
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU 
ZÁTOPKOVA 100/2, PS 40, 160 17 PRAHA 6 

TEL/FAX: 284 822 945, 284 822 951, 266 313 766, MOBIL: 603 469 494 
E-MAIL: hokejbal@comp.cz, www.hokejbal.cz  

 

Propozice Mistrovství České republiky žen 2011 Plzeň 

   
Řídící orgán 
 

ČMSHb 
Martin Pala,  sekretář regionu Morava – Sever  
poštovní adresa: ČMSHb region Morava – Sever, Univerzitní nám. 242, 733 01, Karviná 1 
telefon: 604 798 380 
www.hokejbal.cz, e-mail: pala@hokejbal.cz     
 

Disciplinární komise ČMSHb 
 

Josef Pavlovec (předseda) 
Kostnická 610, 530 06, Pardubice 

TB: 466 335 425, mobilní telefon: 603 879 824, e-mail: dk@hokejbal.cz  
 

Komise rozhodčích ČMSHb Petr Štípek   

mobilní telefon 775 987 381, e-mail: rozhodci@hokejbal.cz   

 

Podmínky účasti mužstva 
 

1) odevzdání soupisky mužstva řídícímu orgánu  
2) do utkání mohou zasáhnout pouze řádně registrované hráčky u ČMSHb  

/registrace budou vystavovány na místě - nutné foto 1ks                                     
cena do 18let poplatek 100Kč, nad 18let  poplatek 400Kč/  

3) startovné za mužstvo 1.500Kč, samostatná  hráčka 150Kč       
4) jednotné dvě sady dresů, kalhot. V případě krátkých kalhot musí být jednotné i 

stulpny všech hráček.  

5) nedohodnou-li se mužstva jinak, nastupuje v rozpise uvedené domácí mužstvo 

k zápasu v bílých nebo jiných světlých dresech, hostující mužstvo v tmavých 
dresech.  

6) povinné vybavení mužstva předepsanou výstrojí: 

 hokejové přilby s platným bezpečnostním atestem IIHF. 
Celoobličejový kryt u všech hráček.    
Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb.   

 jednotné (identické) dresy mužstva, včetně brankáře. Hráč bez 

jednotného dresu nebude rozhodčím připuštěn ke hře. 

 hokejové nebo hokejbalové rukavice 

 jednotné (identické) tepláky, případně stulpny a krátké kalhoty, 

vyjma brankáře mužstva. V případě krátkých kalhot a stulpen je 
nutné, aby tyto součásti výstroje zakryly celou dolní polovinu těla, 
dále musí být zakryté chrániče holení a kolen.  

7) vše ostatní dle Pravidel hokejbalu  

8) trenér s platnou licencí ČMSHb nebo ČSLH, případně studující na licenci 
s platným potvrzením o studiu trenérské licence, vedoucí mužstva 

 

Předpisy  hraje se podle platných pravidel a řádů ČMSHb.  

 hraje se s oficiálním plastovým oranžovým míčkem, při teplotách nad 18°C se 
používá tvrdý typ míčku  

 

Účastníci a systém  bude upřesněn dle počtu přihlášených mužstev a jednotlivých hráček / v případě 
samostatné přihlášky hráčky bude tato zařazena trenérem reprezentace do 
příslušného mužstva/ 
 

Místo turnaje a hrací dny  Plzeň - hala , ul. Karlovická ve dnech 11.- 12.června 2011  

 Termín přihlášek jednotlivých mužstev a hráček je do 31.05.2011 (e-mail, SMS) 

na řídící orgán. 

  

Počet hráčů 
 

       5 + 1 

Hrací doba  3 x 12 minut ( tresty 2, 5, 10 minut, přestávka 5 minut ) 
 

Utkání  v případě remízy v normální hrací době následují 3 samostatné střílení  

 vítězství v normální hrací době – 3 body 

 vítězství v samostatných stříleních – 2 body 

 konečná remíza, prohra v samostatných stříleních – 1 bod 

 prohra v normální hrací době – 0 bodů 
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ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU 
ZÁTOPKOVA 100/2, PS 40, 160 17 PRAHA 6 

TEL/FAX: 284 822 945, 284 822 951, 266 313 766, MOBIL: 603 469 494 
E-MAIL: hokejbal@comp.cz, www.hokejbal.cz  

Podmínky nastoupení k utkání 
 
 

 soupiska  

 platné registrační průkazy ČMSHb 

 platné ostaršení hráčky od ročníku 1997 a mladší /viz. bod ostrašení/    
 

Věková kategorie 
 
 

 hráčky od ročníku 1996 a starší   
 

Ostaršení 
 

mladší hráčky od roč.1997 mohou startovat, avšak pouze se souhlasem rodičů a lékaře 
na platném formuláři „Ostaršení hráče“ (řídící orgán ostaršení nepotvrzuje), který se 
přikládá ke kontrole zároveň s registračními průkazy.   
 

Rozhodčí 
 
 

delegováni KR ČMSHb.  
 

Zdravotní prohlídky za zdravotní stav hráčů odpovídá vedoucí mužstva. Rozhodčí lékařské prohlídky 
nekontroluje. 
 

Technické zabezpečení utkání 
 
 
 
 

1) na hřišti bude v provozu funkční elektronická časomíra  
2) v případě odebrání registračního průkazu zasílá rozhodčí kopii zápisu spolu 

s registračním průkazem na adresu předsedy DK ČMSHb.  

Ubytování 

 

 dle předběžné objednávky /email, SMS/ do termínu 31.05.2011 zprostředkuje řídící 
orgán /p.Pala Martin/  

 

Ocenění  mužstva na 1.- 3.místě obdrží poháry, medaile a diplomy    
 všechna zúčastněná mužstva obdrží pohár a diplom 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


