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V Samosolech 30. 4. 2015

PRŮVODNÍ DOPIS KLUBŮM ČMSHb

INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM DO SOUTĚŽÍ ČMSHb
2015-2016
Vážení funkcionáři hokejbalových klubů,
Sportovně-technická komise ČMSHb zveřejňuje propozice soutěží ČMSHb spadajících pod řízení
odborných komisí ČMSHb, potažmo nižších řídících orgánů příslušných RSHb. V tomto dokumentu nabízíme
nápovědu pro zdárné a včasné přihlášení do soutěží. Mějte vždy na paměti, že členové STK ČMSHb jsou
Vám kdykoliv k dispozici na uvedených kontaktech a jsou připraveni Vám vždy poskytnout pomocnou ruku.
Oproti minulému ročníku, je termín přihlášení do soutěží stanoven jako konečný. Dbejte proto na
včasné přihlášení Vašich družstev. Do seniorských soutěží nebudou pozdě přihlášené týmy
zařazeny, v mládežnických soutěžích bude toto rozhodnutí ponecháno na příslušném řídícím
orgánu soutěže!
K Souhrnným propozicím mistrovských soutěží ČMSHb přikládáme další dokumenty, jako jsou
Koncept soutěží ČMSHb do roku 2018 a aktualizované Pravidla hokejbalu 2015 a Řády hokejbalu 2015
(Soutěžní řád, Registrační řád, Přestupní řád, Disciplinární řád a Organizační řád členských klubů ČMSHb).

Koncept soutěží ČMSHb do roku 2018
STK ČMSHb na základě úkolu Předsednictva ČMSHb vytvořila Koncept soutěží ČMSHb do roku 2018.
Předložený koncept byl Předsednictvem ČMSHb schválen a je tak závazný už pro tento soutěžní ročník.
Stávající formáty soutěží jsou tedy plně v souladu s tímto dokumentem.
Koncept soutěží tak přikládáme k souboru propozic.

Pravidla a řády 2015
Vzhledem k tomu, že od roku 2012 nebyla tištěná podoba pravidel a řádů 2012, rozhodla se STK
provést aktualizaci těchto základních dokumentů. Pravidla a řády jsou schváleny předsednictvem, dojde
ještě ke kosmetickým úpravám. Pravidla i řády budou do konce tohoto ročníku k dispozici v elektronické
podobě na webu www.cmshb.cz. Na přelomu července a srpna 2015 budou i v tištěné podobě
distribuovány jak rozhodčím, tak i do RSHb, kde budou volně k prodeji.
V rámci Českého poháru budou ještě vyzkoušeny návrhy pravidel 460 a 554c). Pakliže STK usoudí,
že tato pravidla v novém znění jsou aplikovatelná i na dlouhodobé soutěže, budou předána ke schválení
Předsednictvu ČMSHb. V řádech lze zmínit především úpravu v ustanovení střídavých startů, kde došlo
k omezení SS u hráčů nad 21 let. Veškerá nově schválená ustanovení jsou vypsána ve zvláštních souborech
k příslušným řádům.

Soubor propozic soutěží ČMSHb 2015-2016
Soubor propozic obsahuje Základní ustanovení propozic soutěží ČMSHb, které se vztahuje na
všechny soutěže řízené LK ČMSHb. V ustanovení jsou dané podmínky pro přihlášení do soutěží, informace o
předpisech soutěží, včetně věkových kategorií, bodového hodnocení utkání atp. a také ustanovení o
odměnách rozhodčích utkání a jejich nominaci k utkání. V dalších částech souboru naleznete konkrétní
propozice jednotlivých soutěží.
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Ty propozice (soutěže mládeže), které obsahují odstavec „Upřesnění RSHb“ budou pověřením LK
ČMSHb řízeny příslušnými řídícími orgány RSHb a tento článek bude do propozic doplněn po uzávěrce
přihlášek. Všechna ustanovení uvedená v propozicích jsou pro RSHb závazná a neměnná.
Propozice v příslušných částech doplňují nebo upřesňují soutěžní řád hokejbalu nebo pravidla
hokejbalu. Obecně nedochází k výrazným změnám, více méně jsou zaběhlá ustanovení upřesněna nebo
doplněna. Upozorňujeme na nová ustanovení v oblasti ustrojenosti hráčů, především v seniorských
soutěžích.
I přes to, že se propozice mohou zdát „notoricky“ známé, věnujte jim před vyplněním přihlášky do
soutěží náležitou pozornost.
Nově je také do souboru propozic zařazeno MČR žen 2015.

Souhrnná přihláška do soutěží ČMSHb
S formulářem souhrnné přihlášky jste se setkali již v minulých ročnících. Ve formuláři došlo
k několika úpravám. Upozorňujeme, že přihlášky musejí být vyplněny ve všech kolonkách. STK ČMSHb
bude na toto důsledně dbát a neúplné přihlášky Vám budou vraceny.
Ve formuláři se objevuje termín „Spisová značka – spolkový rejstřík“. Všechny kluby, nebo mateřské
organizace, kdysi občanská sdružení, nyní spolky, jsou nově podle nového občanského zákoníku (NOZ)
evidovány v těchto spolkových rejstřících. Vaši spisovou značku, pod kterou jste evidováni, zjistíte na
www.justice.cz po zadání Vašeho IČ nebo úplného názvu. Pro další činnost v soutěžích, je tato
informace pro ČMSHb zásadní!
Další práce s formulářem je standardní jako v minulých letech. Přílohu přihlášky (strana 2) můžete
kopírovat pod sebe v dokumentu podle počtu Vašich přihlašovaných týmů.

Výpočtový list startovného
I s tímto formulářem jste se setkali v minulém ročníku. Dokument Vám po vyplnění stanoví přesnou
výši startovného týmů Vašeho klubu, včetně uplatnění slev za týmy mládeže a trenéry družstev. Dokument
je povinný, ale výrazně Vám zjednoduší výpočet startovného a případně Vám po potvrzení LK ČMSHb může
sloužit jako doklad o úhradě startovného. Dokument také obsahuje podrobnosti pro Vaši platbu
startovného.

Základní údaje k přihlášení do soutěží ČMSHb
Termín uzávěrky přihlášek do soutěží ČMSHb je 21. 6. 2015
 Přihlášky se podávají elektronicky na adresu stk@hokejbal.cz
 Pro přihlášení do soutěží používejte výhradně předepsaný formulář:


„Souhrnná přihláška do soutěží ČMSHb“




Pro přesný výpočet startovného použijte formulář:

„Výpočtový list startovného“.
Úhrada startovného se provádí na účet ČMSHb č. 1724200504/0600 jako variabilní
symbol použijte 200+ registrační číslo klubu v ČMSHb (sedmimístné číslo – uvedeno na
všech RP klubu)
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Závěr
Závěrem na Vás apelujeme, abyste při přihlašování týmů do soutěží dodrželi pokyny stanovené
propozicemi a ostatními uvedenými technickými dokumenty. Zejména pak termín přihlášek je klíčový, pro
Vaši účast v soutěžním ročníku 2015-2016.
Veškeré sportovně-technické dokumenty jsou zveřejněny téměř 2 měsíce před uzávěrkou přihlášek,
tedy s dostatečným předstihem na to, abyste se s nimi seznámili.
Věříme, že tak zásadní proces, jako je přihlášení týmů do soutěží nikterak nepodceníte. Jsme Vám
kdykoliv k dispozici pro případná upřesnění.
V soutěžním ročníku 2015-2016 se těšíme na viděnou.
Za Sportovně-technickou komisi ČMSHb
Ondřej Průša (předseda STK)
Jan Donauschachtl (předseda LK)
Jaroslav Pikula (předseda KR)
Ing. Milan Hušek (předseda KD)
Libor Komůrka (předseda DK)
Mgr. Martin Komárek (předseda KM a KŽ)
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