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PROPOZICE 
MČR ŽEN 

soutěžní ročník 2014 

 
Č E S K O M O R A V S K Ý   S V A Z   H O K E J B A L U 

Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600,  

DIČ: CZ49686485, IČO: 49686485 
www.hokejbal.cz 

 

Řídící orgán soutěže 
 

LIGOVÁ KOMISE ČMSHb 

Předseda komise: Ondřej Průša, telefon: 777 334 096, e-mail: lk@hokejbal.cz 
Poštovní adresa: Samosoly 11, 378 21 Kardašova Řečice 

Členové komise: Jan Donauschachtl, Jan Fedák, Lukáš Vacek 

 

DISPILINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 
Předseda komise: Libor Komůrka, telefon: 773 781 146, e-mail: dk@hokejbal.cz 

Poštovní adresa: Žižkova 963, 535 01 Přelouč 
Členové komise: Martin Černý, Ing. David Ryss, Marcel Slanina, Mgr. Radek Soukup, Pavel Štefka  
 

 

KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb 

Předseda komise: Ladislav Vokurka, telefon: 773 781 122, e-mail: kr@hokejbal.cz 
Poštovní adresa: Jihlava 

Členové komise: Tomáš Diblík, Stanislav Gottwald, Jaroslav Pikula, Patrik Ticháček 
 

 

HLAVNÍ POŘADATEL 

Regionální svaz hokejbalu Čechy Západ, klub TJ ZKZ Horní Bříza 

Zástupce pořadatele: Jiří Kraus, telefon: 736 234 243 

 Zdeněk Procházka, telefon: 724 147 650, 603 370 652, e-mail: z.prochy@centrum.cz 
 

Podmínky účasti družstva 
 

1) členství v občanském sdružení, jež má registraci u MV ČR, 

2) číslo bankovního účtu, 
3) řádně vyplněná a odeslaná přihláška do soutěže. Uzávěrka přihlášek je 7. 5. 2014.  

4) individuální soupiska hráček viz, bod „Předpisy“, odstavec „Soupisky“ 
5) družstva se zavazují respektovat mezinárodní hokejbalové řády a předpisy, k jejichž plnění se zavázal ČMSHb 
6) řádně a včasně hrazené vyměřené pokuty a poplatky vyplývající z rozhodnutí řídícího orgánu soutěže. 
 

Požadavky na sportovní vybavenost družstva 
 

1) jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé) 

a) nedohodnou-li se družstva jinak, nastupuje domácí družstvo 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, loga, typ písma čísel), a to včetně brankářek. 
Hráč bez jednotného dresu nebude rozhodčím připuštěn ke hře, 

2) kalhoty  

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 trestány. 

3) hokejové přilby s platným bezpečnostním atestem IIHF. Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb. 
Celoobličejový kryt je povinný pro všechny hráčky mladší 18 let. 

Výjimka z pravidla č. 224, odst. D): 
Hráčkám je povoleno nosit barevné či tónované chrániče očí či celoobličejové kryty. 

 

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2012 
 

Předpisy 
 

 hraje se podle platných pravidel a řádů ČMSHb 2012 

 hraje se s oficiálním plastovým oranžovým míčkem (závazný pokyn o použití míčků je součástí Rozpisu soutěže) 
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Počet účastníků: bude upřesněn po uzávěrce přihlášek 
Hrací dny: 

 7. – 8. června 2014 (sobota, neděle)  
 

Místo konání: 

 Horní Bříza 
 

Počet hráček: 5+1 
 

Hrací doba: 3 x 12 minut, (tresty 2, 5, 10 minut, přestávky 5 minut), hrací čas bude případně upraven a to podle počtu 

přihlášených týmů a systému soutěže 
 

Systém:   
 bude upřesněn dle počtu přihlášených týmů 
 

Věkové kategorie (hráčky, které mohou zasáhnout do utkání soutěže dospělých): 
Seniorky (nad 18 let) – ročník 1995 a starší, 

Starší dorostenky – ročníky 1995, 1996, 
Mladší dorostenky – ročníky 1997, 1998 a ročník 1999 

LK ČMSHb doporučuje preventivní zdravotní prohlídky hráček před zahájením MČR žen. Za zdravotní stav hráček 

odpovídá vedoucí družstva.  
 

Realizační tým: 
 vedoucí družstva  

 trenér  
Jedna z osob musí být nehrající a v době utkání přítomna na hráčské lavici družstva.  
 

Podmínky nastoupení k utkání: 

 individuální soupiska  
 platné registrační průkazy ČMSHb všech hráček 
 

Soupisky: 
 individuální soupiska družstva na předepsaném formuláři 

 soupiska bude předána řídícímu orgánu soutěže nejpozději 30 minut před prvním utkáním týmu v turnaji. 

 do soupisky lze doplňovat hráčky i v dalším průběhu MČR, žádná z hráček nemůže figurovat na více než jedné 

soupisce 
Výklad: 
Před turnajem a v průběhu turnaje lze nové hráčky doplnit na soupisku. Hračka nemusí být členkou daného klubu. Nastoupí-li hráčka za jedno 
družstvo, nesmí být již zapsána na soupisku jiného týmu. 

 

Bodové hodnocení utkání: 
 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 2088, článek 311, odstavec 3. 
 

Hodnocení soutěže: 

 Vítěz MČR žen získá pohár a medaile  

 Mužstva na 2. a 3. místě získají pohár a medaile. 

 všechny zúčastněné týmy získají pohár za umístění, dále vybrané hráčky obdrží individuální trofeje 
 

Rozhodčí 
 

K utkáním deleguje rozhodčí KR ČMSHb ve spolupráci s příslušnou KR ČMSHb. 

Výplatu odměny rozhodčích provádí pořadatel na základě platného sazebníku odměn rozhodčích pro NHbL dorostenců.  
 

Technické zabezpečení utkání 
 

1) pořadatelskou službu, zapisovatele a časoměřiče zajišťuje pořadatel. 
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Hospodářské náležitosti 

1) řádně a úplně vyplněná přihláška do soutěže musí být odeslána nejpozději do 7. 5. 2014 

2) Startovné: 2.000,- Kč  
Startovné lze uhradit hotově před prvním utkáním týmu v turnaji nebo bezhotovostní platbou na účet ČMSHb č. 

1724200504/0600. Jako variabilní symbol se uvádí 209 + evidenční číslo klubu u ČMSHb (popřípadě nuly) 
3) delegovaný rozhodčí ČMSHb má nárok na odměnu za výkon funkce na základě platné směrnice a tabulek pro 

příslušnou sezónu jako v soutěžích NHbL dorostu. Úhradu odměny rozhodčím provádí ČMSHb.  

4) odstoupení družstva v průběhu soutěže má za následek vyloučení družstva z turnaje bez nároku na umístění 

5) k účtování poplatků jsou oprávnění LK ČMSHb, DK ČMSHb a KR ČMSHb 
6) Ubytování týmů zajistí hlavní pořadatel, který zároveň týmům podá (na výše uvedených kontaktech) podrobné 

informace (cena, způsob úhrady atp.) 

 

Ostatní zajištění 
 

Nabídka ubytování:  

ceny 120 Kč – 160 Kč osoba/noc 

Nabídka stravování: 
Večeře sobota 7.6.,  snídaně neděle 8.6. celkem za  120,-Kč /osboa 
 

Ubytování a stravování objednávejte do 25.4.2014 u pořadatele! 


