
 

Komise mládeže Českomoravského svazu hokejbalu 
Zátopkova 100 / 2, 160 17 Praha 6 

www.hokejbal.cz 
 

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE HOKEJBALOVÉHO TURNAJE 
 

Hokejbal proti drogám 2011 
Hrajeme hokejbal s Petrem Průchou 

 

Praha 8, Stadion mládeže Palmovka 
 6. - 10. června 2011 

 

(kat I. – pondělí 6. 6., kat. II. – úterý 7. 6., kat. III. – středa 8. 6., kat. IV. – čtvrtek 9. 6., kat. V. – pátek 10. 6.) 
 

 
Řídící orgán:                                  
 
Komise mládeže ČMSHb 
ředitel turnaje: Falta Přemysl 
adresa: Praha 9, Jahodnická 85, 198 00 
telefon: 777 895 857  
kontaktní email: falta@hokejbal.cz 
 www.hokejbalprotidrogám.cz 
 
Podmínky účasti mužstva:           
 

1. vybojování postupového umístění mužstva v regionálním kole a řádné nahlášení účasti ve finálovém turnaji dle propozic HPD 2011 
2. startovné se neplatí 
3. jednotné dresy, příp. trička či jednotné rozlišovací dresy 
4. tepláky či dlouhé sportovní kalhoty a sportovní obuv, v případě hry v krátkých kalhotách nastupuje tento hráč na vlastní nebezpečí 
5. hokejové, hokejbalové, případně pracovní rukavice pro každého hráče 
6. odevzdání kompletně vyplněné soupisky mužstva s rodnými čísly hráčů, potvrzené ředitelem školy, v den konání regionálního finále 
7. každý hráč musí mít občanský průkaz, hráči mladší 15 let průkazku pojištěnce zdravotní pojišťovny 
8. brankář ve výstroji s maskou na obličej 
9. pedagogický doprovod 

                                                     
Pravidla hry:  
                                

• hrát se bude dle pravidel a řádů ČMSHb z roku 2008 (v tištěné formě jsou k dostání na sekretariátu ČMSHb (Praha 6, Strahov, Zátopkova 
100/2) nebo jsou umístěna ke stažení v elektronické formě na www.hokejbal.cz ) s těmito výjimkami: 

• přilby nejsou povinné 

• hraje oficiálním hokejbalovým míčkem. Míčky dává do hry mužstvo uvedené v rozpise jako domácí. 

• hraje se ve věkových kategoriích určených jen pro tento turnaj 

• start hráče ze školy, která se turnaje neúčastní, v jiném týmu není povolen!!! 
 
Systém turnaje:                              

• hrací doba: 2 x 6 minut čistého času 

• v základní skupině se hraje každý s každým, následujíc utkání play-off 

• v utkáních play-off v případě remízy následující ihned samostatná střílení do rozhodnutí (čl. 311 SŘ)   

• za vítězství v základní skupině získávají týmy 3 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů 
 



Věkové kategorie hráčů:            

• I. kategorie       
                                  1. - 3. třídy základních škol, ročníky 2001 a mladší 

• II. kategorie       
                                  4. a 5. třídy základních škol, ročníky 1999, 2000, 2001 

• III. kategorie       
                                  6. a 7. třídy základních škol, ročníky 1997, 1998 a 1999 

• IV. kategorie     
                                  8. a 9. třídy základních škol, ročníky 1995, 1996 a 1997 

• V. kategorie       
                                 žáci či studenti řádného studia středních škol, učilišť či gymnázií 

                                                                                            1. - 4. ročník, ročníky 1991, 1992, 1993, 1994 a 1995 
 

U nejstarších povolených ročníků narození v každé kategorii (I. kat. 2001, II. kat. 1999, III. kat. 1997, IV. kat. 1995, V. kat. 1991) je nutné 
dodržet příslušnost ke studiu v příslušných ročnících pro danou kategorii. Účast žáka vyššího ročníku, než který je určen pro danou kategorii, je 
výslovně zakázán! Naopak start hráče mladšího v kategorii vyšší je v turnaji povolen!!!  

 
Počet hráčů:                                   

• 5+1 

• minimální počet hráčů na soupisce - 7 hráčů 

• maximální počet hráčů na soupisce - 22 hráčů  
 
Hodnocení soutěže:                   

• všechna zúčastněná mužstva obdrží diplomy 

• vyhodnoceni diplomy a trofejemi budou nejužitečnější hráč, nejlepší brankář, nejlepší střelec, nejslušnější mužstvo a 
nejvzdálenější účastník finálového turnaje 

• hráči nejlepších 3 mužstev získají medaile 

• nejlepší tři mužstva v každé kategorii získají poháry, ostatní mužstva trofej za účast v republikovém finále 
               
Rozlosování turnajů:  

• oficiální rozpis turnaje obdržíte s velkou pravděpodobností a dle dlouholetých zkušeností až na místě 

• v každém případě však platí, že turnaj zahajují vždy místně nejbližší účastníci Republikového finále 
 

Místo konání turnaje:                
 

• Stadion mládeže Palmovka 274, Praha 8 
 

Prezentace mužstev:  
 

• vždy v 8:30 hod na Stadionu mládeže Palmovka (umístění stadionu je mezi ulicemi Sokolovská a Pod Plynojemem v Praze 8) 
 
Zahájení turnaje: 
 

• 9:00 hod tamtéž  
 
Ukončení hracího dne: 
 

• nejpozději v 16:00 hodin 
 
Důležitá upozornění:     
  

1. v otázkách, které neřeší tyto doplňující a především informativní propozice Republikového finále turnaje, se postupuje dle vydaných 
Propozic turnaje Hokejbal proti drogám 2010 

2. každé mužstvo dostane k dispozici svou šatnu!! 
3. klíče od šatny se vydávají proti vratné záloze Kč 200,- pedagogickému dozoru 
4. zajištěno sociální zařízení (teplá a studená sprcha, WC) 
5. pořadatel turnaje nezodpovídá za případné ztráty v šatnách areálu!!! 
6. všichni zúčastnění startují na vlastní nebezpečí!! 
7. při turnaji bude v areálu přítomna zdravotní služba 
                                                        

Kontaktní osoba, telefonní číslo, email: 
  
Skramužský Marek, 731 205 552, skramuzsky@seznam.cz 
 
 


