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SMĚRNICE PRO ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ RSHb
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Tato směrnice stanovuje způsob a povinnosti při řízení soutěží Regionálními svazu
hokejbalu (dále jen „RSHb“). Směrnice dále stanovuje podmínky pro vytvoření
společných soutěží RSHb, (dále jen „meziregionální soutěže“).

2.

Soutěže řízené RSHb definuje Soutěžní řád hokejbalu (dále jen „SŘ“), Článek 202,
odstavec 1.:
a) 2. Národní liga (2.NHbL),
b) Krajská liga (KHbL),
c) Oblastní, okresní liga (OHbL),
d) Místní liga (MHbL),
e) Ostatní přebory a turnaje seniorů,
f) Ostatní přebory žen a dívek.
RSHb je oprávněn přenést organizace soutěží uvedených v bodech c) – f) na nižší
organizační články – Okresní nebo místní svazy hokejbalu.

3.

Řízením soutěží mládeže, nebo jejich částí, pověřuje příslušný RSHb Ligová komise
ČMSHb (dále jen „LK ČMSHb“). Tyto soutěže definuje SŘ, Článek 202, odstavec 1.:
a) Mistrovství ČR žáků (základní skupiny),
b) Národní liga (starší dorost, mladší dorost),
c) Ostatní přebory a turnaje mládeže.

Článek 2
Pověření RSHb řízením soutěže
1.

Pověření řízením soutěže (soutěže jmenované v Článku 1, odstavci 3) vydává LK ČMSHb
samostatným rozhodnutím adresovaným statutárnímu zástupci RSHb a předsedovi LK
RSHb.

2.

LK ČMSHb rozhodnutím rozděluje týmy do jednotlivých soutěží. Rozhodnutím LK ČMSHb
zároveň doplňuje podmínky pro řízení soutěže stanovených touto směrnicí v Článku 3 a
dále upřesňuje vydané propozice příslušné soutěže.

Článek 3
Povinnosti RSHb při řízení soutěže
1.

Základní povinností RSHb je dodržování ustanovení směrnice č. 06/01/2017 „Směrnice
pro podporu a činnost RSHb“.

2.

RSHb je oprávněn organizovat soutěž, nebo její část, jsou-li řádně přihlášené minimálně
3 týmy.

3.

RSHb je povinen, za účelem řízení soutěží, ustanovit tyto, vždy minimálně tříčlenné,
odborné komise:
a) Ligová komise RSHb,
b) Disciplinární komise RSHb,
c) Komise rozhodčích RSHb,
d) Komise mládeže RSHb.
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4.

RSHb je povinen dodržovat platná pravidla a řády hokejbalu. Za účelem jejich upřesnění
je RSHb povinen vydávat propozice platné pro daný soutěžní ročník každé soutěže, jež
podléhá jeho řízení.

5.

RSHb je povinen dodržovat vydané propozice soutěže, jejíž části je pověřen řízením, nebo
jsou příslušné soutěži vydány propozice a jiné technické dokumenty nadřízeným
orgánem, tj. LK ČMSHb.

6.

RSHb je povinen plnit základní servis účastníkům soutěže, jako jsou zejména:
a) zveřejnit seznam přihlášených týmů do soutěže včetně adresáře kontaktních osob
týmů,
b) aktualizovat propozice soutěže v oblasti herního formátu soutěže,
c) vypracovat platný rozpis utkání soutěže na celý soutěžní ročník nejpozději do 20.
srpna daného soutěžního ročníku a zveřejnit jej na webových stránkách RSHb před
zahájením prvního utkání soutěže.
d) evidovat výsledky a tabulku soutěže v Informačním systému ČMSHb,
e) zveřejnit výsledy utkání soutěže na webových stránkách RSHb v den konání utkání,
f) zpracovávat statistiky utkání nejpozději 10 dnů po datu odehrání utkání a zveřejnit
je na webových stránkách RSHb,
g) vydávat rozhodnutí odborných komisí RSHb (specifikované v odst. 2.) a zveřejnit je
na webových stránkách RSHb nejpozději 5 dnů po vydání rozhodnutí.

7.

Odborné komise RSHb jsou povinné zasílat rozhodnutí nadřízeným odborným komisím
ČMSHb elektronicky e-mailem.

Článek 4
Odebrání řízení soutěže RSHb
1.

Nesplní-li řídící orgán jakékoliv soutěže před zahájením, nebo v průběhu soutěže
podmínky uvedené v Článku 3, je LK ČMSHb oprávněna odebrat RSHb řízení soutěže:
a) Dočasně – LK ČMSHb stanoví lhůtu pro odstranění zjištěných nedostatků na základě
kterých byla RSHb soutěž dočasně odebrána. V takovém případě po stanovenou dobu
řídí soutěž LK ČMSHb.
b) Úplně – LK ČMSHb odebere RSHb řízení soutěže na základě vážných pochybení nebo
porušení ustanovení článku 3 této směrnice, propozic soutěže, pravidel nebo řádů
hokejbalu. V takovém případě LK ČMSHb pověří řízením jiný řídící orgán, nebo řídí
soutěž sama.
LK ČMSHb vydá doporučení Předsednictvu ČMSHb s vyčíslením krácení dotace
příslušnému RSHb a vyčíslení nákladů na řízení soutěže ve zbývajícím období.

2.

Odvolání proti rozhodnutí LK ČMSHb o odebrání soutěže RSHb se řídí platným soutěžním
řádem hokejbalu a nemá odkladný účinek na výkon rozhodnutí.

Článek 5
Meziregionální soutěž
1.

Meziregionální soutěží se rozumí taková soutěž, do které jsou zařazené řádně přihlášené
týmy klubů územně spadajících pod různé, maximálně dva sousedící RSHb.

2.

Statut meziregionální nabývá soutěž tehdy, jsou-li do soutěže zařazené týmy ze dvou
různých sousedících RSHb.

3.

RSHb není oprávněn zařadit tým klubu územně spadajícího pod jiný RSHb bez písemného
souhlasu dotčeného RSHb a klubu.
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4.

Řízením meziregionální soutěže je pověřen vždy takový RSHb, ze kterého v soutěži
startuje více týmů. Je-li počet startujících družstev z různých RSHb v soutěži stejný,
rozhoduje o řídícím orgánu soutěže LK ČMSHb dle vlastního uvážení.

5.

Ustanovení odstavce 4. neplatí tehdy, doloží-li dotčené RSHb písemnou dohodu o řídícím
orgánu soutěže. Podmínky a obsah takové dohody upřesňuje odstavec 6.) tohoto článku.

6.

Dohoda o řídícím orgánu meziregionální soutěže je vyhotovena vždy písemně ve trojím
originálním výtisku, z nichž jeden originál obdrží vždy dotčené RSHb a jeden LK ČMSHb
k archivaci. Tato písemná dohoda musí vždy obsahovat:
a) úplné iniciály dotčených RSHb, včetně informace o statutárním zástupci RSHb,
b) otisk razítka a podpis statutárních zástupců RSHb,
c) ustanovení o řídícím orgánu soutěže (tzn. i o oprávněném RSHb čerpat dotaci na
soutěž z rozpočtu ČMSHb),
d) ustanovení o podílu startovného jednotlivých RSHb,
e) přílohu „Souhlas klubů o zařazení do meziregionální soutěže“ včetně otisku razítka a
podpisu oprávněného zástupce klubu, jehož tým bude v soutěži startovat,

7.

Startovné týmů v soutěži je připsáno (není-li dohodnuto jinak dle bodu 6.) na vrub účtu
dotčených RSHb následovně:
a) RSHb, který řídí soutěž: 75% startovného týmu z jiného RSHb, 100% startovného
týmu z vlastního RSHb.
Částka slouží na úhradu části nákladů spojených s řízením soutěže:
i) na činnost ligové komise RSHb (spojové služby, odměna funkcionáře),
ii) na zpracování statistik utkání soutěže,
iii) na nákup ocenění a trofejí v soutěži,
iv) na provoz webové prezentace RSHb v příslušné kategorii.
b) RSHb, který soutěž neřídí a tým územně spadá pod RSHb: 25% startovného týmu
z vlastního RSHb, 0% startovného týmu z RSHb, který řídí soutěž.
Částka slouží na úhradu části nákladů spojených s činností RSHb:
i) provoz kanceláře RSHb,
ii) činnost sekretáře a matrikáře RSHb,
iii) rozvojová a propagační činnost RSHb v regionu.

8.

Stejným způsobem jsou RSHb oprávněné postupovat při sestavení meziregionální nižší
soutěže, jako jsou KHbL, OHbL a MHbL.

9.

Nárok na neinvestiční příspěvek z rozpočtu Úseku regionálních svazů hokejbalu
stanovený směrnicí č. 06/01/2017 – Směrnice pro činnost a podporu RSHb, Článek 4,
odstavec 2., A5 (v platném znění) - Příspěvek na sportovní činnost RSHb na příslušnou
soutěž obdrží výhradně RSHb, který soutěž řídí.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
1.

Tato směrnice byla schválena předsednictvem ČMSHb dne 20. 03. 2017.

2.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 20. 03. 2017.
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