmy se dále utkají se všemi týmy z ostatních skupin 1x, a to buď doma,
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nebo venku dle umístění ve skupinách (12 utkání). Výsledky všech utkání se započítávají do
jedné tabulky.
Play-off
Do play-off postupuje 16 nejlépe umístěných týmů po základní části. Osmifinále a čtvrtfinále se
hraje na 2 vítězná utkání, semifinále a finále na 3 vítězná utkání.
Vítěz 1.NHbL postupuje do extraligy mužů, poražený finalista hraje baráž o extraligu.
16 týmů
Základní část – 22 utkání
2 skupiny po 8 územně blízkých týmů. Ve skupinách se hraje každý s každým 1x venku a 1 x
doma (14 utkání). Týmy se dále utkají se všemi týmy z ostatních skupin 1x, a to buď doma,
nebo venku dle umístění ve skupinách (8 utkání). Výsledky všech utkání se započítávají do jedné
tabulky.
Play-off
Do play-off postupuje 10 nejlépe umístěných týmů po základní části. Osmifinále nehrají týmy
umístěné na 1 a 2 místě po základní části a postupují rovnou do čtvrtfinále, osmifinále se hraje
na 2 vítězná utkání. Čtvrtfinále, semifinále a finále se hrají na 3 vítězná utkání.
Vítěz 1.NHbL postupuje do extraligy mužů, poražený finalista hraje baráž o extraligu.
e) Ze soutěže sestupují poslední dva týmy do 2.NHbL.
f) Baráže o 1.NHbL se účastní všichni vítězové 2.NHbL a hraje se o dvě postupová místa.
3) Povinnosti účastníka soutěže
a) Soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb.
b) Všichni hráči nastupují s platným registračním průkazem.
c) Dodržování marketingových předpisů ČMSHb.

PRIORITA 3 – 2. NÁRODNÍ HOKEJBALOVÁ LIGA

2.NHbL budou organizovány příslušnými RSHb. STK ČMSHb vydává základní koncept propozic, který
mohou RSHb upravit dle místních potřeb. Konečné schválení propozic podléhá STK ČMSHb. Soutěž je
zařazena do kategorie „volnočasový hokejbal“, proto by na účastníky soutěže neměly být kladeny vysoké
nároky, spíše by soutěž měla působit jako cíl pro rekreační hráče.
1) Řídící orgány soutěže
a) Řídícím orgánem je RSHb.
b) STK ČMSHb vydává základní koncept propozic soutěže, který je upravován příslušným RSHb.
2) Formát soutěže
a) Soutěž se řídí propozicemi soutěže vydanými RSHb, které schvaluje STK ČMSHb.
b) Hraje se podle pravidel hokejbalu.
c) Formát soutěže stanovuje RSHb.
d) Řídící orgán zajistí odehrání nejméně 20 utkání všem účastníkům soutěže.
e) Vítězný tým postupuje do baráže o 1.NHbL.
3) Povinnosti účastníka soutěže
a) Soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb.
b) Všichni hráči nastupují s platným registračním průkazem.

PRIORITA 4 – KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
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KHbL budou organizovány příslušnými RSHb. Soutěž je zařazena do kategorie „volnočasový
hokejbal“, proto by na účastníky soutěže neměly být kladeny vysoké nároky, spíše by soutěž měla působit
jako cíl pro rekreační hráče.
1) Řídící orgány soutěže
a) Řídícím orgánem RSHb.
2) Formát soutěže
a) Soutěž se řídí propozicemi soutěže vydanými RSHb.
b) Hraje se podle pravidel hokejbalu.
c) Postupy a sestupy stanovuje RSHb.
3) Povinnosti účastníka soutěže
a) Soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb.
b) Všichni hráči nastupují s platným registračním průkazem.

PRIORITA 5 – OBLASTNÍ (OKRESNÍ) HOKEJBALOVÁ LIGA

OHbL a OkrHbL budou organizovány příslušnými RSHb nebo okresními svazy hokejbalu. Soutěž je
zařazena do kategorie „volnočasový hokejbal“, proto by na účastníky soutěže neměly být kladeny vysoké
nároky, spíše by soutěž měla působit jako cíl pro rekreační hráče.
1) Řídící orgány soutěže
a) Řídícím orgánem je RSHb nebo OSHb.
2) Formát soutěže
a) Soutěž se řídí propozicemi soutěže vydanými řídícím orgánem soutěže.
b) Hraje se podle pravidel hokejbalu.
c) Postupy a sestupy stanovuje řídíc orgán soutěže.
3) Povinnosti účastníka soutěže
a) Soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb.
b) Všichni hráči nastupují s platným registračním průkazem.

PRIORITA 6 – MÍSTNÍ HOKEJBALOVÁ LIGA

Místní ligy jsou organizovány klubem, nebo jiným občanským sdružením. Dohližitelem soutěže je
vždy RSHb. Místní ligy slouží výhradně k vytvoření struktury soutěží v daném místě. Mezi místní ligy lze
zařazovat soutěže veteránů. Soutěž je zařazena do kategorie „volnočasový hokejbal“, proto by na účastníky
soutěže měly být kladeny minimální nároky, spíše by soutěž měla působit v místech, kde nejsou žádné
soutěže dospělých, jako základ pro vytvoření struktury soutěží.
1) Řídící orgány soutěže
a) Řídícím orgánem je RSHb nebo OSHb.
2) Formát soutěže
a) Soutěž se řídí propozicemi soutěže vydanými řídícím orgánem soutěže.
b) Hraje se podle pravidel hokejbalu a jejich místní úpravy.
c) Postupy a sestupy stanovuje řídíc orgán soutěže.
3) Povinnosti účastníka soutěže
a) Soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb.
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Sepsal O. Průša a M. Komárek

Koncept soutěží v tomto znění byl schválen dne 7. 3. 2015 předsednictvem ČMSHb.
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