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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
PROPOZIC SOUTĚŽÍ ČMSHb
Článek I. - Mistrovské soutěže ČMSHb
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Extraliga mužů 2015-2016
1. Národní liga 2015-2016
Extraliga staršího dorostu 2015-2016
Extraliga mladšího dorostu 2015-2016
MČR žáků 2015-2016 (kategorie starších a mladších žáků)
Přebor přípravek a minipřípravek 2015-2016
MČR žen 2015-2016

Článek II. - Řídící orgán soutěží ČMSHb
(upřesnění SŘ hokejbalu, článek 201 – Řízení soutěží)

SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE ČMSHb

Ondřej Průša, telefon: 777 334 096, e-mail: stk@hokejbal.cz
Samosoly 34, 378 21 Kardašova Řečice
Členové komise: předsedové odborných komisí ČMSHb
Předseda komise:
Poštovní adresa:

ODBORNÉ KOMISE ČMSHb
LIGOVÁ KOMISE ČMSHb
Předseda komise: Hanuš Kovárník, telefon: 777 001 972, e-mail: lk@hokejbal.cz
Poštovní adresa: Stadion mládeže, Skorotická 643/1, 400 01 Ústí nad Labem
Členové komise: Jan Fedák, Jan Donauschachtl, Tomáš Norek
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
KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb
Předseda komise: Jaroslav Pikula, telefon: 773 781 123, e-mail: kr@hokejbal.cz
Členové komise: Patrik Ticháček, Petr Žižka, Martin Motyčka
KOMISE DELEGÁTŮ ČMSHb
Předseda komise: Ing. Milan Hušek, telefon: 773 785 513, e-mail: kd@hokejbal.cz
TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISE ČMSHb
Předseda komise: David Kuna, telefon: 721 612 802, e-mail: tmk@hokejbal.cz
Členové komise: Ing. David Ryss, Tomáš Hák, Ondřej Almaši
KOMISE MLÁDEŽE ČMSHb
Předseda komise: Martin Komárek, telefon: 773 781 132, e-mail: km@hokejbal.cz
Členové komise: Josef Hájek, Jan Fedák, Roman Hnátek, Roman Němeček
KOMISE ŽENSKÉHO HOKEJBALU ČMSHb
Předseda komise: Martin Komárek, telefon: 773 781 132, e-mail: kz@hokejbal.cz
Členové komise: Iva Sevaldová, Markéta Štroufová, Božena Jánská, Kristýna Butušová
Bankovní spojení ČMSHb:
Číslo účtu: 1724200504/0600
Banka: GE Money Bank

Článek III. - Všeobecná ustanovení
1)
2)
3)

Mistrovské soutěže ČMSHb řídí Sportovně-technická komise ČMSHb. Přímým řízením jsou pověřeny odborné
komise uvedené v Článku II.
Ligová komise ČMSHb přímo řídí nejvyšší mistrovské soutěže ČR (Extraliga mužů, 1.NHbL, Extraliga SD a MD,
nadstavbové – finálové části MČR žáků, Přebory přípravek a minipřípravek, a prolínací soutěže – baráže o tyto
soutěže). Komise ženského hokejbalu ČMSHb přímo řídí MČR žen.
Řízením částí soutěží (soutěže členěné podle územní blízkosti týmů, kvalifikační části soutěží nebo části MČR)
pověřuje LK ČMSHb příslušné RSHb a to na základě platné směrnice ČMSHb – Pověření řízením soutěží.
Pověřené RSHb jsou povinné dodržet názvosloví soutěží, propozice uvedených soutěží, podmínky a termíny
uvedené v pověření řízením soutěží a termínovém kalendáři soutěží ČMSHb. V příslušných částech jsou RSHb
oprávněné provádět doplňky těchto propozic. Doplňky podléhají konečnému schválení STK ČMSHb.
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4)

Pořádáním nadstavbových nebo finálových akcí jsou pověřeny příslušné RSHb na základě rozhodnutí o přidělení
pořadatelství Úsekem pro RSHb. Soutěžní část (rozpis utkání, výsledky atp.) podléhá vlastnímu řízení LK
ČMSHb.
5) STK provádí v souladu s platnou směrnicí ČMSHb – Udělení licence hokejbalového hřiště (stadionu) předsezonní
kontrolu připravenosti hřišť. Termín kontroly je stanoven STK ČMSHb na základě uzávěrky přihlášek a naplnění
soutěží ČMSHb. Za účelem kontroly hřišť pověřuje příslušné řídící RSHb.
6) Nominaci rozhodčích k utkáním Mistrovských soutěží ČMSHb provádí Komise rozhodčích ČMSHb, nebo komise
rozhodčích RSHb pověřených řízením soutěže. Úhrada odměny rozhodčích se provádí na základě platné tabulky
odměn za výkon rozhodčího uvedené v Článku VI. „Náhrady rozhodčím“.
7) Nominaci delegátů k utkáním Mistrovských soutěží ČMSHb provádí Komise delegátů ČMSHb. Úhradu odměny za
výkon delegáta provádí ČMSHb.
8) K účtování poplatků a poplatků vyplývajících z vydaných rozhodnutí jsou oprávěny všechny sportovně-technické
orgány, uvedené v Článku II. - Řídící orgán soutěží ČMSHb nebo pověřené RSHb a jejich řidící orgány (odborné
komise), které jsou uvedené v doplňcích propozic soutěží.
9) Poplatky za jednotlivé projednávané případy jsou splatné převodem na účet příslušného řídícího orgánu, který
rozhodnutí vydal. Termín úhrady je pro projednávaný oddíl či jednotlivce závazný. Kopii dokladu o zaplacení je
třeba zaslat na adresu komise, jež vydala rozhodnutí. V případě nedodržení tohoto nařízení se bude dále
postupovat dle DŘ. V případech, kdy neuhradí jednotlivec rozhodnutí, přebírá plně odpovědnost za úhradu oddíl
ve kterém jednotlivec působí a způsobil přestupek.
10) Platby startovného, pokut a poplatků vyplývajících z rozhodnutí komisí řídícího orgánu ČMSHb se provádí
výhradně bezhotovostně na účet ČMSHb č. 1724200504/0600. Variabilní symbol a specifický symbol
platby je vždy uveden v příslušném rozhodnutí nebo dokumentu sloužícímu jako podklad k platbě. Platby za
rozhodnutí vydané pověřenými komisemi RSHb se hradí dle upřesnění RSHb.

Článek IV. - Základní podmínky účasti týmů v soutěžích ČMSHb
(upřesnění SŘ hokejbalu, článek 202 – Zařazování družstev do soutěží)

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Řádné členství klubu v Českomoravském svazu hokejbalu .
Klub musí být řádně evidován v ČMSHb (má přiděleno evidenční číslo – kód ČMSHb). Klub musí být právnickou
osobou, která je řádně zapsána v příslušném rejstříku a má přiděleno IČO.
Bankovní účet.
Startovné, rozhodnutí komisí řídícího orgánu a další platby související s činností klubu v soutěžích ČMSHb, je
klub povinen provádět výhradně bezhotovostní platbou převodem z účtu, nebo přímým vkladem na účet
ČMSHb, a to vždy za dodržení příslušného variabilního nebo specifického symbolu. Platby poštovní poukázkou
nebudou akceptovány!
Přihláška do soutěží ČMSHb podaná nejpozději do 21. 6. 2015 včetně.
a) Přihláška se zasílá na platném formuláři „Souhrnná přihláška do mistrovských soutěží ČMSHb“ (dále jen
přihláška), a to výhradně elektronicky e-mailem na adresu stk@hokejbal.cz nejpozději do 24:00
uvedeného dne uzávěrky přihlášek.
b) Nedodržení termínu přihlášky:
 V případě, kdy klub nedodrží uvedený termín přihlášek, nebudou jeho družstva seniorů
zařazena do soutěží ČMSHb.
 V případě pozdního podání přihlášky rozhodne o přijetí mládežnických družstev klubu do soutěží řídící
orgán soutěže, případně pověřený řídící orgán RSHb. V takovém případě ztrácí klub nárok na
případné finanční a materiální dotace ČMSHb za družstva mládeže.
Úhrada startovného nejpozději do 21. 6. 2015 včetně.
a) Výše startovného je stanovena příslušnými propozicemi soutěže.
b) Platba startovného musí být provedena výhradně dle bodu 2) tohoto ustanovení.
c) Kopie dokladu (popř. potvrzení platby elektronického bankovnictví) o provedené úhradě startovného je
nedílnou součástí přihlášky do soutěží ČMSHb.
d) O odklad platby startovného lze žádat pomocí oficiální žádosti klubu adresované STK ČMSHb zaslané
společně s přihláškou do soutěží. Žádost musí obsahovat:

Zdůvodnění žádosti

Konečný termín úhrady, nejpozději však 30. 8. 2015

Razítko klubu a podpis odpovědného funkcionáře klubu
Na základě této žádosti vydá STK ČMSHb zpoplatněné rozhodnutí o náhradním termínu úhrady startovného
klubu.
Uhrazené veškeré finanční závazky.
Klub je povinen v době uzávěrky přihlášek vůči ČMSHb a jeho nižším článkům (RSHb, OSHb) a jiným
obchodním partnerům klubu, mít vyrovnané veškeré předepsané finanční závazky.
Družstva všech věkových kategorií jednoho klubu jsou povinna startovat pod jedním, stejným
názvem a na jednom stejném domácím hřišti. Ústroj hráčů (dres, kalhoty, stulpny a helmy) nesmí
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obsahovat žádné insignie žádného jiného klubu, aby nebyla jakkoli zpochybnitelná příslušnost
družstva ke klubu, za který k utkání nastupují.
V případě změny názvu klubu, je klub povinen postupovat podle Organizačního řádu členských klubů ČMSHb
2015. Rozhodnutí o náhradním, či jiném domácím hřišti podléhá STK ČMSHb.
7) Právo účasti v soutěži.
Viz. SŘ hokejbalu, článek 203 – Právo účasti a přenechání práva.
8) Soupiska družstva.
Elektronická soupiska evidovaná v IS ČMSHb viz. ustanovení Článku V. - Základní předpisy, bod 4) těchto
propozic.
9) Trenér s platnou licencí ČMSHb.
Upřesnění úrovně licence trenéra řeší vlastní propozice konkrétní soutěže v části „Systém soutěže a předpisy“.
10) Určené a schválené hřiště s licencí ČMSHb.
Upřesnění úrovně licence hřiště řeší vlastní propozice konkrétní soutěže v části „Technické zabezpečení utkání“.
11) Dodržení reklamních a marketingových předpisů ČMSHb.
Reklamní a marketingové předpisy vydává ČMSHb společně s propozicemi soutěží, nejpozději však před
zahájením soutěže.
12) Týmy se zavazují respektovat mezinárodní hokejbalové řády a předpisy, k jejichž plnění se zavázal
ČMSHb.

Článek V. – Základní předpisy
(upřesnění SŘ a pravidel hokejbalu)

1)

Všechny soutěže se hrají podle platných pravidel a řádů hokejbalu 2015, jejich pozdějších změn a upřesnění a
podle ustanovení těchto propozic.

2)

Hraje se oficiálním plastovým míčkem. V době utkání musí být míček opatřen viditelným logem ČMSHb.
STK ČMSHb doporučuje použití tvrdosti míčků:
Označení 350 – měkké: do 18°C teploty
Označení 330 – tvrdé: nad 18°C teploty
Měření teploty se provádí vždy na hrací ploše ve stínu. O použití míčků pro utkání rozhodne vždy rozhodčí utkání.

3)

Věkové kategorie: (výklad a upřesnění SŘ, článku 205)
Senioři (nad 18 let) – muži ročník narození 1997 a starší
Seniorky (nad 18 let) – ženy ročník narození 1997 a starší
Starší dorost – chlapci ročníky narození 1996, 1997, 1998, dívky ročníky narození 1998 a starší
Mladší dorost – chlapci ročníky narození 1999 a 2000, dívky ročníky narození 2000 a starší
Starší žáci – chlapci ročníky narození 2001 a 2002, dívky ročníky narození 2002 až 1999
Mladší žáci – chlapci ročníky narození 2003 a 2004, dívky ročníky narození 2004 až 2001
Přípravka – chlapci ročníky narození 2005 a 2006, dívky ročníky narození 2004, 2005 a 2006
Minipřípravka – chlapci ročníky narození 2007 a mladší a dívky ročníky narození 2006, a mladší
Ostaršení:

V soutěžích mohou nastupovat hráči nižší věkové kategorie pouze se souhlasem rodičů a to na platném formuláři „Ostaršení
hráče“ (Řídící orgán formulář nepotvrzuje).

Povolené starty mladších hráčů ve vyšší věkové kategorii:

Senioři – chlapci ročníky narození 1998, 1999 a 2000
Seniorky – dívky ročníky narození 1998, 1999, 2000 a 2001
Starší dorost – chlapci ročníky narození 1999, 2000, 2001 a 2002
Mladší dorost – chlapci ročníky narození 2000, 2001, 2002 a 2003
Starší žáci – chlapci a dívky ročníky narození 2003, 2004, 2005 a 2006
Mladší žáci – chlapci a dívky ročníky narození 2005 a mladší
Přípravka – chlapci a dívky ročníky narození 2007 a mladší


4)

STK ČMSHb doporučuje preventivní zdravotní prohlídky hráčů. Za zdravotní stav hráčů odpovídá vždy
výhradně klub a vedoucí družstva.
Soupisky družstev: (výklad a upřesnění SŘ, článku 206)
Soupisku týmu vytváří klub na základě ustanovení SŘ, článku 206 v IS ČMSHb - Administrace klubu (vztahuje se
i na B a týmy mládeže klubu). Soupiska musí obsahovat úplné kontaktní údaje trenéra a vedoucího družstva
(Adresa, telefon, e-mail). Uzávěrku soupisek upřesňují jednotlivé propozice soutěží.

5)

Realizační tým družstev:
Realizační tým je vždy povinně složen z trenéra s platnou licencí ČMSHb a vedoucího družstva s platným
průkazem funkcionáře, tj. platnost průkazu licence trenéra a funkcionáře nekončí dříve než 30. 6. 2016!
Kontaktní údaje obou uvedených členů realizačního týmu družstva musí být vždy uvedeny na soupisce družstva,
bez těchto údajů je soupiska neplatná!

6)

Termín a čas utkání a jejich změny: (upřesnění SŘ, článku 301)
Termín utkání stanovuje rozpis utkání, čas utkání může navrhnout domácí klub. Konečný rozpis soutěží a jeho
změny podléhají schválení LK ČMSHb. Změnu termínů a časů utkání provádí LK řídícího orgánu soutěže.
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Definice hracího kola
Hracím kolem se rozumí období od pátku do pondělí. Každé hrací kolo je vyznačeno v rozpise utkání číslovkou
postupně od prvního hracího kola, vyjma případů spojených, tzv. „dvojutkání“, která jsou v termínovém
kalendáři soutěže vyznačena.
Definice hracího dne
Hracím dnem se rozumí den utkání stanovený příslušnými propozicemi a rozpisem utkání. Ve výjimečných
případech může řídící orgán stanovit hrací den mimo hrací kolo, a to převážně v období svátků nebo školních
prázdnin (soutěže mládeže).
Po dohodě dotčených klubů lze provést úpravu rozpisu utkání následovně:
a) Změna termínu nebo času utkání v připomínkovém řízení – bez poplatku:
Soutěže řízené LK ČMSHb: v období od 20. 7. 2015 do 27. 7. 2015.
Žádost o změnu termínu musí být doložena souhlasem soupeře, změnu času navrhuje domácí oddíl bez
souhlasu soupeře, hostující oddíl musí doložit souhlas domácího týmu.
b) Změna termínu nebo času utkání po vydání konečného rozpisu soutěží zatížená poplatkem:
Soutěže řízené LK ČMSHb: po 27. 7. 2015 do konce soutěžního ročníku.
Žádost o změnu termínu nebo času utkání musí být podána dle SŘ článku 301, bodu 4) nejpozději 8 dnů
před zahájením utkání v původním termínu. Žádost musí být doložena souhlasem soupeře. Schválení
nového termínu nebo času podléhá výhradně LK ČMSHb nebo pověřeným řídícím osobám.
Poplatky za změnu termínu a času utkání dle bodu b).

Změna termínu utkání: 1 000 Kč soutěže dospělých, 500 Kč soutěže mládeže

Změna času utkání (změna času o více než 1 hod): 500 Kč soutěže dospělých, 250 Kč soutěže
mládeže
LK ČMSHb si vyhrazuje právo od uvedených poplatků v odůvodněných případech ustoupit.
Podmínky a poplatky změny termínu nebo času utkání v soutěžích řízených pověřenými LK RSHb stanovuje
pověřený řídící orgán soutěže! Tyto podmínky deklaruje LK RSHb společně s doplňky propozic a upřesněním pro
místní část soutěží.
7)

Podmínky nastoupení k utkání: (výklad a upřesnění SŘ, článku 306)
a) Minimální počet hráčů 5+1 není-li propozicemi stanoveno jinak.
b) Před utkáním družstvo předkládá rozhodčím utkání aktuální výtisky soupisek klubu, ze kterých nastoupí
hráči do utkání. Není-li hráč na soupisce evidován, nebude rozhodčím utkání připuštěn ke hře! Družstvo je
oprávněno ve výjimečných případech předložit soupisku v elektronické podobě (tablet, atp.), rozhodčí tuto
skutečnost zaznamenají do zápisu o utkání. V takovém případě může být družstvo připuštěno k utkání,
vedoucí družstva bude zároveň automaticky disciplinárně potrestán finanční pokutou ve výši 20% (tj. 1.000
Kč).
c) Společně se soupiskou předkládá družstvo rozhodčím platné registrační průkazy. Družstvo může v případě
zapomenutí nahradit registrační průkaz jiným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský
průkaz, u mládeže mladší 15 let kartu zdravotní pojišťovny hráče). Rozhodčí tuto skutečnost zaznamenají
do zápisu o utkání, vedoucí svým podpisem stvrdí platnost registračního průkazu. Vedoucí družstva, jako
osoba odpovědná za předkládání technických dokumentů k utkání, bude automaticky disciplinárně
postihnut finanční pokutou ve výši 5% (tj. 250 Kč) za každého hráče, který nastoupí do utkání bez
registračního průkazu na doklad totožnosti. Povinností vedoucího družstva je před utkáním předkládat
rozhodčím ke kontrole RP pouze těch hráčů, kteří jsou přítomni a zapsáni v zápisu o utkání. RP seřadit
v souladu se zápisem o utkání.
d) V jednom hracím kole nesmí hráč nastoupit za dva různé týmy jedné soutěže. V základních částech
konkrétních soutěží tak nesmí hráči odehrát více utkání, než je počet utkání, který je stanoven rozpisem
utkání pro jeden tým.

8)

Bodové hodnocení utkání základních, nadstavbových částí a baráží: (výklad a upřesnění SŘ, článku 401)
 3 body získá družstvo za vítězství po skončení základní hrací doby,
 1 bod získají obě družstva za nerozhodný stav po skončení základní hrací doby,
 dodatečný 1 bod získá družstvo, které zvítězí na samostatná střílení (SS),
(samostatná střílení se provádějí dle SŘ, čl. 401, odst. 2)
 za prohrané utkání v základní hrací době nezíská družstvo žádný bod.

Článek VI. – Rozhodčí a náhrady za výkon funkce rozhodčího
Náhradami se rozumí výplata za výkon funkce rozhodčího, cestovné a v opodstatněných případech nocležné.
Rozhodčí utkání jsou vypláceni vždy domácím klubem. Cestovné se proplácí výhradně proti předloženým dokladům.
Při použití silničního motorového vozidla je sazba náhrady 4,50 Kč/km (sazba náhrady je stanovena na základě
platné směrnice ČMSHb pro poskytování cestovních náhrad). Při výpočtu náhrady se vychází z následujících pravidel
hospodárnosti:
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a)

Náhrada je vyplácena za nejkratší možnou vzdálenost. Jako podklad jsou závazné vzdálenosti podle
mapového serveru Mapy.cz.
b) Je-li na totéž utkání nominováno více rozhodčích z jednoho místa, vyplácí se jen jedna náhrada za dopravu.
c) Jsou-li na totéž utkání nominováni rozhodčí z různých míst, ale ze stejného směru, vyplácí se jen jedna
náhrada za dopravu. Náhrada se vyplácí rozhodčímu z největší vzdálenosti, pokud se rozhodčí nedohodnou na
jejím rozdělení.
d) V případě, kdy je cesta rozhodčího k utkání narušena objížďkou, je rozhodčí povinen informovat domácí klub o
místě objížďky, včetně počtu kilometrů, které rozhodčí ujel nad rámec původní cesty. Domácí klub je povinen
uhradit částku včetně počtu km objížďky. Domácí klub je oprávněn v případě zjištění nesrovnalostí podat
námitku proti vyúčtování rozhodčího, zároveň však musí doložit ověřené podklady námitky (např. potvrzení
SÚS).

Rozhodčím náleží odměny dle platné směrnice o poskytování odměn a náhrad rozhodčím.
Tabulky náhrad odměn rozhodčím a delegátům:
Část A – soutěže řízené ČMSHb
Licence

Rozhodčí

Zapisovatel /
Časoměřič

1 Extraliga seniorů

I, II, III, J

1 000 Kč

200 Kč

2 1. NHbL

I, II, III, J

750 Kč

200 Kč

I, II, J

III

450 Kč
350 Kč
400 Kč
300 Kč

Licence

Rozhodčí

I, II, J

III

450 Kč
350 Kč
375 Kč
300 Kč
300 Kč
250 Kč

I, II, III, J

250 Kč

100 Kč

10 MČR starších žáků, přebory starších žáků

I, II, III, J

200 Kč

100 Kč

MČR mladších žáků, přebory mladších
žáků

I, II, III, J

150 Kč

75 Kč

I, II, III, J

100 Kč*

75 Kč

Soutěž

4 Extraliga staršího dorostu
5 Extraliga mladšího dorostu

III
I, II, J

150 Kč
150 Kč

Část B – soutěže řízené RSHb
Soutěž
6

2. NHbL

7

Krajské soutěže seniorů

8

Nižší soutěže seniorů (Oblastní, okresní a jiné
soutěže mužů)

9

Seniorské soutěže žen, přebory
dorostenců

11

12 Přebory přípravek a minipřípravek
*






III
I, II, J
III
I, II, J

Zapisovatel /
Časoměřič
150 Kč
150 Kč
100 Kč

doporučená sazba pro utkání hraná 3 x 10 minut

V případě zkrácení hrací doby u jednotlivých soutěží (např. z důvodu turnajového způsobu konání soutěží) se
počítá poměrná částka.
Za neodehrané utkání, ke kterému se rozhodčí dostaví, aniž by byli předem informováni o jeho neuskutečnění,
mají rozhodčí nárok na odměnu ve výši 50% a cestovné ve výši 100%. Výplatu odměny a cestovného provede
domácí mužstvo. V případě jeho nepřítomnosti výplatu provede dodatečně příslušný řídící orgán soutěže.
V případě, že se nedostaví jeden z nominovaných rozhodčích a utkání je řízeno jedním rozhodčím po vyčerpání
všech možností dle řádů (zajištění laika, rozhodčího přítomného v areálu apod.), náleží rozhodčímu odměna dle
tabulky navýšená o 50%. Stejně tak se postupuje i v případě, že byl na utkání přímo nominován pouze jeden
rozhodčí (soutěže žáků a přípravek).

Povinosti rozhodčích
a) Rozhodčí zasílá předepsaným způsobem bezprostředně po utkání výsledek sms zprávou nebo e-mailem. Přesný
postup je specifikován v „Rozpisu mistrovských soutěží ČMSHb“.
b) Rozhodčí zasílá originál zápisu o utkání, a to předepsaným způsobem. Přesný postup je specifikován v „Rozpisu
mistrovských soutěží ČMSHb“.
c) Postup rozhodčích při udělení trestu TH
1) Rozhodčí uvedou do zápisu o utkání (v místě pro poznámky) popis a důvody udělení trestu TH (běžná
praxe již nyní), zároveň na samostatný řádek provedou zápis konkrétních identifikačních údajů hráče
(příklad):
TH domácí: č. 19 Černý Jan (RP: 31368), č. 22 Jakeš Michal (RP: 28294)
TH hosté: č. 3 Marek Miroslav (RP: 14019)

Poznámka:
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RP = číslo registrace hráče – uvedeno na každém registračním průkazu

2)

3)
4)

Rozhodčí utkání dále předloží záznam podle výše uvedeného příkladu k podpisu vedoucímu dotčeného
družstva, který je povinen tento záznam na daném řádku zvlášť podepsat, a to mimo předepsané kolonky
v zápise o utkání. Vedoucí družstva tak bere na vědomí, že hráč do vyřešení případu nesmí nastoupit
k žádnému utkání!
V případě, kdy klub potrestaného hráče následně uvede v sestavě dalšího utkání, bude toto utkání
kontumováno pro neoprávněný start hráče! Hráč může nastoupit až po vypršení trestu uděleného DK
ČMSHb, případně podle vydaného rozhodnutí.
Rozhodčí utkání společně s odesláním výsledku utkání, odešle informaci o uděleném trestu TH.
Originál zápisu o utkání zasílá standardně doporučenou poštou na adresu LK ČMSHb.

V případě, že se rozhodčí nedostaví k utkání, postupuje se dle SŘ hokejbalu, článku 308, bodů 3, 4, 5, 6 nebo 7.
Nedostaví-li se k utkání žádný z rozhodčích, odpovídá za odeslání výsledku utkání a originálu zápisu domácí
(pořádající) klub, a to podle informací uvedených v „Rozpise mistrovských soutěží ČMSHb.

[ nahoru ]
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EXTRALIGA MUŽŮ 2015-2016
PROPOZICE
Zástupce řídícího orgánu – pověřená osoba
Ředitel extraligy

Jan Donauschachtl
telefon: 734 798 244
e-mail: donauschachtl@hokejbal.cz

Systém soutěže a předpisy
1)

Kategorie:
 senioři (muži)

2)

Počet účastníků soutěže
 12 družstev

3)

Hrací dny
Hlavním hracím dnem je sobota, v ojedinělých případech neděle nebo státní svátky. Změny hracího dne lze
provádět výhradně v rámci hracího kola. (viz. definice uvedená v Článku V. – Základní předpisy, bodě 6)).

4)

Hrací doba a tresty
Hraje se 3 x 15 minut, přestávky 10 minut, tresty 2, 5, 10 minut

5)

Systém soutěže
ZÁKLADNÍ ČÁST
Základní část se hraje dvoukolově, každý tým s každým 1x doma a 1x venku. Pořadí po základní části se řídí
ustanovením SŘ čl. 403.
PLAY-OFF
Do play-off postupuje 8 nejlépe umístěných týmů po základní části, které se vyřazovacím způsobem utkají ve
čtvrtfinále, semifinále a finále. Všechny série play-off se hrají na 3 vítězná utkání. Nasazení týmů do play-off
řeší rozpis utkání, zohledňuje se přitom umístění po základní části. Utkání č. 1 a 2 a případné utkání č. 5 každé
série play-off se odehrají na domácím hřišti lépe postaveného týmu po základní části, utkání č. 3 a případné
utkání č. 4 se odehrají na hřišti hůře postaveného týmu po základní části.
SKUPINA O UDRŽENÍ – PLAY-OUT
Po skončení základní části odehrají týmy umístěné na 9 – 12 místě skupinu o umístění. Všechny body získané v
základní části se započítávají družstvům i do minitabulky skupiny. Ve skupině o umístění se týmy utkají vždy 1x
doma a 1x venku.
BARÁŽ O EXTRALIGU
Do baráže postupuje tým umístěný na konečném druhém místě 1.NHbL a tým umístěný na 11 místě extraligy
po skončení skupiny o udržení (3 tým skupiny o udržení). Baráž se odehraje sérií na 2 vítězná utkání, série
začíná na hřišti týmu z 1.NHbL, 2 a 3 utkání se odehraje na hřišti extraligového týmu. Pro baráž o extraligu jsou
vydány zvláštní předpisy uvedené v bodě 9) těchto propozic.
SESTUPUJÍCÍ ZE SOUTĚŽE
Ze soutěže sestupuje přímo tým umístěný na 12 místě po odehrání skupiny o umístění.
URČENÍ KONEČNÉHO POŘADÍ TÝMŮ
O pořadí na 1 a 2 místě rozhodne finále play-off.
O pořadí na 3 a 4 místě rozhodne umístění poražených semifinalistů po základní části.
O pořadí na 5 – 8 místě rozhodne umístění poražených čtvrtfinalistů po základní části.
O pořadí na 9 – 12 místě rozhodně umístění ve skupině o udržení dle SŘ čl. 403. Výsledky týmů ze základní
části se započítávají.

6)

Realizační tým družstva
V době utkání musí být jedna z osob (trenér, vedoucí družstva) přítomna na hráčské lavici, a to vždy alespoň
jedna osoba nehrající s platným průkazem trenéra nebo funkcionáře ČMSHb.
Trenér týmu

trenér s platnou licencí B a platným průkazem pro celý soutěžní ročník
Trenérem družstva může být i aktivní hráč. Oficiální trenér uvedený na soupisce družstva může být
v nepřítomnosti utkání zastupován pouze osobou s jakoukoli platnou licencí trenéra (platnou v době utkání), ve
výjimečných případech – ne opakovaně jej může zastupovat vedoucí družstva. V zápise o utkání musí být vždy
v kolonce trenéra uvedena skutečně přítomná osoba! Zastupuje-li trenéra vedoucí družstva, v zápise o utkání se
kolonka trenéra nevyplňuje.
Vedoucí družstva

funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře
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Vedoucím družstva může být i aktivní hráč. Oficiální vedoucí družstva uvedený na soupisce družstva může být
zastupován v době utkání trenérem družstva, nebo jinou osobou s platným průkazem funkcionáře ČMSHb.
Zastupování vedoucího družstva osobou s pouze hráčským průkazem je nepřípustné. V zápise o utkání, v
kolonce vedoucího družstva, musí být uvedena skutečně přítomná osoba!
Funkcionář týmu
Jako funkcionář družstva (vyjma trenéra a vedoucího mužstva) může být v zápise o utkání uveden kdokoli s
platným registračním průkazem hráče (není-li veden jako hráč utkání), trenéra nebo vedoucího mužstva.
7)

Uzávěrka soupisek
Soupisky se uzavírají 20. 4. 2016.

8)

Hodnocení soutěže

Vítěz Extraligy získá titul „Mistr ČR v hokejbalu 2016“, finanční odměnu 20 000 Kč, poháry, medaile a
prsteny.

Mužstva umístěná na 2. a 3. místě (o pořadí na třetím místě rozhoduje umístění po základní části) získají
finanční odměnu (poražený finalista 10 000 Kč. Tým na 3. místě 7 000 Kč).

Vítěz základní části získá pohár. Pohár bude předán po posledním utkání základní části, nejpozději však
před prvním utkání čtvrtfinále (v případě, kdy nebude znám vítěz základní části před posledním kolem).

Další ocenění a týmové trofeje: budou řešeny formou anket mezi jednotlivými účastníky soutěže a odborné
veřejnosti a kompletními statistikami základní části soutěže (vítěz kanadského bodování, nejlepší střelec,
vítěz bodování brankářů)

9)

Baráž o extraligu
1) Baráž o extraligu je součástí Extraligy mužů 2015-2016
2) Termín baráže je 18. 6. 2015, 25. 6. 2016, případně 26. 6. 2016
3) Podmínky účasti:
a) Přihláška do baráže zaslaná nejpozději 14. 6. 2016, včetně kopie provedené úhrady startovného dle
bodu b)
b) Uhrazené startovné: 1 000 Kč
V případě, že některý z týmů nesplní uvedené podmínky účasti v baráži o extraligu, bude baráž zrušena.
Zbylé dva týmy budou považovány za postupující do extraligy hokejbalu. Nesplní-li podmínky účasti v baráži
o extraligu více než jeden tým, přidělí práva na extraligu LK ČMSHb podle konečného pořadí týmů
v extralize a následně 1.NHbL.
4) Střídavé starty hráčů mezi Extraligou mužů a 1.NHbL se pro Baráž o extraligu automaticky ruší. Hráči
mohou do utkání baráže zasáhnout pouze za tým, kde jsou vedeni na soupisce jako kmenoví hráči.
5) Rozhodčí hradí vždy tým uvedený na prvním místě v rozpisu utkání baráže.
6) Vyšší tresty získané v dlouhodobé soutěži se do Baráže o extraligu přenášejí, stejně tak udělené
disciplinární tresty.

Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
(upřesnění pravidel hokejbalu)

1)

Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musejí být jednotné. Jednotným dresem jedné sady se rozumí dresy identické
základní barvy a dalšího identického grafického zpracování dresu, včetně loga, jednotného stylu (typ písma)
číslování a reklam na dresech všech hráčů (včetně brankářů) v utkání. Dresy musejí být označeny čitelnými čísly
(maximálně dvoumístná čísla – od 1 do 99). Barevnost dresů je klub povinen uvést v přihlášce do soutěže.
Další upřesnění:
a) Domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým ve tmavé sadě.
b) Do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem s vyznačením kapitána (C) a minimálně jedním, maximálně
dvěma asistenty kapitána s označením (A).
c) Jmenovky na dresu musí odpovídat jménu hráče, případně musí být dres bez jmenovky. Jmenovka na
dresu nesmí být přelepena páskou.

2)

Jednotné krátké kalhoty
Všichni hráči družstva musejí mít jednotné krátké kalhoty. Jednotnými kalhotami se rozumí kalhoty identické
základní barvy a dalšího identického grafického zpracování, včetně případného loga, jednotného stylu (typ
písma) číslování a reklam na kalhotách všech hráčů.
Další upřesnění:
a) V případě využití různých značek (výrobců) se za nejednotné nepovažují kalhoty např. s jiným šitím nebo
drobnou úpravou (např. bílé linky na kalhotách zn. Bail), či označením výrobce.
b) Nevyžadují se polstrované kalhoty u všech hráčů družstva.
c) Čísla na kalhotách, musejí mít všichni hráči jednoho družstva (vyjma brankáře), nebo žádný z hráčů.
Případná čísla na kalhotách se musejí shodovat s číslem dresu hráče.
d) Brankář družstva je povinen mít kalhoty (nebo návlek na kalhoty) pouze identické základní barvy kalhot
hráčů.
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3)

Jednotné stulpny nebo podkolenky
Všichni hráči jednoho družstva mohou shodně použít pouze stulpny, nebo pouze podkolenky za dodržení
stejného grafického zpracování a jednotné barvy stulpny nebo podkolenky. Není povinný kolenní chránič.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, koleno a holenní chránič.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Pokud bude koleno chráněno, musí být chráněno tzv.
volejbalovým chráničem nebo podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče. V případě použití
podkolenek smí být použit spojený holenní a kolenní chránič avšak musí být celý zakrytý podkolenkou, hráči
jednoho družstva musí mít stejně barevné kolenní chrániče.
Další upřesnění:
Brankář družstva není povinen používat stulpny nebo podkolenky.

4)

Hokejové přilby jednotné barvy
Všichni hráči jednoho družstva musejí být vybaveni hokejovou přilbou jednotné a původní originální barvy
s platným bezpečnostním atestem IIHF (Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Další upřesnění:
a) Přilby stříkané barvou, sloupané atp. nejsou považovány za jednotné.
b) Přilby hráčů jednoho družstva mohou být opatřeny nálepkami s reklamou. Reklamu pak musejí mít na
přilbě všichni hráči družstva včetně přibližně stejného umístění. Zakázány jsou nálepky s vulgárními slovy
gesty nebo emotikony.
c) Povinnost jednotné barvy přilby (a reklam) se nevztahuje na přilby a masky brankářů.
d) Případná čísla na helmách se musejí shodovat s číslem dresu hráče.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D):
Hráčům je povoleno nosit barevné či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015
Každé družstvo je povinno zaslat na e-mail lk@hokejbal.cz nejpozději 3 dny před prvním utkání soutěžního ročníku
fotografie jednoho hráče družstva v kombinaci ustrojení (tj. kompletně oblečeného hráče pro utkání) pro domácí a
venkovní utkání. V případě změny v ustrojenosti v průběhu ročníku, je klub povinen tyto fotografie aktualizovat.
V případě že hráč nesplňuje výše uvedená nařízení, uvedou rozhodčí všechny skutečnosti do zápisu o utkání.
Posouzení náleží výhradně rozhodčím utkání.
Klub, jehož hráč poruší tato nařízení a nastoupí do utkání, může být disciplinárně potrestán i na základě
fotodokumentace nebo videozáznamu utkání soutěže!

Technické zabezpečení utkání
(upřesnění pravidel a SŘ hokejbalu)

1)

Hřiště (stadion)
Hokejbalové hřiště (stadion) minimálně licence B.
Další ustanovení:
a) Ozvučení – na každém hřišti musí být v době utkání plně funkční ozvučení. V době utkání hlásí hlasatel
tzv. povinná hlášení. Viz ustanovení v Rozpisu mistrovských utkání ČMSHb. V případě, že ozvučení nebude
v době utkání řádně fungovat, pořádající klub se vystavuje disciplinárnímu řízení.
b) Časomíra – na každém hřišti musí být v době utkání plně funkční časomíra schválená při kontrole hřiště
(stadionu). V případě, že časomíra nebude v době utkání řádně fungovat, pořádající klub se vystavuje
disciplinárnímu řízení.

2)

Pořadatelská služba
Pořádající klub je povinen zajistit pořadatelskou službu v rozsahu 1 Hlavní pořadatel + 2 pomocní pořadatelé
(hlavní pořadatel musí být označen oficiální vestou ČMSHb, ostatní pořadatelé pak řádně označení – viz. SŘ čl.
304 bod 3).
Další ustanovení:
a) Pořadatel je povinen zajistit šatnu hostujícímu týmu a rozhodčím utkání min. 90 minut před utkáním.
b) Pořadatelská služba je povinna zajistit příchod a odchod obou týmů a rozhodčích do šaten a na hřiště tak,
aby nedocházelo ke kontaktu s diváky.
c) Za pořadatelskou službu plně odpovídá pořádající klub.

3)

Pomocní rozhodčí
Pořádající klub je povinen zajistit k utkání tzv. pomocné rozhodčí:
a) Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápise o
utkání).
b) Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou.
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Hospodářské náležitosti
1)

Startovné
Základní startovné: 100 000 Kč
a) Tabulka uznatelné slevy ze startovného za týmy mládeže v soutěžích ČMSHb (řádně přihlášených do 21. 6.
2015):
Kritérium
(počet týmů mládeže klubu)

Kombinace

3 týmy mládeže a více
ŽŽ

2 týmy mládeže

DD, DŽ
DP, ŽP
PP
Ž

1 tým mládeže

D
P

0 týmů mládeže

Výše slevy ze startovného

84 000 CZK
84 000 CZK
84 000 CZK
54 000 CZK
24 000 CZK
44 000 CZK
34 000 CZK
4 000 CZK
0 CZK

POZN: P – tým přípravky nebo minipřípravky, Ž – tým mladších nebo starších žáků, D – tým
mladších nebo starších dorostenců

b)

2)
3)

Sleva za trenéra s platnou licencí B je 3 000 Kč.
V případě, že klub nemá v době přihlášení trenéra s platnou licencí B s minimální platností do 30. 6. 2016,
je klub povinen do 30. 9. 2015 přihlásit trenéra na kurz licence B nebo semináře obnovy licence B.
V průběhu ročníku je přihlášený trenér povinen zahájit studium licence B nebo absolvovat příslušný počet
seminářů obnovy licence B. Dle pokynů TMK ČMSHb je trenér povinen provést úhradu kurzovného nebo
poplatků za semináře.
c) Zpětně nelze žádnou z uvedených slev uplatnit.
Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek sestup tohoto družstva do nejnižší
oblastní soutěže a finanční postih 50 000 Kč. Startovné se nevrací.
Ředitel extraligy je oprávněn vydávat podněty k jednotlivým odborným komisím ČMSHb.

[ nahoru ]
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1. NÁRODNÍ HOKEJBALOVÁ LIGA 2015-2016
PROPOZICE
Zástupce řídícího orgánu – pověřená osoba
Koordinátor soutěže

Tomáš Norek
telefon: 604 292 048
e-mail: norek@hokejbal.cz

Systém soutěže a předpisy
1)

Kategorie:
 senioři (muži)

2)

Počet účastníků soutěže
 20 družstev

3)

Hrací doba a tresty
Hraje se 3 x 15 minut, přestávky 10 minut, tresty 2, 5, 10 minut.

4)

Hrací dny
Hlavním hracím dnem je neděle, v ojedinělých případech soboty a státní svátky.

5)

Systém soutěže
ZÁKLADNÍ ČÁST – 23 utkání
Týmy jsou rozdělené do 4 skupin po 5 územně blízkých týmech. 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 vydaného rozpisu utkání (15 utkání). Výsledky všech utkání se započítávají do jedné tabulky. Pořadí
základní části se stanoví na základě ustanovení SŘ čl. 403. V případě rovnosti bodů více než 2 týmů, u
nichž nelze posuzovat pořadí dle minitabulky (SŘ čl. 403, bod 3 b), tedy v případě, kdy tyto
posuzované týmy nemají odehrán rovnoměrný (stejný) počet vzájemných utkání (všech
posuzovaných týmů) se pořadí stanoví na základě SŘ čl. 403, bodu 4).
PLAY-OFF
Do play-off postupuje 16 nejlépe umístěných týmů po základní části. Osmifinále a čtvrtfinále se hraje na 2
vítězná utkání (utkání č. 1 každé série se hraje na domácím hřišti hůře postaveného týmu po základní části,
utkání č. 2 a případné utkání č. 3 se hrají na hřišti lépe postaveného týmu po základní části), semifinále a finále
na 3 vítězná utkání (utkání č. 1 a 2 a případné utkání č. 5 každé série play-off se odehrají na domácím hřišti
lépe postaveného týmu po základní části, utkání č. 3 a případné utkání č. 4 se odehrají na hřišti hůře
postaveného týmu po základní části).
Vítěz 1.NHbL postupuje do extraligy mužů, poražený finalista hraje baráž o extraligu.
POSTUP A SESTUP Z 1.NHbL
Postup ze soutěže
Vítěz 1.NHbL postupuje do extraligy mužů, poražený finalista hraje baráž o extraligu
Sestup ze soutěže a postup do soutěže
Ze soutěže sestupují přímo celky umístěné na 19. a 20. místě po základní části. Týmy umístěné na 17. a 18.
místě sehrají baráž o 1. NHbL.
BARÁŽ o 1.NHbL
Do baráže o 1.NHbL postupují vítězné týmy 2.NHbL jih, sever, střed, východ a západ a týmy umístěné na 17. a
18. místě po základní části 1.NHbL. Účastníci baráže hrají o 2 postupová místa. Účastníci baráže budou
rozděleni do dvou skupin následovně:
Skupina 1: vítězné týmy 2.NHbL - střed, sever a západ a tým umístěný na 17. nebo 18. místě po ZČ 1.NHbL
územně bližší uvedeným vítězům 2.NHbL
Skupina 2: vítězné týmy 2.NHbL – jih a východ a tým umístěný na 17. nebo 18. místě po ZČ 1.NHbL územně
bližší uvedeným vítězům 2.NHbL
V uvedených skupinách se týmy utkají vždy 1x každý s každým dle rozpisu utkání baráže. Barážová utkání se
hrají na hřišti týmu z 1.NHbL. Z každé skupiny postupuje do 1.NHbL vždy tým umístěný na prvním místě
skupiny. Pořadí družstev v baráži se stanoví dle SŘ čl. 403. Pro baráž o 1.NHbL jsou vydány zvláštní předpisy
uvedené v bodě 9) těchto propozic.
URČENÍ KONEČNÉHO POŘADÍ TÝMŮ
O pořadí na 1 a 2 místě rozhodne finále play-off.
O pořadí na 3 a 4 místě rozhodne umístění poražených semifinalistů po základní části nebo její nadstavbě.
O pořadí na 5 – 8 místě rozhodne umístění poražených čtvrtfinalistů po základní části nebo její nadstavbě.
SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016
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O pořadí na 9 – 10 (resp. 16) místě rozhodne umístění poražených osmifinalistů po základní části nebo její
nadstavbě.
O pořadí na ostatních místech (11 nebo 17 – podle počtu týmů v soutěži) rozhodně umístění po základní části.
6)

Realizační tým družstva
V době utkání musí být jedna z osob (trenér, vedoucí družstva) přítomna na hráčské lavici, a to vždy alespoň
jedna osoba nehrající s platným průkazem trenéra nebo funkcionáře ČMSHb.
Trenér týmu

trenér s platnou licencí B a platným průkazem pro celý soutěžní ročník
Trenérem družstva může být i aktivní hráč. V zápise o utkání musí být vždy v kolonce trenéra uvedena skutečně
přítomná osoba! Zastupuje-li trenéra vedoucí družstva, v zápise o utkání se kolonka trenéra nevyplňuje.
Vedoucí družstva

funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře
Vedoucím družstva může být i aktivní hráč. Oficiální vedoucí družstva uvedený na soupisce družstva může být
zastupován v době utkání trenérem družstva, nebo jinou osobou s platným průkazem funkcionáře ČMSHb.
Zastupování vedoucího družstva osobou s pouze hráčským průkazem je nepřípustné. V zápise o utkání, v
kolonce vedoucího družstva, musí být uvedena skutečně přítomná osoba!

7)

Uzávěrka soupisek
Soupisky se uzavírají 6. 4. 2016.

8)

Hodnocení soutěže

Vítěz každé skupiny 1.NHbL získá putovní pohár pro vítěze příslušné skupiny 1.NHbL a pohár za umístění.

Mužstva umístěná na 2. a 3. místě (o pořadí na třetím místě rozhoduje umístění po základní části) získají
pohár.

Vítěz základní části získá pohár.

Další ocenění a individuální trofeje budou vyhodnoceny na základě statistik příslušné skupiny 1.NHbL.

9)

Baráž o 1.NHbL
1) Baráž o 1.NHbL je součástí 1.NHbL 2015-2016
2) Termín baráže je 17. 6. 2016 – 19. 6. 2016
3) Podmínky účasti:
a) Přihláška do baráže zaslaná nejpozději 14. 6. 2016, včetně kopie provedené úhrady startovného dle
bodu b)
b) Uhrazené startovné: 1 000 Kč
V případě, že některý z týmů nesplní uvedené podmínky účasti v baráži o 1.NHbL, bude z baráže vyřazen.
LK ČMSHb si vyhrazuje právo na neuspořádání baráže v případě nízkého počtu účastníků. LK ČMSHb si
vyhrazuje právo na změnu termínu baráže.
4) Střídavé starty hráčů mezi 1.NHbL a 2.NHbL se pro Baráž o 1.NHbL automaticky ruší. Hráči mohou do
utkání baráže zasáhnout pouze za tým, kde jsou vedeni na soupisce jako kmenoví hráči.
5) Rozhodčí hradí vždy tým uvedený na prvním místě v rozpisu utkání baráže.
6) Vyšší tresty získané v dlouhodobé soutěži se do Baráže o 1.NHbL přenášejí, stejně tak udělené disciplinární
tresty.

Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
(upřesnění pravidel hokejbalu)

1)

Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musejí být jednotné. Jednotným dresem jedné sady se rozumí dresy identické
základní barvy a dalšího identického grafického zpracování dresu, včetně loga, jednotného stylu (typ písma)
číslování a reklam na dresech všech hráčů (včetně brankářů) v utkání. Dresy musejí být označeny čitelnými čísly
(maximálně dvoumístná čísla – od 1 do 99). Barevnost dresů je klub povinen uvést v přihlášce do soutěže.
Další upřesnění:
a) Domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým ve tmavé sadě.
b) Do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem s vyznačením kapitána (C) a minimálně jedním, maximálně
dvěma asistenty kapitána s označením (A).

2)

Jednotné krátké kalhoty
Všichni hráči družstva musejí mít jednotné krátké kalhoty. Jednotnými kalhotami se rozumí kalhoty identické
základní barvy.
Další upřesnění:
a) V případě využití různých značek (výrobců) se za nejednotné nepovažují kalhoty např. s jiným šitím nebo
drobnou úpravou (např. bílé linky na kalhotách zn. Bail), či označením výrobce.
b) Nevyžadují se polstrované kalhoty u všech hráčů družstva.
c) Brankář družstva je povinen mít kalhoty (nebo návlek na kalhoty) pouze identické základní barvy kalhot
hráčů.

3)

Jednotné stulpny nebo podkolenky
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Všichni hráči jednoho družstva mohou shodně použít pouze stulpny, nebo pouze podkolenky za dodržení
stejného grafického zpracování a jednotné barvy stulpny nebo podkolenky. Není povinný kolenní chránič.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, koleno a holenní chránič.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Pokud bude koleno chráněno, musí být chráněno tzv.
volejbalovým chráničem nebo podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče. V případě použití
podkolenek smí být použit spojený holenní a kolenní chránič avšak musí být celý zakrytý podkolenkou, hráči
jednoho družstva musí mít stejně barevné kolenní chrániče.
Další upřesnění:
Brankář družstva není povinen používat stulpny nebo podkolenky.
4)

Hokejové přilby jednotné barvy
Všichni hráči jednoho družstva musejí být vybaveni hokejovou přilbou jednotné a původní originální barvy
s platným bezpečnostním atestem IIHF (Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Další upřesnění:
a) Přilby stříkané barvou, sloupané atp. nejsou považovány za jednotné
b) Zakázány jsou nálepky s vulgárními slovy gesty nebo emotikony.
c) Povinnost jednotné barvy přilby se nevztahuje na přilby a masky brankářů.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D):
Hráčům je povoleno nosit barevné či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015
Každé družstvo je povinno zaslat na e-mail lk@hokejbal.cz nejpozději 3 dny před prvním utkání soutěžního ročníku
fotografie jednoho hráče družstva v kombinaci ustrojení (tj. kompletně oblečeného hráče pro utkání) pro domácí a
venkovní utkání. V případě změny v ustrojenosti v průběhu ročníku, je klub povinen tyto fotografie aktualizovat.
V případě že hráč nesplňuje výše uvedená nařízení, uvedou rozhodčí všechny skutečnosti do zápisu o utkání.
Posouzení náleží výhradně rozhodčím utkání.
Klub, jehož hráč poruší tato nařízení a nastoupí do utkání, může být disciplinárně potrestán i na základě
fotodokumentace nebo videozáznamu utkání soutěže!

Technické zabezpečení utkání
(upřesnění pravidel a SŘ hokejbalu)

1)

Hřiště (stadion)
Hokejbalové hřiště (stadion) minimálně licence C
Další ustanovení:
a) Časomíra – na každém hřišti musí být v době utkání plně funkční časomíra schválená při kontrole hřiště
(stadionu). V případě, že časomíra nebude v době utkání řádně fungovat, pořádající klub se vystavuje
disciplinárnímu řízení.

2)

Pořadatelská služba
Pořádající klub je povinen zajistit pořadatelskou službu v rozsahu 1 Hlavní pořadatel (hlavní pořadatel musí být
označen oficiální vestou ČMSHb, případní ostatní pořadatelé pak řádně označení – viz. SŘ čl. 304 bod 3).
Další ustanovení:
a) Pořadatel je povinen zajistit šatnu hostujícímu týmu a rozhodčím utkání min. 90 minut před utkáním.
b) Pořadatelská služba je povinna zajistit příchod a odchod obou týmů a rozhodčích do šaten a na hřiště tak,
aby nedocházelo ke kontaktu s diváky.
c) Za pořadatelskou službu plně odpovídá pořádající klub

3)

Pomocní rozhodčí
Pořádající klub je povinen zajistit k utkání tzv. pomocné rozhodčí:
a) Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápise o utkání)
b) Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou

Hospodářské náležitosti
1)

Startovné
Základní startovné: 53 000 Kč
a) Tabulka uznatelné slevy ze startovného za týmy mládeže v soutěžích ČMSHb (přihlášených do 21. 6.
2015):
Kritérium (počet týmů mládeže klubu)

2 týmy mládeže a více
1 tým mládeže

Kombinace

Ž

Výše slevy ze
startovného

39 000 CZK
39 000 CZK
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D
P

0 týmů mládeže

34 000 CZK
4 000 CZK
0 CZK

POZN: P – tým přípravky nebo minipřípravky, Ž – tým mladších nebo starších žáků, D – tým mladších
nebo starších dorostenců

b)

2)
3)

Sleva za trenéra s platnou licencí B je 3 000 Kč.
V případě, že klub nemá v době přihlášení trenéra s platnou licencí B s minimální platností do 30. 6. 2016,
je klub povinen do 30. 9. 2015 přihlásit trenéra na kurz licence B nebo semináře obnovy licence B.
V průběhu ročníku je přihlášený trenér povinen zahájit studium licence B nebo absolvovat příslušný počet
seminářů obnovy licence B. Dle pokynů TMK ČMSHb je trenér povinen provést úhradu kurzovného nebo
poplatků za semináře.
c) Zpětně nelze žádnou z uvedených slev uplatnit.
Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek sestup tohoto družstva do nejnižší
oblastní soutěže a finanční postih 35 000 Kč. Startovné se nevrací.
Koordinátor soutěže je oprávněn vydávat podněty k jednotlivým odborným komisím ČMSHb.

[ nahoru ]
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EXTRALIGA STARŠÍHO DOROSTU 2014-2015
PROPOZICE
Zástupce řídícího orgánu – pověřená osoba
Koordinátor soutěže

Jan Fedák
telefon: 773 781 128
e-mail: fedak@hokejbal.cz

Systém soutěže a předpisy
1)

Kategorie:
 Starší dorostenci

2)

Počet účastníků soutěže
 19

3)

Hrací doba a tresty
Hraje se 3x 15 minut, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 10 minut.

4)

Hrací dny
Hlavním hracím dnem je sobota, v ojedinělých případech soboty a státní svátky.

5)

Systém soutěže
ZÁKLADNÍ ČÁST - SKUPINY
Rozhodnutím LK ČMSHb jsou týmy rozdělené do 3 skupin.
Skupina A (6 týmů):
HBC Kovodemont Most, HBC ALPIQ Kladno, SHC Killers Litoměřice, Elba DDM Ústí nad Labem, HBC Tygři Mladá
Boleslav a TJ KOVO Praha.
Skupina B (7 týmů):
HBC Plzeň, TJ Snack Dobřany, TJ Blatná Datels, SK Pedagog České Budějovice, HbC Zliv, SK Suchdol nad
Lužnicí, TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec
Skupina C (6 týmů):
HbK Karviná, HBC Enviform Třinec, HBK Kyjov, SK Kometa Polička, HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice, HBC JTEKT
Svítkov Stars Pardubice
Herní formát skupin
Ve skupině A a C se týmy utkají 4x každý s každým, vždy 2x doma a 2x venku (V jeden hrací den může jeden
tým odehrát pouze jedno utkání). V základní části týmy odehrají 20 utkání.
Pořadí družstev ve skupinách A a C se stanoví na základě ustanovení SŘ čl. 403 .
Ve skupině B se týmy utkají 3x každý s každým, vždy 1x doma a 1x venku, domácí hřiště třetího vzájemného
utkání je stanoveno losem v rozpisu utkání. Po odehrání 18 utkání se týmy rozdělí dle pořadí do nadstavby o 1
– 4 místo (týmy odehrají celkem 21 utkání) a nadstavby o 5 – 7 místo (týmy odehrají celkem 20 utkání).
V nadstavbách sehrají týmy 1x každý s každým vždy na hřišti soupeře, kde bylo odehráno mezi soupeři jedno
utkání. Výsledky z nadstavby se započítávají do celkové tabulky skupiny. Týmy z nadstavbové skupiny o 5 – 7
místo již nemohou postoupit na vyšší příčku v konečné tabulce.
PLAY-OFF
Play-off se zúčastní 8 postupujících týmů. Do play-off postupují přímo týmy umístěné na 1 a 2 místě každé
skupiny a 3 umístěný tým skupiny B. O osmém postupujícím se rozhodne dle koeficintu (dle SŘ čl. 403, bod 4)
mezi umístěnými týmy na 3 místě skupiny A a C. Nasazení týmů do play-off se provede na základě tabulky
stanovené dle SŘ čl. 403, bod 4). Čtvrtfinálové dvojice budou stanoveny dle této tabulky a umístění: 1-8, 2-7,
3-6, 4-5. Tabulka nezohlední umístění ve skupinách. Všechny série play-off se hrají na 3 vítězná utkání (utkání
č. 1 a 2 a případné utkání č. 5 každé série play-off se odehrají na domácím hřišti lépe umístěného týmu po
skupinách, utkání č. 3 a případné utkání č. 4 se odehrají na hřišti hůře umístěného týmu po skupinách).

6)

Realizační tým družstva
V době utkání musí být jedna z osob (trenér, vedoucí družstva) přítomna na hráčské lavici, a to vždy alespoň
jedna osoba nehrající s platným průkazem trenéra nebo funkcionáře ČMSHb.
Trenér týmu

trenér s platnou licencí B a platným průkazem pro celý soutěžní ročník
Oficiální trenér uvedený na soupisce družstva může být v nepřítomnosti utkání zastupován pouze osobou
s platnou licencí trenéra (platnou v době utkání), ve výjimečných případech – ne opakovaně jej může
zastupovat vedoucí družstva. V zápise o utkání musí být vždy v kolonce trenéra uvedena skutečně přítomná
osoba! Zastupuje-li trenéra vedoucí družstva, v zápise o utkání se kolonka trenéra nevyplňuje.
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Vedoucí družstva

funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře
Oficiální vedoucí družstva uvedený na soupisce družstva může být zastupován v době utkání trenérem družstva,
nebo jinou osobou s platným průkazem funkcionáře ČMSHb. Zastupování vedoucího družstva osobou s pouze
hráčským průkazem je nepřípustné. V zápise o utkání, v kolonce vedoucího družstva, musí být uvedena
skutečně přítomná osoba!
7)

Uzávěrka soupisek
Soupisky se uzavírají nejpozději 13. 4. 2016

8)

Hodnocení soutěže

Vítěz MČR staršího dorostu získá titul „Mistr ČR v hokejbalu 2015“, putovní pohár pro vítěze extraligy SD,
pohár za umístění a medaile.

Mužstva umístěná na 2. a 3. místě (o pořadí na třetím místě rozhoduje umístění po základní části) získají
medaile.

Vítězné týmy základních skupin získají pohár.

Další ocenění a týmové trofeje budou vyhodnoceny na základě statistik Extraligy SD po základní části.

Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
(upřesnění pravidel hokejbalu)

1)

Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musejí být jednotné. Jednotným dresem jedné sady se rozumí dresy identické
základní barvy a dalšího identického grafického zpracování dresu, včetně loga, jednotného stylu (typ písma)
číslování a reklam na dresech všech hráčů (včetně brankářů) v utkání. Dresy musejí být označeny čitelnými čísly
(maximálně dvoumístná čísla – od 1 do 99). Barevnost dresů je klub povinen uvést v přihlášce do soutěže.
Další upřesnění:
a) Domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým ve tmavé sadě.
b) Do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem s vyznačením kapitána (C) a minimálně jedním, maximálně
dvěma asistenty kapitána s označením (A)

2)

Jednotné krátké kalhoty
Všichni hráči družstva musejí mít jednotné krátké kalhoty. Jednotnými kalhotami se rozumí kalhoty identické
základní barvy.
Další upřesnění:
a) V případě využití různých značek (výrobců) se za nejednotné nepovažují kalhoty např. s jiným šitím nebo
drobnou úpravou (např. bílé linky na kalhotách zn. Bail), či označením výrobce.
b) Nevyžadují se polstrované kalhoty u všech hráčů družstva.
c) Brankář družstva není povinen mít kalhoty (nebo návlek na kalhoty) identické základní barvy kalhot hráčů.

3)

Jednotné stulpny nebo podkolenky
Všichni hráči jednoho družstva musejí mít zcela zakrytou dolní polovinu těla. Všichni hráči jednoho družstva
mohou použít pouze stulpny, nebo pouze podkolenky za dodržení stejného grafického zpracování a jednotné
barvy stulpny nebo podkolenky. V případě použití podkolenek je povinný kolenní chránič.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, koleno a holenní chránič.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Koleno musí být chráněno tzv. volejbalovým chráničem nebo
podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče. V případě použití podkolenek nesmí být použit
spojený holenní a kolenní chránič, hráči jednoho družstva musí mít stejně barevné kolenní chrániče.
Další upřesnění:
Brankář družstva není povinen používat stulpny nebo podkolenky

4)

Hokejové přilby jednotné barvy
Všichni hráči jednoho družstva musejí být vybaveni hokejovou přilbou jednotné barvy s platným bezpečnostním
atestem IIHF (Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Další upřesnění:
a) Zakázány jsou nálepky s vulgárními slovy gesty nebo emotikony.
b) Povinnost jednotné barvy přilby se nevztahuje na přilby a masky brankářů.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D):
Hráčům je povoleno nosit barevné či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015
V případě že hráč nesplňuje výše uvedená nařízení, uvedou rozhodčí všechny skutečnosti do zápisu o utkání.
Posouzení náleží výhradně rozhodčím utkání.
Klub, jehož hráč poruší tato nařízení a nastoupí do utkání, může být disciplinárně potrestán i na základě
fotodokumentace nebo videozáznamu utkání soutěže!
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Technické zabezpečení utkání
(upřesnění pravidel a SŘ hokejbalu)

1)

Hřiště (stadion)
Hokejbalové hřiště (stadion) minimálně licence D
Další ustanovení:
a) Časomíra – na každém hřišti musí být v době utkání plně funkční časomíra schválená při kontrole hřiště
(stadionu). V případě, že časomíra nebude v době utkání řádně fungovat, pořádající klub se vystavuje
disciplinárnímu řízení.

2)

Pořadatelská služba
Pořádající klub je povinen zajistit pořadatelskou službu v rozsahu 1 Hlavní pořadatel (hlavní pořadatel musí být
označen oficiální vestou ČMSHb, případní ostatní pořadatelé pak řádně označení – viz. SŘ čl. 304 bod 3).
Další ustanovení:
a) Pořadatel je povinen zajistit šatnu hostujícímu týmu a rozhodčím utkání min. 90 minut před utkáním.
b) Pořadatelská služba je povinna zajistit příchod a odchod obou týmů a rozhodčích do šaten a na hřiště tak,
aby nedocházelo ke kontaktu s diváky.
c) Za pořadatelskou službu plně odpovídá pořádající klub

3)

Pomocní rozhodčí
Pořádající klub je povinen zajistit k utkání tzv. pomocné rozhodčí:
a) Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápise o
utkání).
b) Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou

Hospodářské náležitosti
1)

2)

3)
4)

Startovné
Základní startovné: 9 000 Kč
a) Sleva za trenéra s platnou licencí B je 3 000 Kč.
V případě, že klub nemá v době přihlášení trenéra s platnou licencí B s minimální platností do 30. 6. 2016,
je klub povinen do 30. 9. 2015 přihlásit trenéra na kurz licence B nebo semináře obnovy licence B.
V průběhu ročníku je přihlášený trenér povinen zahájit studium licence B nebo absolvovat příslušný počet
seminářů obnovy licence B. Dle pokynů TMK ČMSHb je trenér povinen provést úhradu kurzovného nebo
poplatků za semináře.
b) Zpětně nelze žádnou z uvedených slev uplatnit.
Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek:
a) finanční postih 25 000 Kč. Odstoupení družstva v období od přihlášení do soutěže do 31. 7. 2015 (nebo
do vydání oficiální rozpisu soutěže) má za následek finanční postih 15 000 Kč. Startovné se nevrací. Práva
na soutěž v průběhu ročníku nejsou prodejná nebo přenositelná!
b) klubu zaniká právo slevy ze startovného týmů dospělých. Klub je v takovém případě povinen uhradit rozdíl
startovného do soutěže mužů, byla-li klubem čerpána sleva ze startovného,
c) klubu, jehož družstvo odstoupí ze soutěže, zanikne právo na finanční či materiální dotaci ČMSHb, bude-li
klubu přiznána. Tyto dotace vázané na účast v této soutěži, které již klub obdržel, je klub povinen
neprodleně vrátit ČMSHb v plné výši.
K účtování poplatků jsou oprávnění STK ČMSHb a odborné komise ČMSHb.
Koordinátor soutěže je oprávněn vydávat podněty k jednotlivým odborným komisím ČMSHb.

[ nahoru ]
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EXTRALIGA MLADŠÍHO DOROSTU 2015-2016
PROPOZICE
Zástupce řídícího orgánu – pověřená osoba
Koordinátor soutěže

Jan Fedák
telefon: 773 781 128
e-mail: fedak@hokejbal.cz

Systém soutěže a předpisy
1)

Kategorie:
 Mladší dorostenci

2)

Počet účastníků soutěže
 21

3)

Hrací doba a tresty
Hraje se 3 x 15 minut, přestávky 10 minut, tresty 2, 5, 10 minut.

4)

Hrací den
Hlavním hracím dnem je neděle, v ojedinělých případech sobota a státní svátky.

5)

Systém soutěže
ZÁKLADNÍ ČÁST- SKUPINY
Rozhodnutím LK ČMSHb jsou přihlášené týmy rozdělené do 3 skupin po 7 účastnících. Ve skupinách se týmy
utkají 4x každý s každým, 2x doma a 2x venku (24 utkání). V jeden hrací den může jeden tým odehrát pouze
jedno utkání. Pořadí družstev v základních skupinách se stanoví na základě ustanovení SŘ čl. 403.
SEMFINÁLOVÝ TURNAJ
Do semifinálového turnaje postupují týmy umístěné na 2 a 3 místě každé skupiny. Pořadí ve skupinách bude
stanovené na základě SŘ čl. 403. Systém turnaje řeší bod 8) těchto propozic. Do finálového turnaje se
kvalifikují oba finalisté.
FINÁLOVÝ TURNAJ
Do finálového turnaje postupuje 5 týmů, vždy vítězné týmy základních skupin a finalisté semifinálového turnaje.
Pořadí družstev skupiny finálového turnaje se stanoví na základě ustanovení SŘ čl. 403. Po odehrání skupiny
následuje play-off o konečné umístění.

6)

Realizační tým družstva
V době utkání musí být jedna z osob (trenér, vedoucí družstva) přítomna na hráčské lavici, a to vždy alespoň
jedna osoba nehrající s platným průkazem trenéra nebo funkcionáře ČMSHb.
Trenér týmu

trenér s platnou licencí C a platným průkazem pro celý soutěžní ročník
V zápise o utkání musí být vždy v kolonce trenéra uvedena skutečně přítomná osoba! Zastupuje-li trenéra
vedoucí družstva, v zápise o utkání se kolonka trenéra nevyplňuje.
Vedoucí družstva

funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře
Oficiální vedoucí družstva uvedený na soupisce družstva může být zároveň trenérem družstva nebo jím může
být zastupován. Zastupování vedoucího družstva osobou s pouze hráčským průkazem je nepřípustné. V zápise o
utkání, v kolonce vedoucího družstva, musí být uvedena skutečně přítomná osoba!

7)

Uzávěrka soupisek
Soupisky se uzavírají 18. 5. 2016

8)

Semifinálový a finálový turnaj – upřesnění
Semifinálový turnaj – termín konání: 28. 5. – 29. 5. 2016
Finálový turnaj – termín konání: 10. 6. – 12. 6. 2016
Vyšší tresty:

vyšší tresty obdržené v základních skupinách MČR se pro finálový turnaj anulují, vyjma případů, kdy hráč
dovršil 4., případně následné 2. vyšší tresty v posledních zápasech dlouhodobé části a je tzv. v trestu. Pak
se takovéto zastavení činnosti přenáší i do utkání semifinálového a finálového turnaje

v semifinálovém a finálovém turnaji se vyšší tresty evidují. V případě dosažení 4., případně následných 2.
vyšších trestů ve finálovém turnaji se postupuje podle DŘ, čl. 6, bod 2.

udělené tresty zastavení činnosti zůstávají v platnosti i pro semifinálový a finálový turnaj
SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016

| 19



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 semifinálového turnaje:

2 skupiny po 3 týmech (skupiny A a B) – ve skupině sehrají týmy utkání 1x každý s každým

play-off o umístění sehrají týmy umístěné na 1 a 2 místě skupiny
Rozpis utkání:
SOBOTA

9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00

NEDĚLE

1A – 2A
1B – 2B
3A – 1A
3B – 1B
2A – 3A
2B – 3B

9:00
11:00
13:00
15:00
17:00

SE1 (1A – 2B)
SE2 (1B – 2A)
O 5. MÍSTO (3A – 3B)
O 3. MÍSTO
FINÁLE

Utkání play-off semifinálového turnaje:

v utkáních play-off se postupuje dle SŘ, článek 311 Utkání hraná do rozhodnutí
Výjimka z ustanovení SŘ, článku 311 – všechna prodloužení play-off semifinálového turnaje se
hrají 5 minut čistého času.
Systém finálového turnaje:

1 skupiny týmy sehrají utkání 1x každý s každým

play-off o umístění sehrají týmy umístěné
Rozpis utkání:
PÁTEK

11:00
13:00
15:00
17:00
19:00

1–5
2–3
4–1
5–2
3–4

SOBOTA

9:00
11:00
13:00
15:00
17:00

1–2
4–5
3–1
2–4
5–3

NEDĚLE

9:00
11:00
13:00
15:00

SE1 (1 – 4)
SE2 (2 – 3)
O 3. MÍSTO
FINÁLE

Utkání play-off finálového turnaje:

v utkáních play-off se postupuje dle SŘ, článek 311 Utkání hraná do rozhodnutí
Výjimka z ustanovení SŘ, článku 311 – všechna prodloužení play-off finálového turnaje se hrají 5
minut čistého času.
9)

Hodnocení soutěže

Vítěz MČR MD získá titul „Mistr ČR v hokejbalu 2016“, putovní pohár pro vítěze MD, pohár za umístění a
medaile.

Mužstva umístěná na 2. a 3. místě získají pohár za umístění a medaile.

Všechna družstva finálového turnaje získají pohár za umístění.

Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
(upřesnění pravidel hokejbalu)

1)

Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musejí být jednotné. Jednotným dresem jedné sady se rozumí dresy identické
základní barvy a dalšího identického grafického zpracování dresu, včetně loga, jednotného stylu (typ písma)
číslování a reklam na dresech všech hráčů (včetně brankářů) v utkání. Dresy musejí být označeny čitelnými čísly
(maximálně dvoumístná čísla – od 1 do 99). Barevnost dresů je klub povinen uvést v přihlášce do soutěže.
Další upřesnění:
a) Domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým ve tmavé sadě.
b) Do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem s vyznačením kapitána (C) a minimálně jedním, maximálně
dvěma asistenty kapitána s označením (A).

2)

Jednotné krátké kalhoty
Všichni hráči družstva musejí mít jednotné krátké kalhoty. Jednotnými kalhotami se rozumí kalhoty identické
základní barvy.
Další upřesnění:
a) Jednotné kalhoty nejsou povinné pro hráče kvalifikačních skupin a skupin o umístění.
b) V případě využití různých značek (výrobců) se za nejednotné nepovažují kalhoty např. s jiným šitím nebo
drobnou úpravou (např. bílé linky na kalhotách zn. Bail), či označením výrobce.
c) Brankář družstva je povinen mít kalhoty (nebo návlek na kalhoty) pouze identické základní barvy kalhot
hráčů.

3)

Jednotné stulpny nebo podkolenky
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Všichni hráči jednoho družstva musejí mít zcela zakrytou dolní polovinu těla. Všichni hráči jednoho družstva
mohou použít pouze stulpny, nebo pouze podkolenky za dodržení stejného grafického zpracování a jednotné
barvy stulpny nebo podkolenky. V případě použití podkolenek je povinný kolenní chránič.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, koleno a holenní chránič.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Koleno musí být chráněno tzv. volejbalovým chráničem nebo
podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče. V případě použití podkolenek nesmí být použit
spojený holenní a kolenní chránič, hráči jednoho družstva musí mít stejně barevné kolenní chrániče.
Další upřesnění:
Brankář družstva není povinen používat stulpny nebo podkolenky
4)

Hokejové přilby jednotné barvy
Všichni hráči jednoho družstva musejí být vybaveni hokejovou přilbou jednotné barvy s platným bezpečnostním
atestem IIHF (Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Další upřesnění:
a) Jednotná barva přileb není povinná pro kvalifikační skupiny a skupiny o umístění.
b) Zakázány jsou nálepky s vulgárními slovy gesty nebo emotikony.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D):
Hráčům je povoleno nosit barevné či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015
V případě že hráč nesplňuje výše uvedená nařízení, uvedou rozhodčí všechny skutečnosti do zápisu o utkání.
Posouzení náleží výhradně rozhodčím utkání.
Klub, jehož hráč poruší tato nařízení a nastoupí do utkání, může být disciplinárně potrestán i na základě
fotodokumentace nebo videozáznamu utkání soutěže!

Technické zabezpečení utkání
(upřesnění pravidel a SŘ hokejbalu)

1)

Hřiště (stadion)
Hokejbalové hřiště (stadion) minimálně licence D
Další ustanovení:
a) Časomíra – na každém hřišti musí být v době utkání plně funkční časomíra schválená při kontrole hřiště
(stadionu). V případě, že časomíra nebude v době utkání řádně fungovat, pořádající klub se vystavuje
disciplinárnímu řízení.

2)

Pořadatelská služba
Pořádající klub je povinen zajistit pořadatelskou službu v rozsahu 1 Hlavní pořadatel (hlavní pořadatel musí být
označen oficiální vestou ČMSHb, případní ostatní pořadatelé pak řádně označení – viz. SŘ čl. 304 bod 3).
Další ustanovení:
a) Pořadatel je povinen zajistit šatnu hostujícímu týmu a rozhodčím utkání min. 60 minut před utkáním.
b) Pořadatelská služba je povinna zajistit příchod a odchod obou týmů a rozhodčích do šaten a na hřiště tak,
aby nedocházelo ke kontaktu s diváky.
c) Za pořadatelskou službu plně odpovídá pořádající klub.

3)

Pomocní rozhodčí
Pořádající klub je povinen zajistit k utkání tzv. pomocné rozhodčí:
a) Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápise o
utkání).
b) Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou.

Hospodářské náležitosti
1)

2)

Startovné
Základní startovné: 6 000 Kč
a) Sleva za trenéra s platnou licencí C je 1 000 Kč.
V případě, že klub nemá v době přihlášení trenéra s platnou licencí C s minimální platností do 30. 6. 2016,
je klub povinen do 30. 9. 2015 přihlásit trenéra na kurz licence C nebo semináře obnovy licence C.
V průběhu ročníku je přihlášený trenér povinen absolvovat studium licence C nebo absolvovat příslušný
počet seminářů obnovy licence C. Dle pokynů TMK ČMSHb je trenér povinen provést úhradu kurzovného
nebo poplatků za semináře.
b) Zpětně nelze žádnou z uvedených slev uplatnit
Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže (základní skupiny) má za následek:
b) finanční postih 20 000 Kč. Odstoupení družstva z finálového turnaje má za následek vyloučení družstva ze
soutěže a finanční postih 10 000 Kč. V takovém případě bude tým nahrazen dle koeficientu (v případě
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3)
4)

odmítnutí náhradního týmu bez poplatku a vyloučení ze soutěže). Odstoupení družstva v období od
přihlášení do soutěže do 31. 7. 2015 (nebo do vydání oficiální rozpisu soutěže) má za následek finanční
postih 15 000 Kč. Startovné se nevrací. Práva na soutěž v průběhu ročníku nejsou prodejná nebo
přenositelná!
d) klubu zaniká právo slevy ze startovného týmů dospělých. Klub je v takovém případě povinen uhradit rozdíl
startovného do soutěže mužů, byla-li klubem čerpána sleva ze startovného,
e) klubu, jehož družstvo odstoupí ze soutěže, zanikne právo na finanční či materiální dotaci ČMSHb, bude-li
klubu přiznána. Tyto dotace vázané na účast v této soutěži, které již klub obdržel, je klub povinen
neprodleně vrátit ČMSHb v plné výši.
K účtování poplatků jsou oprávnění STK ČMSHb a odborné komise ČMSHb.
Koordinátor soutěže je oprávněn vydávat podněty k jednotlivým odborným komisím ČMSHb.

[ nahoru ]
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁKŮ 2015-2016
PROPOZICE
Zástupce řídícího orgánu – pověřená osoba
Koordinátor soutěže

Jan Fedák
telefon: 773 781 128
e-mail: fedak@hokejbal.cz

Systém soutěže a předpisy
1)

Kategorie:
 Starší žáci
 Mladší žáci

2)

Počet účastníků soutěže
Starší žáci:
Skupina ČECHY JIH: 6
Skupina ČECHY STŘED: 9
Skupina ČECHY VÝCHOD: 5
Skupina MORAVA: 7
Mladší žáci:
Skupina ČECHY STŘED: 10
Skupina ČECHY VÝCHOD: 7
Skupina MORAVA JIH: 4 (3 + 1 tým ze Slovenska)
Skupina MORAVA SEVER: 4 (3 + 1 tým ze Slovenska)

3)

Hrací doba, tresty a minimální počet utkání
Základní skupiny
A. jeden zápas se soupeřem v jeden den – každý tým odehraje v sezóně minimálně 20 utkání
 starší žáci 3 x 12 minut (tresty: 1, 3, 6 minut, přestávky 3 minuty).
 mladší žáci 3 x 10 minut (tresty: 1, 3, 6 minut, přestávky 3 minuty).
B. dvojzápasy se stejným soupeřem v jeden den na jednom hřišti - každý tým odehraje v sezóně minimálně
24 utkání
 starší žáci 3 x 12 minut (tresty: 1, 3, 6 minut, přestávky 3 minuty).
 mladší žáci 3 x 10 minut (tresty: 1, 3, 6 minut, přestávky 3 minuty).
Variantu A. nebo B. stanoví pověřený řídící orgán před zahájením soutěžního ročníku doplněním těchto propozic
v článku „Doplňky propozic řídícího RSHb“.
Finálový turnaj
 Finálový turnaj MČR mladších žáků 3 x 10 minut (tresty: 1, 3, 6 minut, přestávky 3 minuty).
 Finálový turnaj MČR starších žáků 3 x 12 minut (tresty: 1, 3, 6 minut, přestávky 3 minuty).

4)

Hrací den
MČR starších žáků: hlavním hracím dnem je sobota, v ojedinělých případech neděle a státní svátky.
MČR mladších žáků: hlavním hracím dnem je neděle, v ojedinělých případech soboty a státní svátky.

5)

Systém soutěže
ZÁKLADNÍ SKUPINY
Na základě přihlášek budou týmy rozdělené do základních skupin MČR podle regionální příslušnosti. V případě
nízkého počtu týmů v regionu, budou vytvořeny tzv. meziregionální soutěže. Řízením skupinové části MČR
budou pověřené příslušné LK RSHb na základě rozhodnutí LK ČMSHb. Hrací systém jednotlivých základních
skupin určí pověřená LK RSHb. Pořadí družstev základních skupin se určí dle ustanovení SŘ čl. 403.
FINÁLOVÝ TURNAJ
Finálový turnaj se odehraje za účasti 10 týmů (klesne-li počet přihlášených týmů dané kategorie pod 20, účastní
se finále 8 týmů). Do finálového turnaje postupují vždy vítězové základních skupin. O dalších postupujících
rozhodují koeficienty 1 a 2. Koeficient 1 je vypočítán z poměru účastníků základních skupin k celkovému počtu
přihlášených týmů do MČR (zaokrouhleno na celá čísla), koeficient 2 stanoví zbývající postupující. Koeficient 2
je vypočítán z počtu bodů získaných z počtu možných získaných daného týmu. Nárok postupujících ze skupin
stanoví LK ČMSHb před zahájením soutěžního ročníku, konečné obsazení finálového turnaje stanoví LK ČMSHb
po skončení všech základních skupin MČR. Řídícím orgánem finálových turnajů je LK ČMSHb.

6)

Realizační tým družstva
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V době utkání musí být jedna z osob (trenér, vedoucí družstva) přítomna na hráčské lavici, a to vždy jedna
osoba nehrající s platným průkazem trenéra nebo funkcionáře ČMSHb.
Trenér týmu

trenér s platnou licencí C a platným průkazem pro celý soutěžní ročník.
V zápise o utkání musí být vždy v kolonce trenéra uvedena skutečně přítomná osoba! Zastupuje-li trenéra
vedoucí družstva, v zápise o utkání se kolonka trenéra nevyplňuje.
Vedoucí družstva

funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře.
Oficiální vedoucí družstva uvedený na soupisce družstva může být zároveň trenérem družstva nebo jím může
být zastupován. Zastupování vedoucího družstva osobou s pouze hráčským průkazem je nepřípustné. V zápise o
utkání, v kolonce vedoucího družstva, musí být uvedena skutečně přítomná osoba!
7)

Uzávěrka soupisek
Soupisky MČR starších i mladších žáků se uzavírají 25. 5. 2015.

8)

Finálové turnaje – upřesnění
Termíny:
MČR mladších žáků: 10. 6. 2016 – 12. 6. 2016
MČR starších žáků: 3. 6. 2016 – 5. 6. 2016
Vyšší tresty:

vyšší tresty obdržené v základních skupinách MČR se pro finálový turnaj anulují, vyjma případů, kdy hráč
dovršil 4., případně následné 2. vyšší trest v posledních zápasech dlouhodobé části a je tzv. v trestu. Pak
se takovéto zastavení činnosti přenáší i do utkání finálového turnaje

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 finálový turnaj

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:

2 skupiny po 5 týmech (skupiny A a B) – ve skupině sehrají týmy utkání 1x každý s každým

play-off o umístění
Rozpis utkání:
PÁTEK

SOBOTA

NEDĚLE

HŘIŠTĚ 1

11:00
12:30
14:00
15:30
17:00

1A – 5A
2A – 3A
4A – 1A
5A – 2A
3A – 4A

9:00
10:30
12:00
13:30
15:00

1A – 2A
4A – 5A
3A – 1A
2A – 4A
5A – 3A

9:00
11:00
13:00
15:00

SE1 (1A – 2B)
SE2 (1B – 2A)
O 3. MÍSTO
FINÁLE

HŘIŠTĚ 2

11:00
12:30
14:00
15:30
17:00

1B – 5B
2B – 3B
4B – 1B
5B – 2B
3B – 4B

9:00
10:30
12:00
13:30
15:00

1B – 2B
4B – 5B
3B – 1B
2B – 4B
5B – 3B

9:00
11:00
13:00

O 9. MÍSTO (5A – 5B)
O 7. MÍSTO (4A – 4B)
O 5. MÍSTO (3A – 3B)

Utkání play-off finálového turnaje:

v utkáních play-off se postupuje dle SŘ, článek 311 Utkání hraná do rozhodnutí
Výjimka z ustanovení SŘ, článku 311 – všechna prodloužení play-off finálového turnaje se hrají 5
minut čistého času.
9)

Hodnocení soutěže

Vítěz MČR získá titul „Mistr ČR v hokejbalu 2016“, putovní pohár pro vítěze MČR mladších nebo starších
žáků, pohár za umístění a medaile.

Mužstva umístěná na 2. a 3. místě získají pohár za umístění a medaile.

Vítězné týmy základních skupin a týmy umístěné na 2. a 3. místě získají pohár a medaile.

Další ocenění v základních skupinách stanoví před zahájením ročníku pověřený řídící orgán příslušného
RSHb.

Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
1)

(upřesnění pravidel hokejbalu)

Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musejí být jednotné. Jednotným dresem jedné sady se rozumí dresy identické
základní barvy a dalšího identického grafického zpracování dresu, včetně loga, jednotného stylu (typ písma)
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číslování a reklam na dresech všech hráčů (včetně brankářů) v utkání. Dresy musejí být označeny čitelnými čísly
(maximálně dvoumístná čísla – od 1 do 99). Barevnost dresů je klub povinen uvést v přihlášce do soutěže.
Další upřesnění:
a) Domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým ve tmavé sadě.
b) Do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem s vyznačením kapitána (C) a minimálně jedním, maximálně
dvěma asistenty kapitána s označením (A)
2)

Jednotné krátké kalhoty
Všichni hráči družstva musejí mít jednotné krátké kalhoty. Jednotnými kalhotami se rozumí kalhoty identické
základní barvy.
Další upřesnění:
a) Jednotné kalhoty nejsou povinné pro hráče základních skupin.
b) V případě využití různých značek (výrobců) se za nejednotné nepovažují kalhoty např. s jiným šitím nebo
drobnou úpravou (např. bílé linky na kalhotách zn. Bail), či označením výrobce.

3)

Jednotné stulpny nebo podkolenky
Všichni hráči jednoho družstva musejí mít zcela zakrytou dolní polovinu těla. Hráči jednoho družstva mohou
použít jak stulpny, tak podkolenky za dodržení stejného grafického zpracování a jednotné barvy stulpny nebo
podkolenky. V případě použití podkolenek je povinný kolenní chránič.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, koleno a holenní chránič.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Koleno musí být chráněno tzv. volejbalovým chráničem nebo
podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče. V případě použití podkolenek nesmí být použit
spojený holenní a kolenní chránič, hráči jednoho družstva musí mít stejně barevné kolenní chrániče.
Další upřesnění:
a) Jednotné stulpny nejsou povinné pro hráče základních skupin
b) Brankář družstva není povinen používat stulpny nebo podkolenky

4)

Hokejové přilby jednotné barvy
Všichni hráči jednoho družstva musejí být vybaveni hokejovou přilbou jednotné barvy s platným bezpečnostním
atestem IIHF (Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Další upřesnění:
a) Jednotná barva přileb není povinná pro základní skupiny.
b) Zakázány jsou nálepky s vulgárními slovy gesty nebo emotikony.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D):
Hráčům je povoleno nosit barevné či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015
V případě že hráč nesplňuje výše uvedená nařízení, uvedou rozhodčí všechny skutečnosti do zápisu o utkání.
Posouzení náleží výhradně rozhodčím utkání.
Klub, jehož hráč poruší tato nařízení a nastoupí do utkání, může být disciplinárně potrestán i na základě
fotodokumentace nebo videozáznamu utkání soutěže!

Technické zabezpečení utkání
(upřesnění pravidel a SŘ hokejbalu)

1)

Hřiště (stadion)
Hokejbalové hřiště (stadion) minimálně licence D
Další ustanovení:
a) Časomíra – na každém hřišti musí být v době utkání plně funkční časomíra schválená při kontrole hřiště
(stadionu). V případě, že časomíra nebude v době utkání řádně fungovat, pořádající klub se vystavuje
disciplinárnímu řízení.

2)

Pořadatelská služba
Pořádající klub je povinen zajistit pořadatelskou službu v rozsahu 1 Hlavní pořadatel (hlavní pořadatel musí být
označen oficiální vestou ČMSHb, případní ostatní pořadatelé pak řádně označení – viz. SŘ čl. 304 bod 3).
Další ustanovení:
a) Pořadatel je povinen zajistit šatnu hostujícímu týmu a rozhodčím utkání min. 60 minut před utkáním.
b) Pořadatelská služba je povinna zajistit příchod a odchod obou týmů a rozhodčích do šaten a na hřiště tak,
aby nedocházelo ke kontaktu s diváky.
c) Za pořadatelskou službu plně odpovídá pořádající klub

3)

Pomocní rozhodčí
Pořádající klub je povinen zajistit k utkání tzv. pomocné rozhodčí:
a) Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápise o
utkání).
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b)

Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou
Pozn.: Zapisovatel a časoměřič může být jedna osoba.

Hospodářské náležitosti
1)

2)

3)

4)

Startovné
Základní startovné: 5 000 Kč
a) Sleva za trenéra s platnou licencí C je 1 000 Kč.
V případě, že klub nemá v době přihlášení trenéra s platnou licencí C s minimální platností do 30. 6. 2016,
je klub povinen do 30. 9. 2015 přihlásit trenéra na kurz licence C nebo semináře obnovy licence C.
V průběhu ročníku je přihlášený trenér povinen absolvovat studium licence C nebo absolvovat příslušný
počet seminářů obnovy licence C. Dle pokynů TMK ČMSHb je trenér povinen provést úhradu kurzovného
nebo poplatků za semináře.
b) Zpětně nelze žádnou z uvedených slev uplatnit.
Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže (základní skupiny) má za následek:
c) finanční postih 15 000 Kč. Odstoupení družstva v období od přihlášení do soutěže do 31. 7. 2015 (nebo
do vydání oficiální rozpisu soutěže) má za následek finanční postih 10 000 Kč. Startovné se nevrací. Práva
na soutěž v průběhu ročníku nejsou prodejná nebo přenositelná!
f) klubu zaniká právo slevy ze startovného týmů dospělých. Klub je v takovém případě povinen uhradit rozdíl
startovného do soutěže mužů, byla-li klubem čerpána sleva ze startovného,
g) klubu, jehož družstvo odstoupí ze soutěže, zanikne právo na finanční či materiální dotaci ČMSHb, bude-li
klubu přiznána. Tyto dotace vázané na účast v této soutěži, které již klub obdržel, je klub povinen
neprodleně vrátit ČMSHb v plné výši.
Finálový turnaj
Družstvo, které si svým konečným postavením v základní skupině MČR může zajistit či již zajistilo postup do
finálového turnaje MČR, může z finálového turnaje MČR o vlastní vůli odstoupit.
Oznámení o tomto odstoupení družstva však musí učinit vedoucí družstva písemnou formou emailem na adresu lk@hokejbal.cz, a to:
a) nejpozději 10 dnů před finálovým turnajem:

MČR MŽ – 1. 6. 2016,

MČR SŽ – 25. 5. 2016,
V tomto případě družstvo nehradí žádný poplatek za odstoupení z finálového turnaje MČR mladších a
starších žáků.
b) nejpozději 3 dny před finálovým turnajem:

MČR MŽ – 8. 6. 2016,

MČR SŽ – 1. 6. 2016,
V případě odstoupení v tomto období je družstvo povinno uhradit LK ČMSHb poplatek ve výši Kč 2.000,-,
který je splatný zároveň s odesláním rozhodnutí družstva o odstoupení z finálového turnaje MČR mladších a
starších žáků.
c) úmyslné odstoupení družstva z finálového turnaje MČR mladších a starších žáků po termínu 8. 6.
2016 (u MČR MŽ), resp. 1. 6. 2016(u MČR SŽ), 12:00 hodin má pro toto mužstvo za následek
finanční postih ve výši Kč 10.000,-.
LK ČMSHb má právo nahradit týmy, které z nadstavbové části MČR odstoupily, dalšími týmy, které osloví
v závislosti na pořadí určeném na základě zveřejněné tabulky dosažených bodových koeficientů všech mužstev
MČR mladších a starších žáků 2015/2016.
Koordinátor soutěže je oprávněn vydávat podněty k jednotlivým odborným komisím ČMSHb a RSHb.

Doplňky RSHb
1) Řídící orgán RSHb
2) Zvláštní ustanovení

[ nahoru ]
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PŘEBOR PŘÍPRAVEK A MINIPŘÍPRAVEK
2014-2015
PROPOZICE
Zástupce řídícího orgánu – pověřená osoba
Koordinátor soutěže

Martin Komárek
telefon: 773 781 132
e-mail: komarek@hokejbal.cz

Systém soutěže a předpisy
1)

Kategorie:
 Přípravky
 Minipřípravky

2)

Počet hráčů
Počet hráčů stanovuje řídící orgán soutěže. Přípustné počty:

Přebor přípravek: 3+0, 3+1, 4+1 a 5+1

Přebor minipřípravek: 3+0 a 3+1

3)

Počet účastníků soutěže
 Podle počtu přihlášených týmů v jednotlivé kategorii

4)

Hrací doba a tresty
Přípravky: doporučená hrací doba 2 x 10 minut (tresty 1, 3, 6 minut, přestávka 2 minuty).
Minipřípravky: doporučená hrací doba 2 x 7 minut (přestávka 2 minuty, tresty dle pravidel minihokejbalu).

5)

Systém soutěže a pravidla

doporučený herní formát turnajovým systémem

STK ČMSHb doporučuje neuzavírat účast na turnajích novým mužstvům, které se podařilo sestavit pomocí aktivní náborové činnosti.
Družstva se mohou účastnit turnajů mimo regionální příslušnost daného klubu, pokud v daném regionu nebude přebor organizován.

Podmínky pro započtení celku přípravky a minipřípravky do slevy startovného týmu mužů

odehrání minimálně 6 turnajů (minimálně 6 hracích dní)

odehrání minimálně 18 utkání.
Hraje se podle pravidel hokejbalu 2015 (při počtu hráčů 3+0, 3+1 a 4+1 podle pravidel části 6 – Minihokejbal)
6)

Realizační tým družstva
V době utkání musí být jedna z osob (trenér, vedoucí družstva) přítomna na hráčské lavici, a to vždy průkazem
trenéra nebo funkcionáře ČMSHb.
Trenér týmu

trenér s platnou licencí C a platným průkazem pro celý soutěžní ročník.
V zápise o utkání musí být vždy v kolonce trenéra uvedena skutečně přítomná osoba! Zastupuje-li trenéra
vedoucí družstva, v zápise o utkání se kolonka trenéra nevyplňuje.
Vedoucí družstva

funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře.
Oficiální vedoucí družstva uvedený na soupisce družstva může být zároveň trenérem družstva nebo jím může
být zastupován. Zastupování vedoucího družstva osobou s hráčským průkazem je povoleno. V zápise o utkání,
v kolonce vedoucího družstva, musí být uvedena skutečně přítomná osoba!

7)

Soupisky
Soupisky se neuzavírají. V případě, že do jednotlivého turnaje nastoupí více než jeden tým jednoho klubu, je
pro tyto týmy platná jedna klubová soupiska a pro daný turnaj klub vytvoří tzv. turnajovou soupisku.

8)

Hodnocení soutěže

Ocenění uvede před zahájením ročníku pověřený řídící orgán příslušného RSHb.

9)

V soutěži se nezpracovávají individuální statistiky!!!

Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
(upřesnění pravidel hokejbalu)

1)

Dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Upřesnění:
a) Domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým ve tmavé sadě.
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b)

Do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem s vyznačením kapitána (C) a minimálně jedním, maximálně
dvěma asistenty kapitána s označením (A).

2)

Kalhoty
V případě kalhot, musí být hráč vybaven stulpnami.

3)

Hokejové přilby
Všichni hráči jednoho družstva musejí být vybaveni hokejovou přilbou s platným bezpečnostním atestem IIHF
(Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Další upřesnění:
a) Celoobličejový kryt je povinný pro všechny hráče!
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D):
Hráčům je povoleno nosit barevné či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2012

Technické zabezpečení utkání
(upřesnění pravidel a SŘ hokejbalu)

1)

Pořadatelská služba
Pořádající klub je povinen zajistit pořadatelskou službu v rozsahu 1 Hlavní pořadatel.

2)

Pomocní rozhodčí
Pořádající klub je povinen zajistit k utkání zapisovatele.

Hospodářské náležitosti
1)

2)

3)

Startovné
Základní startovné: 3 000 Kč
a) Sleva za trenéra s platnou licencí C je 1 000 Kč. V případě, že klub nemá v době přihlášení trenéra
s platnou licencí C, je klub povinen do 30. 9. 2014 přihlásit trenéra na kurz licence C,
b) Zpětně nelze žádnou z uvedených slev uplatnit.
Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek:
a) finanční postih 3 000 Kč,
b) klubu zaniká právo slevy ze startovného týmů dospělých. Klub je v takovém případě povinen uhradit rozdíl
startovného do soutěže mužů, byla-li klubem čerpána sleva ze startovného,
c) klubu, jehož družstvo odstoupí ze soutěže, zanikne právo na finanční či materiální dotaci ČMSHb, bude-li
klubu přiznána. Tyto dotace vázané na účast v této soutěži, které již klub obdržel, je klub povinen
neprodleně vrátit ČMSHb v plné výši.
Koordinátor soutěže je oprávněn vydávat podněty k jednotlivým odborným komisím ČMSHb a RSHb.

Doplňky RSHb
1) Řídící orgán RSHb
2) Zvláštní ustanovení

[ nahoru ]
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽEN 2015-2016
PROPOZICE
Řídící orgán soutěže
Komise ženského hokejbalu
Předseda komise: Martin Komárek, telefon: 773 781 132, e-mail: kzh@hokejbal.cz
Členové komise: Iva Sevaldová, Markéta Štroufová, Božena Jánská, Kristýna Butušová

Systém soutěže a předpisy
1)

Kategorie:
 Seniorky
 V MČR žen 2015-2016 mohou startovat hráčky ročníků narození 1998, 1999, 2000, 2001 pouze se
souhlasem rodičů na platném formuláři Ostaršení hráče

2)

Počet účastníků soutěže
 Maximální počet účastníků je 8

3)

Hrací doba, tresty a minimální počet utkání
Hraje se 2 x 12 minut, přestávky 3 minuty, tresty 1, 3, 6 minut. Řídící orgán si vyhrazuje právo na změnu
hracího času dle počtu přihlášených týmů.

4)

Hrací dny
17. 10. 2015 – 1. turnaj
17. 11. 2015 – 2. turnaj
12. 3. 2016 – 3. turnaj
23. 4. 2016 – 4. turnaj
11. nebo 12. 6. 2016 – 5. turnaj
(Místa konání jednotlivých turnajů budou doplněna)

5)

Systém soutěže
ZÁKLADNÍ ČÁST
Hraje se turnajově. Formát jednotlivých turnajů zveřejní KŽH ČMSHb nejpozději 10 dnů před zahájením turnaje.

6)

Realizační tým družstva
V době utkání musí být jedna z osob (trenér, vedoucí družstva) přítomna na hráčské lavici, a to vždy jedna
osoba nehrající s platným průkazem trenéra nebo funkcionáře ČMSHb.
Trenér týmu

trenér s platnou licencí C (a vyšší) a platným průkazem pro celý soutěžní ročník
V zápise o utkání musí být vždy v kolonce trenéra uvedena skutečně přítomná osoba! Zastupuje-li trenéra
vedoucí družstva, v zápise o utkání se kolonka trenéra nevyplňuje.
Vedoucí družstva

funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře
Oficiální vedoucí družstva uvedený na soupisce družstva může být zároveň trenérem družstva nebo jím může
být zastupován. Zastupování vedoucího družstva osobou s pouze hráčským průkazem je nepřípustné. V zápise o
utkání, v kolonce vedoucího družstva, musí být uvedena skutečně přítomná osoba!

7)

Soupisky
Soupisku týmu vytváří klub na základě ustanovení SŘ, článku 206 v IS ČMSHb – Administrace klubu. Pro MČR
žen 2015-2016 je navýšen počet střídavých startů na 7. Střídavé starty hráček – hráčka může v MČR žen 2015
nastoupit pouze za jedno družstvo. Vyhotovení střídavého startu pro MČR žen 2015-2016 je možné provést
pouze z celků, které nebudou do MČR žen 2015-2016 přihlášeny. Soupisky se v průběhu ročníku neuzavírají.

8)

Hodnocení soutěže

Vítěz MČR žen získá medaile a pohár za umístění.

Týmy umístěné na 2. a 3. místě získají pohár za umístění a medaile.

Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
(upřesnění pravidel hokejbalu)

1)

Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musejí být jednotné. Jednotným dresem jedné sady se rozumí dresy identické
základní barvy a dalšího identického grafického zpracování dresu, včetně loga, jednotného stylu (typ písma)
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číslování a reklam na dresech všech hráček (včetně brankářek) v utkání. Dresy musejí být označeny čitelnými
čísly (maximálně dvoumístná čísla – od 1 do 99). Barevnost dresů je klub povinen uvést v přihlášce do soutěže.
Další upřesnění:
a) Domácí tým (tým v rozpise utkání uvedený na prvním místě) nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující
tým ve tmavé sadě.
b) Do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem s vyznačením kapitána (C) a minimálně jedním, maximálně
dvěma asistenty kapitána s označením (A).
2)

Krátké kalhoty
Všechny hráčky družstva musejí mít krátké kalhoty.
Další upřesnění:
a) Nevyžadují se polstrované kalhoty u všech hráček družstva.
b) Brankářka družstva není povinna mít kalhoty identické základní barvy kalhot hráček.
c) Kalhoty hráček nemusí mít stejnou barvu.

3)

Stulpny nebo podkolenky
Všechny hráčky jednoho družstva musejí mít zcela zakrytou dolní polovinu těla. Hráčky jednoho družstva
mohou použít jak stulpny, tak podkolenky. Není povinný kolenní chránič.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, koleno a holenní chránič.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Pokud bude koleno chráněno, musí být chráněno tzv.
volejbalovým chráničem nebo podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče. V případě použití
podkolenek nesmí být použit spojený holenní a kolenní chránič, hráčky jednoho družstva musí mít stejně
barevné kolenní chrániče.
Další upřesnění:
Brankářka družstva není povinna používat stulpny nebo podkolenky.
Hokejové přilby
Všichni hráčky jednoho družstva musejí být vybaveni hokejovou přilbou s platným bezpečnostním atestem IIHF.
Hráčky jednoho družstva nemusí mít helmy jednotné barvy.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D):

4)

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

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015

Technické zabezpečení utkání
(upřesnění pravidel a SŘ hokejbalu)

1)

Hřiště (stadion)
Místa konání stanoví a upřesní řídící orgán soutěže.

2)

Pořadatelská služba
Pořadatelskou službu zajistí klub pořádající turnaj v daném termínu.

3)

Rozhodčí a pomocní rozhodčí
Rozhodčí utkání zajistí ČMSHb.
Pořádající klub je povinen zajistit k utkání tzv. pomocné rozhodčí:
a) Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápise o
utkání).
b) Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou.
Pozn.: Zapisovatel a časoměřič může být jedna osoba.

Hospodářské náležitosti
1)
2)

3)

Startovné
Základní startovné: 3 000 Kč
Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek finanční postih 10 000 Kč. Odstoupení
družstva v období od přihlášení do soutěže do 31. 7. 2015 (nebo do vydání oficiální rozpisu soutěže) má za
následek finanční postih 10 000 Kč. Startovné se nevrací. Práva na soutěž v průběhu ročníku nejsou prodejná
nebo přenositelná!
Řídící orgán soutěže je oprávněn vydávat podněty k jednotlivým odborným komisím ČMSHb a RSHb.

[ nahoru ]
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