PROPOZICE
2016-2017
IČO:

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER
22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100,
www.hokejbal-sm.cz

Řídící orgán soutěže Přebor MŽ skup. MORAVA SEVER a MČR SŽ skup. MORAVA SEVER
LIGOVÁ KOMISE RSHb Morava - Sever
Předseda komise: Jaroslav Pikula, telefon: 773 781 123 (Vodafone), e-mail: jaroslavpikula@seznam.cz
Poštovní adresa: Havlíčkovo nám. 726/21, 708 00 Ostrava - Poruba
Členové komise: Lukáš Velčovský, Petr Zachar
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Morava - Sever
Předseda komise: Lukáš Velčovský, telefon: 723 290 746 (Vodafone), e-mail: lukas.velcovsky@seznam.cz
Poštovní adresa: Gen. Janka 1159/7, 709 00 Ostrava
Členové komise: Vladislav Olesz, Michal Zoubek
KOMISE ROZHODČÍCH RSHb Morava - Sever
Předseda komise: Petr Zachar, telefon: 777 470 904 (Vodafone), 604 856 222 (soukr.), e-mail: petr.zachar@volny.cz
Poštovní adresa: Majakovského 2098, 734 01 Karviná – Mizerov
Členové komise: Jaroslav Pikula

Podmínky účasti družstva
1)

Řádné členství v Českomoravském svazu hokejbalu
Klub musí být evidován v ČMSHb (případně SHbÚ).
2) Bankovní účet
Veškeré platby vůči ČMSHb je klub povinen hradit z oficiálního bankovního účtu klubu uvedeného na „Přihlášce do
soutěží ČMSHb“. – v evidenci
3) Řádně a úplně vyplněná „Přihláška do soutěží ČMSHb“.
Přihláška musí být zaslána výhradně elektronicky na e-mail lk@hokejbal.cz.
4) Úhrada startovného.
Platba startovného musí být provedena výhradně z oficiálního účtu klubu. Kopie dokladu (popř. potvrzení platby
elektronického bankovnictví) o provedené úhradě startovného je nedílnou součástí „Přihlášky do soutěží ČMSHb“.
Výše startovného je stanovena na základě článku „Hospodářské náležitosti“, bodu 1) těchto propozic.
5) Uhrazené veškeré finanční závazky vůči ČMSHb a jeho nižším článkům (RSHb, OSHb) a jiným obchodním
partnerům klubu.
6) Určené a schválené domácí hřiště.
Kontrolu stavu připravenosti hřišť provedla LK ČMSHb v průběhu srpna 2016, případně bude provedena LK RSHb.
7) Trenér s platnou trenérskou licencí ČMSHb
Nemá-li tým trenéra s platnou licencí, je klub povinen přihlásit trenéra týmu na kurz licence C. Na základě
přihlášky vystaví TMK ČMSHb potvrzení o studiu C licence, které nahrazuje průkaz licence C do řádného ukončení
studia.
8) Družstva klubu ve všech věkových kategoriích jsou povinna startovat pod jedním, totožným názvem.
V případě změny názvu klubu, nebo doplnění partnera klubu do názvů týmů klubu, je klub povinen postupovat
podle platných řádů hokejbalu.
9) Řádně a ve stanoveném termínu hrazené finanční závazky.
Výplaty odměn a cestovného rozhodčím utkání, vyměřené pokuty a poplatky vyplývající z rozhodnutí LK a DK
ČMSHb nebo pověřených komisí RSHb.
10) Týmy se zavazují respektovat mezinárodní hokejbalové řády a předpisy, k jejichž plnění se zavázal
ČMSHb.
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Herní plán MČR
1)

ZÁKLADNÍ SKUPINY
a) Obecné: Na základě přihlášek jsou týmy rozdělené do základních skupin podle regionální příslušnosti (MČR
starších žáků skupina Morava-Sever, přebor mladších žáků skupina Morava-Sever). Řízením těchto soutěží byla
pověřena na základě rozhodnutí LK ČMSHb Ligová komise RSHb Morava Sever.
b) Hrací systém:
V soutěži Přebor mladších žáků, skupina Morava Sever, se při počtu pěti účastníků odehraje celkem 6
velkých turnajů spolu se slovenskými týmy, šest malých turnajů pouze mezi českými týmy a šest zápasů mezi
slovenskými týmy, celkem každý tým odehraje 24 utkání. Přebor nemá závěrečný turnaj republikového formátu,
ceny za umístění budou odevzdány na závěrečném turnaji v Ostravě-Porubě.
V soutěži Mistrovství České republiky starších žáků, skupina Morava Sever, se při počtu pěti účastníků
odehraje osmikolová soutěž ve formátu každý s každým doma-venku. Týmy tak odehrají 16 utkání, další čtyři
utkání odehrají na závěrečném dvoudenním turnaji, spojeném s předáváním cen za umístění v soutěži,
jehož pořadatelem je tým HBC Malenovice. Týmy tedy celkem odehrají 20 utkání. Vzhledem k účasti slovenského
týmu postupuje na závěrečný finálový turnaj nejlépe umístěné české družstvo, případné další družstvo na základě
koeficientu.

2)

FINÁLOVÝ TURNAJ MČR SŽ
Finálový turnaj se odehraje za účasti 8 týmů. Do finálového turnaje postupují vždy vítězové základních skupin. O
dalších postupujících rozhodují koeficienty.
Předběžný termín finálového turnaje:
MČR SŽ 24.-26.5.2017

Předpisy
1)
2)
3)

Hraje se podle platných pravidel a řádů ČMSHb 2015 a ustanovení či upřesnění těmito propozicemi.
Hraje se oficiálním plastovým míčkem. Závazný pokyn k použití tvrdosti plastových míčků obsahuje Rozpis
mistrovských utkání ČMSHb.
Počet účastníků:
Přebor MŽ skup. MORAVA SEVER: 5 účastníků
HBC Malenovice, HbK Karviná, HBK Medokýš Martin (SVK), MŠK Spišská Belá (SVK), TJ Sokol Poruba
MČR SŽ skup. MORAVA SEVER: 5 účastníků
HBC Enviform Třinec, HBC Malenovice, HbK Karviná, HBK Medokýš Martin (SVK), TJ Sokol Poruba

4)

Věkové kategorie (výklad SŘ, článku 205):
Starší žáci – chlapci ročníky narození 2002 a 2003, dívky ročníky narození 2003 až 2000
Mladší žáci – chlapci ročníky narození 2004 a 2005, dívky ročníky narození 2005 až 2002
Ostaršení:
V MČR starších žáků mohou startovat mladší hráči (u starších žáků pouze hráči a hráčky narození v letech 2004, 2005, 2006, 2007, u mladších
žáků hráči mladší roku narození 2006) pouze se souhlasem rodičů a týmu na formuláři Ostaršení hráče (řídící orgán ostaršení nepotvrzuje). Je
doporučena preventivní prohlídka u lékaře. Za zdravotní způsobilost rozhoduje vždy oddíl a vedoucí družstva.

5)

Hrací doba utkání a délka trestů:
Základní skupiny
Přebor mladších žáků skup. MORAVA SEVER: 2-3 zápasy se soupeřem v jeden den – každý tým odehraje
v sezóně 24 utkání.
•

hrací doba 2 x 15 minut (tresty: 1, 3, 6 minut, přestávky 5 minut)

MČR starších žáků skup. MORAVA SEVER: jeden až dva zápasy se soupeřem v jeden den – každý tým
odehraje v sezóně 20 utkání
• hrací doba 3 x 15 minut (tresty: 2, 5, 10 minut, přestávky 10 minut)
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6)

Soupiska týmu:
Soupisku týmu vytváří klub na základě ustanovení SŘ, článku 206 v IS ČMSHb - Administrace klubu.
Soupiska musí obsahovat úplné a aktuální kontaktní údaje trenéra a vedoucího družstva (Adresa,
telefon, e-mail).
Soupisky se uzavírají 23. 5. 2017 ve 24:00.

7)

Realizační tým:
Realizační tým je povinně složen z trenéra s platnou licencí C a vedoucího družstva s platným průkazem vedoucího
družstva nebo funkcionáře. V době utkání musí být jedna z osob přítomna na hráčské lavici týmu. V případě
změny na jednom z uvedených postů je klub povinen neprodleně nahlásit změnu řídícímu orgánu soutěže,
zároveň je klub povinen neprodleně provést změnu v administraci klubu v IS ČMSHb na soupisce týmu. Kontaktní
údaje vedoucího družstva musí být aktuální. (telefon, e-mail, korespondenční adresa).

8)

Podmínky nastoupení k utkání:
a) Před utkáním tým předkládá rozhodčím aktuální výtisky soupisek klubu evidovaných v IS ČMSHb z nichž
nastoupí hráči k utkání.
b) Společně se soupiskami předkládá tým platné registrační průkazy hráčů, trenérů a funkcionářů týmu, kteří
zasáhnou do utkání, případně platná ostaršení hráčů.
c) V jednom hracím kole nesmí hráč nastoupit za dva různé týmy.

9)

Bodové hodnocení utkání základních skupin a skupin finálového turnaje:
• vítězný tým v základní hrací době – 3 body
• poražený tým v základní hrací době nezískává žádný bod
• v případě, kdy utkání v základní hrací době skončí nerozhodně, následují samostatná střílení (SS). Mužstvo,
které je úspěšnější v samostatných stříleních, získává 2 body, poražený tým pak 1 bod.

•
•

•

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

10) Hrací období:
Základní skupiny: podzimní část od 17. 9. 2016 do 4. 12. 2016, jarní část od 25. 2. 2017 do 12. 5. 2017
Finálový turnaj: MČR SŽ – 24. - 26. 5. 2017
11) Hrací kola a hrací dny:
Hrací kola a hrací dny viz rozpis utkání.
12) Termín a čas utkání a jejich změny
Termín a čas utkání stanovuje rozpis utkání.
Po dohodě dotčených klubů je možno provést úpravu rozpisu utkání následovně:
Bezplatně je možno provést změnu termínu a času utkání v období od 8. 9. 2016 do 30. 9. 2016
Žádost a dohoda klubů musí být zaslána LK RSHb elektronicky.
Zpoplatněná změna termínu popř. času utkání od 1. 10. 2016 do konce soutěžního ročníku (základních
skupin).
Odložení utkání, nebo změna termínu utkání či času utkání je zpoplatněna dle článku „Hospodářské náležitosti“,
bodu 4).
Finálový turnaj MČR SŽ – upřesnění:
Vyšší tresty:
• vyšší tresty obdržené v základních skupinách MČR se pro finálový turnaj anulují, vyjma případů, kdy hráč
dovršil 4., případně následně 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!
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Systém:
• 2 skupiny po 4 týmech (skupiny A a B) – ve skupině sehrají týmy utkání 1x každý s každým
• play-off o umístění
Rozpis utkání:
PÁTEK

Čas
15:00
17:00

Hřiště 1
1A – 4A
2A – 3A

SOBOTA

Hřiště 2
1B – 4B
2B – 3B

Čas
9:00
11:00
14:00
16:00

Hřiště 1
4A – 3A
1A – 2A
2A – 4A
3A – 1A

NEDĚLE

Hřiště 2
4B – 3B
1B – 2B
2B – 4B
3B – 1B

Čas
8:00
10:30
13:00
15:30

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

Hřiště 2
SE2 (1B – 2A)
O 7. MÍSTO

Utkání play-off finálového turnaje a utkání o umístění
• v utkáních semifinále a finále 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.
• v utkáních o 7., 5., a 3. místo se postupuje dle SŘ, článek 311 Utkání hraná do rozhodnutí bez prodloužení.
Výjimka z ustanovení SŘ, článku 311 – uvedená utkání se hrají bez prodloužení.
13) Hodnocení soutěže:
• Vítěz MČR žáků získá titul „Mistr České republiky v hokejbalu 2017“, putovní pohár ČMSHb, pohár za umístění a
medaile.
• Mužstva na 2. a 3. místě MČR získají pohár a medaile.
• Vítězné týmy základních skupin, a družstva umístěná na 2. a 3. místech základních skupin získají pohár a
medaile. Mužstva na 4., 5., 6. a 7. místě získají pohár.
• Vyhlášen bude v základní skupině nejlepší hráč každého mužstva, ocenění získá také vítěz kanadského
bodování, nejlepší útočník, obránce a brankář.

Požadavky na sportovní vybavenost družstva
1)

jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
a) nedohodnou-li se družstva jinak, nastupuje domácí mužstvo k utkání v bílých nebo jiných světlých dresech.
Případná dohoda musí být uvedena v zápise o utkání. Dresy musejí být označeny čitelnými čísly (maximálně
dvoumístná – od 1 do 99),
b) všechny dresy jedné sady musí být jednotné (identické – barva a loga), a to včetně brankářů. Hráč bez
jednotného dresu nebude rozhodčím připuštěn ke hře.

2)

V soutěžích spadajících pod RSHb Morava – Sever nejsou v základní skupině požadovány jednotné stulpny
ani barva kalhot.
Upozornění:
V případě krátkých kalhot a stulpen je nutné, aby tyto součásti výstroje zakryly celou dolní polovinu těla, dále musí být zakryty chrániče holení
a kolen. Tyto nedostatky budou v průběhu hry rozhodčími kontrolovány, popř. trestány.

3)

Hokejové přilby s platným bezpečnostním atestem IIHF (Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Celoobličejový kryt je povinný pro všechny hráče MČR žáků.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D):
Hráčům je povoleno nosit barevné či tónované chrániče očí či celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015

Rozhodčí
K utkáním deleguje rozhodčí KR RSHb Morava - Sever. V případě, že se delegovaná dvojice rozhodčích nedostaví,
postupuje se podle soutěžního řádu.
1)

Výplatu odměny a cestovného rozhodčím v utkáních starších žáků provádí pořádající klub, a to vždy před
utkáním.
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2)

3)

Výplatu odměny v utkáních mladších žáků provádí jak domácí, tak hostující klub dle rozpisu (každý jednoho
rozhodčího), a to vždy před utkáním, pokud se mužstva nedohodnou jinak (např. že rozhodčí platí
organizátor jednotlivého turnaje). Případné cestovné pak platí vždy pořádající oddíl.
Delegovaný rozhodčí má nárok na odměnu za výkon funkce na základě platné směrnice a tabulek pro příslušnou
sezónu (za utkání mladších žáků 150,- Kč (6,- Eur); za utkání starších žáků 250,- Kč (10,- Eur)).

Povinnosti rozhodčího:
•
rozhodčí zašle běžnou poštou (nemusí doporučeně) originál zápisu o utkání první pracovní den po
skončení utkání na adresu:

Jaroslav Pikula
Havlíčkovo náměstí 726/21
708 00 Ostrava - Poruba
Upozornění:
Pokud se rozhodčí nedostaví, pak zasílá zápis domácí oddíl.

•

rozhodčí hlásí výsledek utkání bezprostředně po skončení utkání (nejpozději do jedné hodiny od konce
zápasu) a to v celém průběhu soutěže výhradně formou SMS na číslo 604 856 222 ve formátu:
Číslo utkání, zkratka týmu domácích – zkratka týmu hostů, konečný výsledek, výsledky třetin, poměr střel, poměr
vyloučení, poměr přesilovek, poměr využití přesilovek, poměr branek v oslabení, počet diváků a rozhodčí utkání.

•

v případě udělení trestu TH rozhodčí neodebírá registrační průkaz hráče, ale do SMS zprávy uvede jméno a číslo
registrace hráče, kterému byl udělen trest TH.
Např.:
86023 Kyj - Opa 4:3 ss (1:2,2:0,0:1) str 21:20, vyl 7:9, pre 8:6, vyu 1:0, osl 0:1, div 46, Mánek – Solarski, TH –
Cerny Jan (RP 12345)

Upozornění:
V případě nenahlášení či pozdního zaslání výsledku utkání, pozdě zaslaného zápisu o utkání a dalších prohřešků souvisejících s průběhem utkání
budou delegovaní rozhodčí řešení LK RSHb Morava - Sever

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

6)

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

Hospodářské náležitosti
1) Startovné pro každou soutěž: 4 000,- Kč (150,- Eur)
1)

Odstoupení nebo vyloučení týmu v průběhu soutěže (vč. finálového turnaje) má za následek
a) Finanční postih dle DŘ hokejbalu + startovné se nevrací.
b) Klubu zaniká právo slevy ze startovného týmů dospělých. Klub je v takovém případě povinen uhradit rozdíl
startovného do soutěže mužů, byla-li klubem tato sleva čerpána.
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 soutěži, které již klub obdržel, je klub povinen neprodleně
vrátit ČMSHb v plné výši.
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2) K účtování poplatků jsou oprávnění STK ČMSHb, LK ČMSHb, DK ČMSHb, KR a řídící komise příslušného RSHb.
3) Změna termínu utkání a změna začátku utkání se v soutěžích spadajících pod LK RSHb Morava –
Sever řídí „Tabulkou pro odkládání zápasů“, která je mužstvům zaslána jako příloha těchto
propozic.
4) Všechna rozhodnutí na základě žádosti klubu o odložení utkání nebo posunu začátku utkání jsou
zpoplatněna dále na základě DŘ čl. 5, odst. 12. V odůvodněných případech může řídící orgán
soutěže upustit od tohoto poplatku viz. „Tabulka pro odkládání zápasů“.
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