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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PROPOZIC SOUTĚŽÍ ČMSHb
Článek I. – Mistrovské soutěže ČMSHb a soutěže mládeže
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CCM Extraliga hokejbalu 2016-2017
1. Národní hokejbalová liga 2016-2017
Extraliga staršího dorostu 2016-2017
Extraliga mladšího dorostu 2016-2017
Mistrovství České republiky starších žáků 2016-2017
Přebor mladších žáků 2016-2017
Přebor přípravek a minipřípravek 2016-2017
Mistrovství České republiky žen 2016-2017

Článek II. – Řídící orgán soutěží
SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE ČMSHb
Předseda komise: Ondřej Průša, telefon: 777 334 096, e-mail: stk@hokejbal.cz
Poštovní adresa: Samosoly 34, 378 21 Kardašova Řečice
Členové komise: předsedové odborných komisí ČMSHb
ODBORNÉ KOMISE ČMSHb
LIGOVÁ KOMISE ČMSHb
Předseda komise: Hanuš Kovárník, telefon: 777 001 972, e-mail: lk@hokejbal.cz
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
Předseda komise: Libor Komůrka, telefon: 773 781 146, e-mail: dk@hokejbal.cz
KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb
Předseda komise: Jaroslav Pikula, telefon: 773 781 123, e-mail: kr@hokejbal.cz
KOMISE DELEGÁTŮ ČMSHb
Předseda komise: Ing. Milan Hušek, telefon: 773 785 513, e-mail: kd@hokejbal.cz
TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISE ČMSHb
Předseda komise: David Kuna, telefon: 721 612 802, e-mail: tmk@hokejbal.cz
KOMISE MLÁDEŽE ČMSHb
Předseda komise: Mgr. Martin Komárek, telefon: 773 781 132, e-mail: km@hokejbal.cz
KOMISE ŽENSKÉHO HOKEJBALU ČMSHb
Předsedkyně komise: Božena Jánská, telefon: 777 470 902, e-mail: kz@hokejbal.cz

Článek III. – Podmínky účasti týmů v soutěžích ČMSHb
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Řádné členství v Českomoravském svazu hokejbalu.
Bankovní účet.
Uhrazené veškeré finanční závazky vůči ČMSHb a jeho nižším organizačním složkám.
Přihláška do soutěže podaná nejpozději 27. 6. 2016.
Přihláška se zasílá na platném formuláři „Souhrnná přihláška do soutěží ČMSHb“ (dále jen přihláška), a to
výhradně elektronicky e-mailem na adresu stk@hokejbal.cz nejpozději do 24:00 hod. dne uzávěrky přihlášek.
UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení termínu přihlášení do soutěží, nebudou týmy seniorů zařazeny do soutěží
řízených STK ČMSHb. O zařazení týmů mládeže rozhodne příslušná řídící ligová komise (LK ČMSHb, LK RSHb).
V takovém případě ztrácí klub nárok na případné finanční a materiální dotace ČMSHb pro týmy mládeže.
Úhrada startovného provedená nejpozději 27. 6. 2016.
Výši startovného stanovují propozice jednotlivých soutěží a souhrnná platba za týmy klubu se provádí dle pokynů
uvedených ve výpočtovém listu přihlášky (kopie dokladu platby je její nedílnou součástí).
Právo účasti v soutěži (viz. SŘ hokejbalu, článek 203 – Právo účasti a přenechání práva).
Řídící orgán soutěže je oprávněn nabídnout a přidělit právo na soutěž dle vlastního rozhodnutí.
Týmy všech věkových kategorií klubu jsou povinny startovat pod jedním názvem a na jednom
domácím hřišti. Ústroj hráčů (dres, kalhoty, stulpny a helmy) nesmí obsahovat insignie jiného
klubu tak, aby nebyla jakkoli zpochybnitelná příslušnost týmu k danému klubu.
Kontaktní osoba a klubový e-mail.
Pro účely komunikace s řídícím orgánem soutěží stanoví klub jednu kontaktní osobu pro všechny týmy klubu a
vytvoří klubový e-mail. Povinností kontaktní osoby je zajistit předání zpráv a rozhodnutí příslušným členům a
týmům klubu po dobu celého ročníku. Klub má okamžitou oznamovací povinnost v případě změny kontaktní
osoby.
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Článek IV. – Základní předpisy
1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Všechny soutěže se hrají podle platných pravidel a řádů vydaných ČMSHb v roce 2015, jejich pozdějších změn
a podle ustanovení těchto propozic.
Míčky k utkání
Hraje se oficiálním oranžovým plastovým míčkem značky D-Gel, v době utkání opatřeným viditelným logem
ČMSHb.
STK ČMSHb doporučuje použití tvrdosti míčků:
Označení 350 – měkké: do 18°C teploty.
Označení 330 – tvrdé: nad 18°C teploty.
Měření teploty se provádí vždy na hrací ploše ve stínu. O použití míčků pro utkání rozhoduje výhradně rozhodčí utkání.

Zdravotní prohlídky
STK ČMSHb doporučuje preventivní zdravotní prohlídky hráčů. Za zdravotní stav hráčů odpovídá vždy výhradně
klub a vedoucí družstva.
Termíny a časy utkání a jejich změny (upřesnění SŘ, článku 301)
Termín utkání stanovuje oficiální rozpis utkání, čas utkání může navrhnout domácí klub v připomínkovém řízení
rozpisu utkání. Konečný rozpis soutěží a jeho změny podléhají schválení řídící LK.
Po dohodě dotčených klubů lze provést úpravu rozpisu utkání následovně
a) Změna termínu nebo času utkání v připomínkovém řízení – bez poplatku:
- soutěže řízené LK ČMSHb: v období od 18. 7. 2016 do 28. 7. 2016.
b) Změna termínu nebo času utkání po vydání konečného rozpisu soutěží zatížená poplatkem:
- soutěže řízené LK ČMSHb: po 1. 8. 2016 do konce soutěžního ročníku.
Žádost o změnu termínu nebo času utkání musí být podána nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením
utkání v původním termínu. Žádost musí být doložena souhlasem soupeře. Schválení nového termínu nebo
času podléhá výhradně LK ČMSHb.
Poplatky za změnu termínu a času utkání dle bodu b)
a) Změna termínu utkání: 1 000 Kč soutěže dospělých, 500 Kč soutěže mládeže.
b) Změna času utkání (změna času o více než 1 hod): 500 Kč soutěže dospělých, 250 Kč soutěže mládeže.
LK ČMSHb má právo v odůvodněných případech od uvedených poplatků ustoupit.
Podmínky a poplatky za změny termínu nebo času utkání v soutěžích řízených pověřenými LK RSHb stanovuje
pověřený řídící orgán soutěže. Tyto podmínky deklaruje LK RSHb společně s doplňky propozic a upřesněním pro
místní část soutěží.
Soupisky družstev (výklad a upřesnění SŘ, článku 206)
Soupisku týmu vytváří klub na základě ustanovení SŘ, článku 206 v IS ČMSHb - Administrace klubu (vztahuje
se i na B týmy a týmy mládeže klubu). Soupiska musí obsahovat úplné kontaktní údaje trenéra a vedoucího
družstva (adresa, telefon, e-mail), jinak je soupiska neplatná. Uzávěrku soupisek upřesňují jednotlivé propozice
soutěží.
Podmínky nastoupení k utkání (výklad a upřesnění SŘ, článku 306)
a) Před utkáním tým předkládá rozhodčím aktuální výtisky soupisek klubu, ze kterých nastoupí hráči do utkání.
Není-li hráč na soupisce evidován, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře! Družstvo je oprávněno ve
výjimečných případech předložit soupisku v elektronické podobě (tablet, atp.). Rozhodčí tuto skutečnost
zaznamenají do zápisu o utkání a vedoucí družstva bude zároveň automaticky disciplinárně potrestán
finanční pokutou ve výši 20% (tj. 1.000 Kč).
b) Společně se soupiskou předkládá vedoucí družstva rozhodčím platné registrační průkazy pouze hráčů
uvedených v sestavě družstva v utkání a seřazené dle zápisu o utkání. Vedoucí družstva může nahradit
registrační průkaz hráče jiným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, u
mládeže mladší 15 let karta zdravotní pojišťovny hráče). Rozhodčí tuto skutečnost zaznamenají do zápisu
o utkání a vedoucí týmu svým podpisem stvrdí platnost registračního průkazu. Vedoucí družstva, jako osoba
odpovědná za předkládání technických dokumentů k utkání, bude automaticky disciplinárně postihnut
finanční pokutou ve výši 5% (tj. 250 Kč) za každého hráče, který nastoupí do utkání bez registračního
průkazu na jiný doklad totožnosti.
Bodové hodnocení utkání základních částí, nadstavbových částí a baráží (výklad SŘ, článku 401)

3 body získá družstvo za vítězství po skončení základní hrací doby,

1 bod získají obě družstva za nerozhodný stav po skončení základní hrací doby,

dodatečný 1 bod získá družstvo, které zvítězí na samostatná střílení (SS) - samostatná střílení se provádějí
dle SŘ, čl. 401, odst. 2,

za prohrané utkání v základní hrací době nezíská družstvo žádný bod.
Zdravotnická služba
STK ČMSHb doporučuje pořádajícímu klubu přítomnost zdravotníka na všech utkáních organizovaných v rámci
ČMSHb. Pro utkání CCM extraligy je přítomnost zdravotníka nařízena Standardem extraligového klubu.
VÝKLAD:
Zdravotníkem se rozumí osoba s úplným zdravotnickým vzděláním (lékař, všeobecné zdravotní sestry,
zdravotničtí záchranáři, sestry bakalářky, porodní asistenti, terapeuti, fyzioterapeuti, či jiní zdravotničtí pracovníci
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jako např. radiologický asistent či zdravotnický laborant) nebo absolventi zdravotnických kurzů s označením ZZA
(zdravotník zotavovacích akcí) nebo ZNZZ (základní norma zdravotnických znalostí – např. kurz sportovní
zdravotník).
…přejdi>>>
ÚVOD • Extraliga • 1.NHbL • Extraliga SD • Extraliga MD • MČR SŽ • Přebor MŽ • Přebor P a MP • MČR Ž
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CCM EXTRALIGA HOKEJBALU
2016-2017
PROPOZICE SOUTĚŽE
Článek I. - Podmínky účasti v soutěži
1)
2)
3)
4)

Splnění podmínek Standardu extraligového klubu a jeho příloh.
Přihlášení do soutěže v termínu do 27. 6. 2016.
Úhrada startovného ve výši 15.000 Kč do termínu podání přihlášky.
Plnění ustanovení těchto propozic, plnění jiných sportovně-technických předpisů, vydaných před a v průběhu
soutěže řídícím orgánem soutěže.

Článek II. - Systém soutěže
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

Počet týmů v soutěži
 11 družstev.
Základní část CCM extraligy hokejbalu
V základní části (ZČ) se týmy utkají dvoukolově vždy každý s každým, 1x na domácím a 1x na venkovním hřišti.
Pořadí týmů po základní části se stanoví na základě SŘ čl. 403. Termíny jednotlivých kol upřesňuje „Termínový
kalendář soutěží ČMSHb 2016-2017“.
Play-off CCM extraligy hokejbalu 2017
Do play-off postupuje 8 nejlépe umístěných týmů po ZČ, které se vyřazovacím způsobem utkají ve čtvrtfinále,
semifinále a finále. Všechny série play-off se hrají na 3 vítězná utkání. Nasazení týmů do play-off zohledňuje
umístění po ZČ, tj. čtvrtfinálové dvojice tvoří týmy umístěné na 1. a 8., 2. a 7., 3. a 6., 4. a 5. místě po ZČ.
Semifinálové dvojice se vytvoří z týmů postupujících ze čtvrtfinále podle umístění po ZČ, tj. nejlépe umístěný
tým po ZČ se utká s nejhůře umístěným týmem, druhý nejlépe umístěný tým s hůře umístěným týmem. Utkání
č. 1 a 2 a případné utkání č. 5 každé série play-off se odehrají na domácím hřišti lépe postaveného týmu po ZČ,
utkání č. 3 a případné utkání č. 4 se odehrají na hřišti hůře postaveného týmu po ZČ. Termíny jednotlivých sérií
upřesňuje „Termínový kalendář soutěží ČMSHb 2016-2017“.
Play-out CCM extraligy hokejbalu 2017
Do play-out nastoupí týmy umístěné na 9., 10. a 11. místě základní části. V play-out se týmy utkají dvoukolově
každý s každým 1x doma a 1x venku. Výsledky ze základní části se do skupiny play-out započítávají. Pořadí se
stanoví na základě ustanovení SŘ hokejbalu čl. 403. Termíny jednotlivých kol upřesňuje „Termínový kalendář
soutěží ČMSHb 2016-2017“.
Určení konečného pořadí týmů CCM extraligy hokejbalu
O pořadí na 1. a 2. místě rozhodne finále play-off, o pořadí na 3. a 4. místě rozhodne umístění poražených
semifinalistů po ZČ, o pořadí na 5. až 8. místě rozhodne umístění poražených čtvrtfinalistů po ZČ, o pořadí na
9., 10. a 11. místě rozhodne tabulka Play-out dle SŘ čl. 403.
Baráž o CCM extraligu 2017-2018
Termín baráže: 11. 6. 2017, 17. 6. 2017 případně 18. 6. 2017
Do baráže postupuje tým umístěný na konečném druhém místě 1.NHbL a tým umístěný na 11. místě extraligy
po skončení skupiny o udržení (3 tým skupiny o udržení). Baráž se odehraje sérií na 2 vítězná utkání, série
začíná na hřišti týmu z 1.NHbL, 2 a 3 utkání se odehraje na hřišti extraligového týmu. Pro baráž o extraligu vydá
STK ČMSHb zvláštní předpisy nejpozději 7. 5. 2017.
Sestup z CCM extraligy hokejbalu 2016-2017
Ze soutěže v soutěžním ročníku 2016-2017 sestoupí poražený tým Baráže o CCM extraligu 2017-2018.
Postup do CCM extraligy hokejbalu 2017-2018
Do soutěže postupuje vítěz 1.NHbL a vítěz baráže o CCM extraligu za předpokladu naplnění Standardu
extraligového klubu a jeho příloh pro ročník 2017-2018.
Právo účasti v extralize v soutěžním ročníku 2017-2018 ztratí tým, který nesplní podmínky Standardu
extraligového klubu a jeho příloh pro ročník 2017-2018.

Článek III. - Předpisy
1)
2)
3)

Hřiště
hraje se na hřišti (stadionu) licence A nebo B, případně licence S (zimní stadion).
Věkové kategorie
 senioři (ročník narození 1998 a starší),
 dorostenci (ročník narození 1999 až 2001 s platným ostaršením hráče v době utkání).
Hrací doba a tresty
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4)

5)

6)

7)

8)

Základní část: utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 a 10 minut.
Play-off:
utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, případné prodloužení 10 minut,
tresty 2, 5 a 10 minut.
Hrací den
Hlavním hracím dnem je sobota, v případě dvoukola je hracím dnem také neděle, případně den státního svátku.
V případě dohody klubů, lze odehrát utkání v jakýkoliv jiný den. Konečné schválení termínu utkání podléhá LK
ČMSHb.
Povolené časy začátků utkání
Časy domácích utkání stanovuje pořádající klub v rámci připomínkového řízení rozpisu utkání, a to nejpozději
do 28. 7. 2016. Povolené časy začátků utkání:
v den před dnem pracovního volna (zpravidla soboty):
nejdříve v 11:00 hod. nejpozději ve 20:00 hod,
v den před pracovním dnem (zpravidla neděle):
nejdříve v 11:00 hod. nejpozději v 18:00 hod,
v pracovní den:
nejdříve v 18:00 hod. nejpozději ve 20:30 hod.
V případě nedělního utkání v rámci dvoukola lze utkání zahájit nejdříve v 10:00 hod. Konečné schválení času
utkání podléhá LK ČMSHb. V případě TV přenosu si řídící orgán vyhrazuje právo změny hracího dne a času
konkrétního utkání.
Realizační tým družstva
V době utkání musí být na hráčské lavici přítomna jedna nehrající osoba z oficiálního realizačního týmu družstva
(trenér s B licencí, vedoucí družstva) uvedená na soupisce družstva.
Trenér týmu

trenér s platnou licencí B a platným průkazem v době utkání.
Trenérem družstva nemůže být aktivní hráč. Oficiální trenér uvedený na soupisce družstva může být
v nepřítomnosti utkání zastupován pouze osobou s jakoukoli licencí trenéra (platnou v době utkání), ve
výjimečných případech – ne opakovaně jej může zastupovat vedoucí družstva. V zápisu o utkání musí být vždy
v kolonce trenéra uvedena skutečně přítomná osoba! Zastupuje-li trenéra vedoucí družstva, v zápise o utkání
se kolonka trenéra nevyplňuje.
Vedoucí družstva

funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře.
Vedoucím družstva může být i aktivní hráč. Oficiální vedoucí družstva, uvedený na soupisce družstva, může být
zastupován v době utkání trenérem družstva nebo jinou osobou s platným průkazem funkcionáře ČMSHb, avšak
zastupování vedoucího družstva osobou s pouze hráčským průkazem je nepřípustné. V zápise o utkání, v kolonce
vedoucího družstva, musí být uvedena skutečně přítomná osoba!
Funkcionář týmu
Jako funkcionář družstva (vyjma trenéra a vedoucího mužstva) může být v zápisu o utkání uveden kdokoli s
platným registračním průkazem trenéra nebo funkcionáře .
Soupisky a sestava družstva
Soupiska:

minimální počet hráčů uvedených na soupisce týmu je 12,

uzávěrka soupisek je 3 dny před zahájením play-off.
Sestava:

minimální počet hráčů pro utkání je 10 hráčů + 2 brankáři
Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
a) Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musí být jednotné. Jednotným dresem se rozumí dresy identické základní barvy
a identického grafického zpracování, včetně čísel, jednotného písma, loga klubu a reklam partnerů týmu.
Dresy musejí být označeny čitelnými čísly (maximálně dvoumístná čísla v rozsahu od 1 do 99).
Další upřesnění:

domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým ve tmavé sadě dresů,

do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem označeným C (kapitán) a minimálně jedním, maximálně
dvěma dresy označenými A (asistenta kapitána),

jmenovky na dresech musí odpovídat příjmení hráče, jsou přípustné dresy bez jmenovky. Jmenovka
na dresu však nesmí být přelepena páskou.
b) Jednotné krátké kalhoty
Všichni hráči týmu musí mít jednotné krátké kalhoty. Jednotnými kalhotami se rozumí kalhoty identické
základní barvy a dalšího identického grafického zpracování, včetně případného loga, jednotného stylu (typ
písma) číslování a reklam na kalhotách všech hráčů.
Další upřesnění:

v případě využití různých značek (výrobců) se za nejednotné nepovažují kalhoty např. s jiným šitím
nebo drobnou úpravou (např. bílé linky na kalhotách zn. Bail), či označením výrobce,

nevyžadují se polstrované kalhoty u všech hráčů týmu,

čísla na kalhotách musí mít všichni hráči jednoho týmu (vyjma brankáře), nebo žádný z hráčů, případná
čísla na kalhotách se musí shodovat s číslem dresu hráče,
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c)

d)


brankář týmu je povinen mít kalhoty (nebo návlek na kalhoty) identické základní barvy kalhot hráčů.
Jednotné stulpny nebo podkolenky
Hráči jednoho týmu mohou použít v utkání jak stulpny, tak podkolenky, a to za dodržení stejného grafického
zpracování a jednotné barvy stulpen či podkolenek. Není povinný kolenní chránič.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, tj. holenní chránič a koleno.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Pokud bude koleno chráněno, musí být chráněno tzv.
volejbalovým chráničem nebo podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče, a to ve stejné
dominantní barvě podkolenky. V případě použití podkolenek nesmí být použit spojený holenní a kolenní
chránič. Pokud hráči jednoho týmu použijí kolenní chrániče, pak musí být v barvě podkolenek. Zakrývá-li
hráč holé části nohou např. ribanem, musí být tato součást oblečení v barvě podkolenek.
Další upřesnění
Brankář týmu není povinen používat stulpny nebo podkolenky.
Hokejové přilby jednotné barvy
Všichni hráči jednoho týmu musí být vybaveni hokejovou přilbou jednotné a původní originální barvy
s platným bezpečnostním atestem IIHF (výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Další upřesnění

přilby stříkané barvou, sloupané atp. nejsou považovány za jednotné,

přilby hráčů jednoho družstva mohou být opatřeny nálepkami s reklamou. Reklamu pak musí mít na
přilbě všichni hráči družstva včetně přibližně stejného umístění. Zakázány jsou nálepky s vulgárními
slovy, gesty nebo emotikony.

povinnost jednotné barvy přilby (a reklam) se nevztahuje na přilby a masky brankářů. Případná čísla
na přilbách se musí shodovat s číslem dresu hráče.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D)
Hráčům je povoleno nosit barevné, či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že hráč nesplňuje výše uvedené požadavky na ustrojenost, nebude rozhodčím utkání
připuštěn ke hře. Posouzení náleží výhradně rozhodčím utkání.
Klub, jehož hráč poruší tato nařízení a nastoupí do utkání, může být disciplinárně potrestán i na základě
fotodokumentace nebo videozáznamu utkání soutěže!
9)

Hodnocení soutěže
a) Vítěz základní části získá putovní pohár. Pohár bude předán po posledním utkání základní části, nejpozději
však před prvním utkáním čtvrtfinále (v případě, kdy nebude znám vítěz základní části před posledním
kolem).
b) Vítěz Extraligy získá titul „Mistr ČR v hokejbalu 2017“, finanční odměnu 20 000 Kč, putovní pohár a pohár
za umístění, medaile a prsteny.
c) Mužstva umístěná na 2. a 3. místě získají finanční odměnu (poražený finalista 10 000 Kč, tým na 3. místě
7 000 Kč), pohár za umístění a medaile.
d) Další ocenění a týmové trofeje budou řešeny formou anket mezi jednotlivými účastníky soutěže a odborné
veřejnosti a kompletními statistikami základní části soutěže (vítěz kanadského bodování, nejlepší střelec,
vítěz bodování brankářů).
10) Ostatní ustanovení
Řídící orgán soutěže je oprávněn v průběhu soutěže vydávat upřesnění propozic soutěže. Přihlášením do soutěže
účastník CCM extraligy akceptuje znění Standardu extraligového klubu a jeho příloh a zavazuje se dodržovat
veškerá ustanovení ve Standardu a jeho přílohách uvedená v průběhu celého ročníku.

Článek IV. - Technické zabezpečení utkání
Viz. Příloha č. 2 Standardu extraligového klubu – „Požadavky na organizaci extraligového utkání“.

Článek V. - Hospodářské náležitosti
1)

2)

Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek
a) Finanční postih dle DŘ hokejbalu. Startovné se nevrací.
b) Klubu, jehož družstvo odstoupí ze soutěže, zanikne právo na finanční či materiální dotaci ČMSHb. Tyto
dotace vázané na účast v CCM EL, které již klub obdržel, je klub povinen neprodleně vrátit ČMSHb v plné
výši.
K účtování poplatků jsou oprávněny STK ČMSHb a odborné komise ČMSHb.

…přejdi>>>
ÚVOD • Extraliga • 1.NHbL • Extraliga SD • Extraliga MD • MČR SŽ • Přebor MŽ • Přebor P a MP • MČR Ž
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1. NÁRODNÍ HOKEJBALOVÁ LIGA
2016-2017
PROPOZICE SOUTĚŽE
Článek I. - Podmínky účasti v soutěži
1)
2)
3)

Přihlášení do soutěže v termínu do 27. 6. 2016.
Úhrada startovného do termínu podání přihlášky (výše startovného je uvedena v článku IV.).
Plnění ustanovení těchto propozic, plnění jiných sportovně-technických předpisů, vydaných před a v průběhu
soutěže řídícím orgánem soutěže.

Článek II. - Systém soutěže
1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

Počet týmů v soutěži
 19 družstev.
Základní část 1.NHbL
V základní části (ZČ) se týmy rozdělí do skupiny A (10 týmů) a skupiny B (9 týmů). Ve skupinách se týmy utkají
dvoukolově vždy každý s každým, 1x doma a 1x venku. Výsledky se započítávají do tabulek dle skupin. Pořadí
týmů po základní části se stanoví na základě SŘ čl. 403.
Týmy ve skupinách:
Skupina A
HbC Rondo Teplice, HBC Nové Strašecí, HBC Plzeň-Litice, HBC Tygři Mladá Boleslav, TJ Tatran Třemošná, TJ
Snack Dobřany, TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec, SK Kelti 2008, HbC Chlumec nad Cidlinou, SK Jungle Fever
Kladno.
Skupina B
SHC Opava, HbK Karviná, HBC Enviform Třinec, TJ Lokomotiva Česká Třebová, SK Kometa Polička, HBK Bulldogs
Brno, SK Jihlava, HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice, HC Jestřábi Přelouč.
Termíny jednotlivých kol upřesňuje „Termínový kalendář soutěží ČMSHb 2016-2017“.
Play-off 1.NHbL
Do play-off postupuje 7 nejlépe umístěných týmů po ZČ každé skupiny, které se vyřazovacím způsobem utkají
v osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále. Osmifinálové série se odehrají na 2 vítězná utkání. Čtvrtfinále,
semifinále a finále play-off se hrají na 3 vítězná utkání. Pro nasazení týmů do semifinále a finále bude sestavena
koeficientní tabulka (dle SŘ. Čl. 403, bod 4). Vítězné týmy obou skupin postupují přímo do čtvrtfinále.
Nasazení týmů do play-off:
Osmifinále – 2A-7A, 3A-6A, 4A-5A a 2B-7B, 3B-6B, 4B-5B.
Čtvrtfinále – 1A - nejhůře umístěný vítěz osmifinále skupiny B po ZČ, 1B - nejhůře umístěný vítěz osmifinále
skupiny B po ZČ, nejlépe umístění vítěz osmifinále skupiny A po ZČ – hůře umístěný vítěz osmifinále skupiny B
po ZČ, nejlépe umístění vítěz osmifinále skupiny B po ZČ – hůře umístěný vítěz osmifinále skupiny A po ZČ.
Semifinále – vítězné týmy čtvrtfinále dle koeficientní tabulky.
Finále – vítězné týmy semifinále dle koeficientní tabulky.
Termíny jednotlivých sérií upřesňuje „Termínový kalendář soutěží ČMSHb 2016-2017“.
Play-out 1NHbL
Do Play-out nastoupí týmy umístěné na 8., 9. a 10. po ZČ skupiny A a týmy umístěné na 8. a 9. místě po ZČ
skupiny B. Ve skupině play-out se týmy utkají dvoukolově vždy každý s každým, 1x doma a 1x venku. Výsledky
se započítávají do tabulky skupiny. Výsledky ze základní části se pro play-out anulují. Pořadí týmů v play-out se
stanoví na základě SŘ čl. 403. Termíny jednotlivých kol upřesňuje „Termínový kalendář soutěží ČMSHb 20162017“.
Určení konečného pořadí týmů 1.NHbL
O pořadí na 1. a 2. místě rozhodne finále play-off, o pořadí na 3. a 4. místě rozhodne umístění poražených
semifinalistů po ZČ dle koeficientní tabulky, o pořadí na 5. až 8. místě rozhodne umístění poražených
čtvrtfinalistů po ZČ dle koeficientní tabulky, o pořadí na 9. - 14. místě rozhodne umístění poražených
osmifinalistů po ZČ dle koeficientní tabulky. O pořadí na 15. – 19. místě rozhodne tabulka play-out.
Sestup z 1.NHbL
Ze soutěže sestupují týmy umístěné na 17., 18. a 19. místě po základní části.
Postup do 1.NHbL – Baráž o 1.NHbL
Termín baráže: 16. – 18. 6. 2017
Do baráže o 1.NHbL postupují vítězné týmy 2.NHbL jih, sever, střed, východ a západ a týmy umístěné na 15. a
16. místě po základní části 1.NHbL. Účastníci baráže hrají o 2 postupová místa. Účastníci baráže budou rozděleni
do dvou skupin následovně:
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Skupina 1: vítězné týmy 2.NHbL - střed, sever a západ a tým umístěný na 15. nebo 16. místě po ZČ 1.NHbL
územně bližší uvedeným vítězům 2.NHbL
Skupina 2: vítězné týmy 2.NHbL – jih a východ a tým umístěný na 15. nebo 16. místě po ZČ 1.NHbL územně
bližší uvedeným vítězům 2.NHbL
V uvedených skupinách se týmy utkají vždy 1x každý s každým dle rozpisu utkání baráže. Barážová utkání se
hrají na hřišti týmu z 1.NHbL. Z každé skupiny postupuje do 1.NHbL vždy tým umístěný na prvním místě skupiny.
Pořadí družstev v baráži se stanoví dle SŘ čl. 403. Pro baráž o 1.NHbL vydá STK ČMSHb zvláštní předpisy
nejpozději 7. 5. 2017.

Článek III. - Předpisy
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

Hřiště
Hraje se na hřišti (stadionu) minimálně licence C, případně licence S (zimní stadion).
Věkové kategorie
1) senioři (ročník narození 1998 a starší),
2) dorostenci (ročník narození 1999 až 2001 s platným ostaršením hráče v době utkání).
Hrací doba a tresty
Základní část: utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 a 10 minut.
Play-off:
utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, případné prodloužení 10 minut,
tresty 2, 5 a 10 minut.
Hrací den
Hlavním hracím dnem je neděle, v případě dvoukola je hracím dnem také sobota, případně den státního svátku.
V případě dohody klubů, lze odehrát utkání v jakýkoliv jiný den. Konečné schválení termínu utkání podléhá LK
ČMSHb.
Časy začátků utkání
Časy domácích utkání stanovuje pořádající klub v rámci připomínkového řízení rozpisu utkání, a to nejpozději
do 28. 7. 2016.
Realizační tým družstva
V době utkání musí být na hráčské lavici přítomna jedna nehrající osoba z oficiálního realizačního týmu družstva
(trenér s B licencí, vedoucí družstva), uvedená na soupisce družstva.
Trenér týmu

trenér s platnou licencí B a platným průkazem v době utkání.
Trenérem družstva nemůže být aktivní hráč. Oficiální trenér uvedený na soupisce družstva může být
v nepřítomnosti utkání zastupován pouze osobou s jakoukoli licencí trenéra (platnou v době utkání), ve
výjimečných případech – ne opakovaně jej může zastupovat vedoucí družstva. V zápise o utkání musí být vždy
v kolonce trenéra uvedena skutečně přítomná osoba! Zastupuje-li trenéra vedoucí družstva, v zápise o utkání
se kolonka trenéra nevyplňuje.
Vedoucí družstva

funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře.
Vedoucím družstva může být i aktivní hráč. Oficiální vedoucí družstva, uvedený na soupisce družstva, může být
zastupován v době utkání trenérem družstva nebo jinou osobou s platným průkazem funkcionáře ČMSHb.
Zastupování vedoucího družstva osobou s pouze hráčským průkazem je nepřípustné. V zápise o utkání, v
kolonce vedoucího družstva, musí být uvedena skutečně přítomná osoba!
Funkcionář týmu
Jako funkcionář družstva (vyjma trenéra a vedoucího mužstva) může být v zápise o utkání uveden kdokoli s
platným registračním průkazem trenéra nebo funkcionáře .
Soupisky a sestava družstva
Soupiska

minimální počet hráčů uvedených na soupisce týmu je 12,

uzávěrka soupisek je 3 dny před zahájením play-off.
Sestava

minimální počet hráčů pro utkání je 7 hráčů + 1 brankář.
Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
a) Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musí být jednotné. Jednotným dresem se rozumí dresy identické základní barvy
a identického grafického zpracování, včetně čísel, jednotného písma, loga klubu a reklam partnerů týmu.
Dresy musí být označeny čitelnými čísly (maximálně dvoumístná čísla v rozsahu od 1 do 99).
Další upřesnění

domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým ve tmavé sadě dresů,

do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem označeným C (kapitán) a minimálně jedním, maximálně
dvěma dresy označenými A (asistenta kapitána).
b) Jednotné krátké kalhoty
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c)

d)

Všichni hráči družstva musí mít jednotné krátké kalhoty. Jednotnými kalhotami se rozumí kalhoty identické
základní barvy a dalšího identického grafického zpracování, včetně případného loga, jednotného stylu (typ
písma) číslování a reklam na kalhotách všech hráčů.
Další upřesnění

v případě využití různých značek (výrobců) se za nejednotné nepovažují kalhoty např. s jiným šitím
nebo drobnou úpravou (např. bílé linky na kalhotách zn. Bail), či označením výrobce,

nevyžadují se polstrované kalhoty u všech hráčů družstva,

brankář družstva je povinen mít kalhoty (nebo návlek na kalhoty) identické základní barvy kalhot
hráčů.
Jednotné stulpny nebo podkolenky
Všichni hráči jednoho družstva mohou shodně použít stulpny i podkolenky, a to za dodržení stejného
grafického zpracování a jednotné barvy stulpen či podkolenek. Není povinný kolenní chránič.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, tj. holenní chránič a koleno.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Pokud bude koleno chráněno, musí být chráněno tzv.
volejbalovým chráničem nebo podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče, a to ve stejné
dominantní barvě podkolenky. V případě použití podkolenek nesmí být použit spojený holenní a kolenní
chránič. Pokud hráči jednoho týmu použijí kolenní chrániče, pak musí být v barvě podkolenek. Zakrývá-li
hráč holé části nohou, např. ribanem, musí být tato součást oblečení v barvě podkolenek..
Další upřesnění

brankář družstva není povinen používat stulpny nebo podkolenky.
Hokejové přilby jednotné barvy
Všichni hráči jednoho družstva musí být vybaveni hokejovou přilbou jednotné a původní originální barvy
s platným bezpečnostním atestem IIHF (výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Další upřesnění

přilby stříkané barvou, sloupané atp., nejsou považovány za jednotné,

přilby hráčů jednoho družstva mohou být opatřeny nálepkami s reklamou. Reklamu pak musí mít na
přilbě všichni hráči družstva, včetně přibližně stejného umístění. Zakázány jsou nálepky s vulgárními
slovy, gesty nebo emotikony,

povinnost jednotné barvy přilby (a reklam) se nevztahuje na přilby a masky brankářů. Případná čísla
na přilbách se musí shodovat s číslem dresu hráče.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D)
Hráčům je povoleno nosit barevné, či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že hráč nesplňuje výše uvedené požadavky na ustrojenost, nebude rozhodčími utkání
připuštěn ke hře. Posouzení náleží výhradně rozhodčím utkání.
Klub, jehož hráč poruší tato nařízení a nastoupí do utkání, může být disciplinárně potrestán i na základě
fotodokumentace nebo videozáznamu utkání soutěže!
9)

Hodnocení soutěže
a) Vítěz základní části získá putovní pohár. Pohár bude předán po posledním utkání základní části, nejpozději
však před prvním utkání čtvrtfinále (v případě, kdy nebude znám vítěz základní části před posledním kolem).
b) Vítěz 1.NHbL získá putovní pohár a pohár za umístění a medaile.
c) Mužstva umístěná na 2. a 3. místě získají pohár za umístění a medaile.
d) Další ocenění a týmové trofeje: nejslušnější tým, vítěz kanadského bodování, nejlepší střelec, nejlepší
asistent, vítěz bodování brankářů (podle průměru obdržených branek).
10) Ostatní ustanovení
Řídící orgán soutěže je oprávněn v průběhu soutěže vydávat upřesnění propozic soutěže.

Článek IV. - Technické zabezpečení utkání
1)

2)

3)

Pořadatelská služba
Pořádající klub zajistí pořadatelskou službu v rozsahu:
 1 hlavní pořadatel (viz. SŘ čl. 304).
Povinní pomocní rozhodčí
Pořádající klub zajistí k utkání povinně pomocné rozhodčí:
 Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápisu o utkání).
 Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou.
Zdravotnická služba
STK ČMSHb doporučuje pořádajícímu klubu přítomnost zdravotníka na všech utkáních soutěže.

Článek V. - Hospodářské náležitosti
SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ A SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE – 2016-2017
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1)

Výše startovného
Základní startovné: 50 000 Kč
a) Tabulka uznatelné slevy ze základního startovného za týmy mládeže v soutěžích ČMSHb (přihlášených do
24. 6. 2016):
Kritérium (počet týmů mládeže klubu)

Kombinace

2 týmy mládeže a více
Ž

1 tým mládeže

D
P

0 týmů mládeže

Výše slevy ze
startovného

37 000 CZK
37 000 CZK
30 000 CZK
8 000 CZK
0 CZK

POZN: Ž – tým mladších nebo starších žáků, D – tým mladších nebo starších dorostenců, P - tým
přípravky nebo minipřípravky

2)

3)

b) žádnou z uvedených slev nelze uplatnit zpětně.
Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek
a) Finanční postih dle DŘ hokejbalu. Startovné se nevrací.
b) Klubu, jehož družstvo odstoupí ze soutěže, zanikne právo na finanční, či materiální dotaci ČMSHb pro
týmy mládeže klubu. Tyto dotace vázané na účast v 1.NHbL, které již klub obdržel, je povinen neprodleně
vrátit ČMSHb v plné výši.
K účtování poplatků jsou oprávněny STK ČMSHb a odborné komise ČMSHb.

…přejdi>>>
ÚVOD • Extraliga • 1.NHbL • Extraliga SD • Extraliga MD • MČR SŽ • Přebor MŽ • Přebor P a MP • MČR Ž
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EXTRALIGA STARŠÍHO DOROSTU
2016-2017
PROPOZICE SOUTĚŽE
Článek I. - Podmínky účasti v soutěži
1)
2)
3)

Přihlášení do soutěže v termínu do 27. 6. 2016.
Úhrada startovného ve výši 6 000 Kč do termínu podání přihlášky.
Plnění ustanovení těchto propozic, plnění jiných sportovně-technických předpisů, vydaných před a v průběhu
soutěže řídícím orgánem soutěže.

Článek II. - Systém soutěže
1)
2)

3)

4)

Počet týmů v soutěži
 16
Základní část – skupiny Extraligy staršího dorostu
Týmy jsou rozdělené do 2 skupin po 8 týmech.
Skupina A
Týmy: Elba DDM Ústí nad Labem, HBC ALPIQ Kladno, HBC Kovodemont Most, HBC Plzeň, HBC Zliv, HSÚ Wolves
Chomutov, TJ Blatná Datels, TJ Snack Dobřany.
Skupina B
Autosklo H.A.K. Pardubice, HBC Hostivař, HBC Enviform Třinec, HBC Hradec Králové 1988, HBC JTEKT Svítkov
Stars Pardubcie, HBC Tygři Mladá Boleslav, HbK Karviná, TJ KOVO Praha.
Ve skupinách se týmy utkají dvoukolově 1x doma, 1x venku, tj. 14 utkání. Pořadí družstev ve skupinách se
stanoví na základě ustanovení SŘ čl. 403. Termíny jednotlivých kol upřesňuje „Termínový kalendář soutěží
ČMSHb 2016-2017“.
Nadstavbová část Extraligy staršího dorostu 2017
Čtvrtfinálová skupina
Do čtvrtfinálové skupiny postupuje 6 nejlépe umístěných týmů (1., 2. a 3. umístěný tým skupiny).
Ve čtvrtfinálové skupině se týmy utkají každý s každým vždy 1x doma a 1x venku. Výsledky utkání a body
získané v základních skupinách se anulují, výsledky utkání čtvrtfinálové skupiny se započítávají do nové tabulky.
Pořadí družstev se stanoví na základě ustanovení SŘ čl. 403. Čtyři nejlépe umístěné týmy postupují do play-off.
Skupiny o umístění
Zařazení týmů do skupiny o umístění koresponduje se základními skupinami. Výsledky a získané body ze
základních skupin se započítávají do tabulek skupin o umístění. Ve skupinách se utkají týmy každý s každým
vždy 1x doma a 1x venku. Pořadí družstev se stanoví na základě ustanovení SŘ čl. 403. Tato část soutěže může
být upravena podle počtu přihlášených týmů.
Play-off Extraligy staršího dorostu 2017
Do play-off postupují 4 týmy ze čtvrtfinálové skupiny. Série play-off se hraje na jedno utkání v rámci „Finalfour extralig dorostenců“. Pro semifinále play-off si vítězný tým čtvrtfinálové skupiny zvolí soupeře z týmů
umístěných na 2. až 4. místě čtvrtfinálové skupiny. V play-off se hrají semifinále, utkání o 3. místo a finále.

Článek III. - Předpisy
1)
2)
3)

4)

5)

Hřiště
Hraje se na hřišti (stadionu) minimálně licence D, případně licence S (zimní stadion).
Věkové kategorie
 chlapci ročníku narození 1997, 1998, 1999 a dívky ročníku narození 1999 a starší,
 chlapci a dívky ročníku narození 2000, 2001, 2002 a 2003 s platným ostaršením hráče v době utkání.
Hrací doba a tresty
Základní část: utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 a 10 minut.
Play-off:
utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, případné prodloužení 10 minut,
tresty 2, 5 a 10 minut.
Hrací den
Hlavním hracím dnem je sobota, v případě dvoukola je hracím dnem také neděle, případně den státního svátku.
V případě dohody klubů lze odehrát utkání v jakýkoliv jiný den. Konečné schválení termínu utkání podléhá LK
ČMSHb.
Časy začátků utkání
Časy domácích utkání stanovuje pořádající klub v rámci připomínkového řízení rozpisu utkání, a to nejpozději
do 28. 7. 2016.
SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ A SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE – 2016-2017

| 12

6)

Realizační tým družstva
V době utkání musí být na hráčské lavici přítomna jedna nehrající osoba z oficiálního realizačního týmu družstva
(trenér s B licencí, vedoucí družstva), uvedená na soupisce družstva.
Trenér týmu
 trenér s platnou licencí B a platným průkazem v době utkání.
Trenérem družstva nemůže být aktivní hráč. Oficiální trenér, uvedený na soupisce družstva, může být
v nepřítomnosti utkání zastupován pouze osobou s jakoukoli licencí trenéra (platnou v době utkání), ve
výjimečných případech – ne opakovaně - jej může zastupovat vedoucí družstva. V zápisu o utkání musí být vždy
v kolonce trenéra uvedena skutečně přítomná osoba! Zastupuje-li trenéra vedoucí družstva, v zápisu o utkání
se kolonka trenéra nevyplňuje.
Vedoucí družstva
 funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře.
Vedoucím družstva nemůže být aktivní hráč. Oficiální vedoucí družstva, uvedený na soupisce družstva, může
být zastupován v době utkání trenérem družstva nebo jinou osobou s platným průkazem funkcionáře ČMSHb.
Zastupování vedoucího družstva osobou s pouze hráčským průkazem je nepřípustné. V zápisu o utkání, v
kolonce vedoucího družstva, musí být uvedena skutečně přítomná osoba!
Funkcionář týmu
Jako funkcionář družstva (vyjma trenéra a vedoucího mužstva) může být v zápisu o utkání uveden kdokoli s
platným registračním průkazem trenéra nebo funkcionáře .
7) Soupisky a sestava družstva
V utkáních Extraligy staršího dorostu nemohou nastupovat hráči s platnou profesionální smlouvou
v klubu ČSLH. Za plnění tohoto ustanovení odpovídá zásadně vedoucí družstva.
Soupiska:

uzávěrka soupisek je 3 dny před zahájením čtvrtfinálové skupiny a skupin o umístění.
Sestava:

minimální počet hráčů pro utkání je 5 hráčů + 1 brankář.
8) Start hráčů ve čtvrtfinálové skupině a play-off
Do utkání čtvrtfinálové skupiny a play-off mohou nastoupit pouze hráči, kteří v základních skupinách odehráli
30% a více utkání svého týmu v soutěži (v případě přestupu či hostování hráče se odehraná utkání za oba týmy
sčítají, a to i v případě, kdy hráč před přestupem či hostováním – vyjma střídavého startu hráče - nastupoval
v jakékoliv věkové kategorii klubu). U brankáře se do tohoto počtu utkání započítávají i ta utkání, ve kterých byl
uveden v zápisu o utkání, aniž by zasáhl do hry.
9) Play-off – „Final-four extralig dorostenců“ – upřesnění
Termín konání: 27. a 28. 5. 2017
UPOZORNĚNÍ: Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu „Final-four extralig dorostenců“
v návaznosti na termínovou listinu místa konání akce.
Utkání play-off: v utkáních play-off se postupuje dle SŘ, článek 311 Utkání hraná do rozhodnutí.
Rozpis utkání
SOBOTA 27. 5. 2016
NEDĚLE 28. 5. 2016
12:30 SEMIFINÁLE 1 (SD)
11:30 O 3. MÍSTO (SD)
17:30 SEMIFINÁLE 2 (SD)
16:30 FINÁLE (SD)
10) Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
a) Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musí být jednotné. Jednotným dresem se rozumí dresy identické základní barvy
a identického grafického zpracování, včetně čísel, jednotného písma, loga klubu a reklam partnerů týmu.
Dresy musejí být označeny čitelnými čísly (maximálně dvoumístná čísla v rozsahu od 1 do 99).
Další upřesnění

domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým ve tmavé sadě dresů,

do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem označeným C (kapitán) a minimálně jedním, maximálně
dvěma dresy označenými A (asistenta kapitána).
b) Jednotné krátké kalhoty
Všichni hráči družstva musí mít jednotné krátké kalhoty. Jednotnými kalhotami se rozumí kalhoty identické
základní barvy a dalšího identického grafického zpracování, včetně případného loga, jednotného stylu (typ
písma) číslování a reklam na kalhotách všech hráčů.
Další upřesnění

v případě využití různých značek (výrobců) se za nejednotné nepovažují kalhoty např. s jiným šitím
nebo drobnou úpravou (např. bílé linky na kalhotách zn. Bail), či označením výrobce,

nevyžadují se polstrované kalhoty u všech hráčů družstva,

brankář družstva je povinen mít kalhoty (nebo návlek na kalhoty) identické základní barvy kalhot
hráčů.
c) Jednotné stulpny nebo podkolenky
SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ A SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE – 2016-2017
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d)

Všichni hráči jednoho družstva mohou shodně použít stulpny i podkolenky, a to za dodržení stejného
grafického zpracování a jednotné barvy stulpen či podkolenek. Není povinný kolenní chránič.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, tj. holenní chránič a koleno.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Pokud bude koleno chráněno, musí být chráněno tzv.
volejbalovým chráničem nebo podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče, a to ve stejné
dominantní barvě podkolenky. V případě použití podkolenek nesmí být použit spojený holenní a kolenní
chránič. Pokud hráči jednoho týmu použijí kolenní chrániče, pak musí být v barvě podkolenek. Zakrývá-li
hráč holé části nohou, např. ribanem, musí být tato součást oblečení v barvě podkolenek.
Další upřesnění

brankář družstva není povinen používat stulpny nebo podkolenky.
Hokejové přilby jednotné barvy
Všichni hráči jednoho družstva musí být vybaveni hokejovou přilbou jednotné barvy s platným
bezpečnostním atestem IIHF (výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Další upřesnění

přilby hráčů jednoho družstva mohou být opatřeny nálepkami s reklamou. Reklamu pak musí mít na
přilbě všichni hráči družstva, včetně přibližně stejného umístění. Zakázány jsou nálepky s vulgárními
slovy, gesty nebo emotikony,

povinnost jednotné barvy přilby (a reklam) se nevztahuje na přilby a masky brankářů. Případná čísla
na přilbách se musí shodovat s číslem dresu hráče.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D)
Hráčům je povoleno nosit barevné, či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že hráč nesplňuje výše uvedené požadavky na ustrojenost, nebude rozhodčími utkání
připuštěn ke hře. Posouzení náleží výhradně rozhodčím utkání.
Klub, jehož hráč poruší tato nařízení a nastoupí do utkání, může být disciplinárně potrestán i na základě
fotodokumentace nebo videozáznamu utkání soutěže!
11) Hodnocení soutěže
a) Vítěz Extraligy SD získá titul „Mistr ČR v hokejbalu 2017“, putovní pohár pro vítěze Extraligy SD a medaile.
b) Mužstva umístěná na 2. a 3. místě získají pohár a medaile, družstvo umístěné na 4. místě získá pohár.
c) Všechna vítězná družstva skupin o umístění získají pohár.
d) Individuální ceny obdrží hráči za bodování v základních skupinách a čtvrtfinálové skupině.
12) Ostatní ustanovení
Řídící orgán soutěže je oprávněn v průběhu soutěže vydávat upřesnění propozic soutěže.

Článek IV. - Technické zabezpečení utkání
1)

2)

3)

Pořadatelská služba
Pořádající klub zajistí pořadatelskou službu v rozsahu:
 1 hlavní pořadatel (viz. SŘ čl. 304)
Povinní pomocní rozhodčí
Pořádající klub zajistí k utkání povinně pomocné rozhodčí:
a) Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápisu o utkání).
b) Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou.
Zdravotnická služba
STK ČMSHb doporučuje pořádajícímu klubu přítomnost zdravotníka na všech utkáních soutěže.

Článek V. - Hospodářské náležitosti
1)

2)

Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže 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 čerpána sleva ze startovného,
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 povinen neprodleně vrátit
ČMSHb v plné výši.
K účtování poplatků jsou oprávněny STK ČMSHb a odborné komise ČMSHb.

…přejdi>>>
ÚVOD • Extraliga • 1.NHbL • Extraliga SD • Extraliga MD • MČR SŽ • Přebor MŽ • Přebor P a MP • MČR Ž
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EXTRALIGA MLADŠÍHO DOROSTU
2016-2017
PROPOZICE SOUTĚŽE
Článek I. - Podmínky účasti v soutěži
1)
2)
3)

Přihlášení do soutěže v termínu do 27. 6. 2016.
Úhrada startovného ve výši 5 000 Kč do termínu podání přihlášky.
Plnění ustanovení těchto propozic, plnění jiných sportovně-technických předpisů, vydaných před a v průběhu
soutěže řídícím orgánem soutěže.

Článek II. - Systém soutěže
1)
2)

3)

4)

Počet týmů v soutěži
 26
Základní část – skupiny Extraligy mladšího dorostu
Týmy jsou rozdělené do 3 skupin.
Skupina A – 9 týmů
Týmy: Elba DDM Ústí nad Labem, HBC ALPIQ Kladno, HBC Plzeň, HBC Tygři Mladá Boleslav, HC Buldoci Stříbro,
HC Kert Park Praha, SHC Killers Litoměřice, SK Kelti 2008, TJ Tatran Třemošná.
Skupina B – 8 týmů
Týmy: HBC Hostivař, HBC Prachatice, HC ŠD Písek, SK Jihlava, SK Pedagog České Budějovice, SK Suchdol nad
Lužnicí, TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec, TJ KOVO Praha.
Skupina C – 9 týmů
Týmy: Autosklo H.A.K. Pardubice, HBK Bulldogs Brno, HBC Gladiators Olomouc, HBC JTEKT Svítkov Stars
Pardubice, HbK Kyjov, SHC Opava, SK Hokejbal Letohrad, TJ ACS Malenovice SV, TJ Lokomotiva Česká Třebová.
Ve skupinách se týmy utkají dvoukolově vždy 1x doma a 1x venku (tj. 14/16 utkání). Pořadí družstev ve
skupinách se stanoví na základě ustanovení SŘ čl. 403. Termíny jednotlivých kol upřesňuje „Termínový kalendář
soutěží ČMSHb 2016-2017“.
Nadstavbová část Extraligy mladšího dorostu 2017
Čtvrtfinálová skupina
Do čtvrtfinálové skupiny postupuje 6 nejlépe umístěných týmů (1. a 2. umístěný tým skupiny). Ve čtvrtfinálové
skupině se týmy utkají každý s každým vždy 1x doma a 1x venku. Výsledky utkání a body získané v základních
skupinách se anulují, výsledky utkání čtvrtfinálové skupiny se započítávají do nové tabulky. Pořadí družstev se
stanoví na základě ustanovení SŘ čl. 403. Čtyři nejlépe umístěné týmy postupují do play-off.
Skupiny o umístění
Zařazení týmů do skupiny o umístění koresponduje se základními skupinami. Výsledky a získané body ze
základních skupin se započítávají do tabulek skupin o umístění. Ve skupinách se utkají týmy každý s každým
vždy 1x doma a 1x venku. Pořadí družstev se stanoví na základě ustanovení SŘ čl. 403. Tato část soutěže může
být upravena podle počtu přihlášených týmů.
Play-off Extraligy mladšího dorostu 2017
Do play-off postupují 4 týmy ze čtvrtfinálové skupiny. Série play-off se hraje na jedno utkání v rámci „Final-four
extralig dorostenců“. Pro semifinále play-off si vítězný tým čtvrtfinálové skupiny zvolí soupeře z týmů umístěných
na 2. až 4. místě čtvrtfinálové skupiny. V play-off se hrají semifinále, utkání o 3. místo a finále.

Článek III. - Předpisy
1)
2)
3)

4)

Hřiště
Hraje se na hřišti (stadionu) minimálně licence D, případně licence S (zimní stadion).
Věkové kategorie
 chlapci ročníku narození 2000 a 2001, dívky ročníku narození 2001 a starší,
 chlapci a dívky ročníku narození 2002, 2003, 2004 a 2005 s platným ostaršením hráče v době utkání.
Hrací doba a tresty
Základní část: utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 a 10 minut.
Play-off:
utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, případné prodloužení 10 minut,
tresty 2, 5 a 10 minut.
Hrací den
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Hlavním hracím dnem je neděle, v případě dvoukola je hracím dnem také sobota, případně den státního svátku.
V případě dohody klubů, lze odehrát utkání v jakýkoliv jiný den. Konečné schválení termínu utkání podléhá LK
ČMSHb.
5) Časy začátků utkání
Časy domácích utkání stanovuje pořádající klub v rámci připomínkového řízení rozpisu utkání, a to nejpozději
do 28. 7. 2016.
6) Realizační tým družstva
V době utkání musí být na hráčské lavici přítomna jedna nehrající osoba z oficiálního realizačního týmu družstva
(trenér s C licencí, vedoucí družstva), uvedená na soupisce družstva.
Trenér týmu
 trenér s platnou licencí C a platným průkazem v době utkání.
Trenérem družstva nemůže být aktivní hráč. Oficiální trenér uvedený na soupisce družstva může být
v nepřítomnosti utkání zastupován pouze osobou s jakoukoli licencí trenéra (platnou v době utkání), ve
výjimečných případech – ne opakovaně jej může zastupovat vedoucí družstva. V zápisu o utkání musí být vždy
v kolonce trenéra uvedena skutečně přítomná osoba! Zastupuje-li trenéra vedoucí družstva, v zápise o utkání
se kolonka trenéra nevyplňuje.
Vedoucí družstva
 funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře.
Vedoucím družstva nemůže být aktivní hráč. Oficiální vedoucí družstva, uvedený na soupisce družstva, může
být zastupován v době utkání trenérem družstva, nebo jinou osobou s platným průkazem funkcionáře ČMSHb.
Zastupování vedoucího družstva osobou s pouze hráčským průkazem je nepřípustné. V zápisu o utkání, v
kolonce vedoucího družstva, musí být uvedena skutečně přítomná osoba!
Funkcionář týmu
Jako funkcionář družstva (vyjma trenéra a vedoucího mužstva), může být v zápise o utkání uveden kdokoli s
platným registračním průkazem trenéra nebo funkcionáře .
7) Soupisky a sestava družstva
Soupiska

uzávěrka soupisek je 3 dny před zahájením čtvrtfinálové skupiny a skupin o umístění.
Sestava

minimální počet hráčů pro utkání je 5 hráčů + 1 brankář.
8) Start hráčů ve čtvrtfinálové skupině a play-off
Do utkání čtvrtfinálové skupiny a play-off mohou nastoupit pouze hráči, kteří v základních skupinách odehráli
50% a více utkání svého týmu v soutěži (v případě přestupu či hostování hráče se odehraná utkání za oba týmy
sčítají, a to i v případě, kdy hráč před přestupem či hostováním – vyjma střídavého startu hráče - nastupoval
v jakékoliv věkové kategorii klubu). U brankáře se do tohoto počtu utkání započítávají i ta utkání, ve kterých byl
uveden v zápise o utkání, aniž by zasáhl do hry.
9) Play-off – „Final-four extralig dorostenců“ – upřesnění
Termín konání: 27. a 28. 5. 2017
UPOZORNĚNÍ: Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu „Final-four extralig dorostenců“
v návaznosti na termínovou listinu místa konání akce.
Utkání play-off: v utkáních play-off se postupuje dle SŘ, článek 311 Utkání hraná do rozhodnutí.
Rozpis utkání
SOBOTA 27. 5. 2016
NEDĚLE 28. 5. 2016
10:00 SEMIFINÁLE 1 (MD)
9:00
O 3. MÍSTO (MD)
15:00 SEMIFINÁLE 2 (MD)
14:00 FINÁLE (MD)
10) Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
a) Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musí být jednotné. Jednotným dresem se rozumí dresy identické základní barvy
a identického grafického zpracování, včetně čísel, jednotného písma, loga klubu a reklam partnerů týmu.
Dresy musejí být označeny čitelnými čísly (maximálně dvoumístná čísla v rozsahu od 1 do 99).
Další upřesnění

domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým ve tmavé sadě dresů,

do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem označeným C (kapitán) a minimálně jedním, maximálně
dvěma dresy označenými A (asistenta kapitána).
b) Jednotné krátké kalhoty
Všichni hráči družstva musí mít jednotné krátké kalhoty. Jednotnými kalhotami se rozumí kalhoty identické
základní barvy a dalšího identického grafického zpracování, včetně případného loga, jednotného stylu (typ
písma) číslování a reklam na kalhotách všech hráčů.
Další upřesnění

v případě využití různých značek (výrobců) se za nejednotné nepovažují kalhoty např. s jiným šitím
nebo drobnou úpravou (např. bílé linky na kalhotách zn. Bail), či označením výrobce,

nevyžadují se polstrované kalhoty u všech hráčů družstva,
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c)

d)

brankář družstva je povinen mít kalhoty (nebo návlek na kalhoty) identické základní barvy kalhot
hráčů.
Jednotné stulpny nebo podkolenky
Všichni hráči jednoho družstva mohou shodně použít stulpny i podkolenky, a to za dodržení stejného
grafického zpracování a jednotné barvy stulpen či podkolenek. Není povinný kolenní chránič.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, tj. holenní chránič a koleno.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Pokud bude koleno chráněno, musí být chráněno tzv.
volejbalovým chráničem nebo podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče, a to ve stejné
dominantní barvě podkolenky. V případě použití podkolenek nesmí být použit spojený holenní a kolenní
chránič. Pokud hráči jednoho týmu použijí kolenní chrániče, pak musí být v barvě podkolenek. Zakrývá-li
hráč holé části nohou např. ribanem, musí být tato součást oblečení v barvě podkolenek.
Další upřesnění

brankář družstva není povinen používat stulpny nebo podkolenky.
Hokejové přilby jednotné barvy
Všichni hráči jednoho družstva musí být vybaveni hokejovou přilbou jednotné barvy s platným
bezpečnostním atestem IIHF (výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Další upřesnění

přilby hráčů jednoho družstva mohou být opatřeny nálepkami s reklamou. Reklamu pak musejí mít na
přilbě všichni hráči družstva včetně přibližně stejného umístění. Zakázány jsou nálepky s vulgárními
slovy, gesty nebo emotikony,

celoobličejový kryt je povinný pro všechny hráče!,

povinnost jednotné barvy přilby (a reklam) se nevztahuje na přilby a masky brankářů. Případná čísla
na přilbách se musí shodovat s číslem dresu hráče.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D)
Hráčům je povoleno nosit barevné, či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že hráč nesplňuje výše uvedené požadavky na ustrojenost, nebude rozhodčími utkání
připuštěn ke hře. Posouzení náleží výhradně rozhodčím utkání.
Klub, jehož hráč poruší tato nařízení a nastoupí do utkání, může být disciplinárně potrestán i na základě
fotodokumentace nebo videozáznamu utkání soutěže!
11) Hodnocení soutěže
a) Vítěz Extraligy MD získá titul „Mistr ČR v hokejbalu 2017“, putovní pohár pro vítěze Extraligy MD a medaile.
b) Mužstva umístěná na 2. a 3. místě získají pohár a medaile, družstvo umístěné na 4. místě získá pohár.
c) Všechna vítězná družstva skupin o umístění získají pohár.
d) Individuální ceny obdrží hráči za bodování v základních skupinách a čtvrtfinálové skupině.
12) Ostatní ustanovení
Řídící orgán soutěže je oprávněn v průběhu soutěže vydávat upřesnění propozic soutěže.

Článek IV. - Technické zabezpečení utkání
1)

2)

3)

Pořadatelská služba
Pořádající klub zajistí pořadatelskou službu v rozsahu:
 1 hlavní pořadatel (viz. SŘ čl. 304).
Povinní pomocní rozhodčí
Pořádající klub zajistí k utkání povinné pomocné rozhodčí:
a) Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápisu o utkání).
b) Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou.
Zdravotnická služba
STK ČMSHb doporučuje pořádajícímu klubu přítomnost zdravotníka na všech utkáních soutěže.

Článek V. - Hospodářské náležitosti
1)

2)

Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže 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 povinen neprodleně vrátit
ČMSHb v plné výši.
K účtování poplatků jsou oprávněny STK ČMSHb a odborné komise ČMSHb.
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MISTROVSTVÍ ČR STARŠÍCH ŽÁKŮ
2016-2017
PROPOZICE SOUTĚŽE
Článek I. - Podmínky účasti v soutěži
1)
2)
3)

Přihlášení do soutěže v termínu do 27. 6. 2016.
Úhrada startovného ve výši 4 000 Kč do termínu podání přihlášky.
Plnění ustanovení těchto propozic, plnění jiných sportovně-technických předpisů vydaných před a v průběhu
soutěže řídícím orgánem soutěže.

Článek II. - Systém soutěže
1)
2)

3)

Počet týmů v soutěži
 Dle počtu přihlášených týmů
Základní skupiny MČR starších žáků
Na základě přihlášek budou týmy rozdělené do základních skupin MČR podle regionální příslušnosti. V případě
nízkého počtu týmů v regionu, budou vytvořeny tzv. meziregionální soutěže. Řízením skupinové části MČR budou
pověřené příslušné LK RSHb, na základě rozhodnutí LK ČMSHb. Hrací systém jednotlivých základních skupin určí
pověřená LK RSHb. Pořadí družstev základních skupin se určí dle ustanovení SŘ čl. 403.
Finálový turnaj MČR starších žáků
Finálový turnaj se odehraje za účasti 8 týmů. Do finálového turnaje postupují vždy vítězné týmy základních
skupin. O dalších postupujících rozhodují koeficienty 1 a 2. Koeficient 1 je vypočítán z poměru účastníků
základních skupin k celkovému počtu přihlášených týmů do MČR (zaokrouhleno na celá čísla), koeficient 2
stanoví zbývající postupující. Koeficient 2 je vypočítán z počtu bodů získaných z počtu možných získaných
daného týmu. Nárok postupujících ze základních skupin stanoví LK ČMSHb před zahájením soutěžního ročníku.
Nasazení do skupin bude stanoveno LK ČMSHb na základě pořadí všech postupujících dle koeficientu 2 po
skončení všech základních skupin MČR. Řídícím orgánem finálových turnajů je LK ČMSHb.

Článek III. - Předpisy
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Hřiště
Hraje se na hřišti (stadionu) minimálně s licencí D, případně licence S (zimní stadion).
Věkové kategorie
 chlapci ročníku narození 2002 a 2003, dívky ročníku narození 2003 až 2000,
 chlapci a dívky ročníku narození 2004, 2005, 2006 a 2007 s platným ostaršením hráče v době utkání.
Hrací doba a tresty
Základní skupiny: utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 a 10 minut.
Minimální počet utkání
Každý tým odehraje v základních skupinách minimálně 20 utkání.
Herní období a hrací den
Podzimní část základních skupin: sobota 3. 9. – neděle 4. 12. 2016
Jarní část základních skupin: sobota 4. 3. – neděle 14. 5. 2017
Hlavním hracím dnem je sobota, v případě dvoukola je hracím dnem také neděle, případně den státního svátku.
V případě dohody klubů, lze odehrát utkání v jakýkoliv jiný den. Konečné schválení termínu utkání podléhá LK
RSHb.
Časy začátků utkání
Časy domácích utkání stanovuje pořádající klub v rámci připomínkového řízení rozpisu utkání. Konečné schválení
času utkání podléhá LK RSHb.
Realizační tým družstva
V době utkání musí být jedna z osob (trenér, vedoucí družstva) přítomna na hráčské lavici, a to vždy jedna
osoba nehrající s platným průkazem trenéra nebo funkcionáře ČMSHb.
Trenér týmu

trenér s platnou licencí C a platným průkazem pro celý soutěžní ročník.
V zápisu o utkání musí být vždy v kolonce trenéra uvedena skutečně přítomná osoba! Zastupuje-li trenéra
vedoucí družstva, v zápisu o utkání se kolonka trenéra nevyplňuje.
Vedoucí družstva

funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře.

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ A SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE – 2016-2017

| 19

Oficiální vedoucí družstva, uvedený na soupisce družstva, může být zároveň trenérem družstva nebo jím může
být zastupován. Zastupování vedoucího družstva osobou s pouze hráčským průkazem je nepřípustné. V zápisu
o utkání, v kolonce vedoucího družstva, musí být uvedena skutečně přítomná osoba!
8) Soupisky a sestava družstva
Soupiska

uzávěrka soupisek je nejpozději 23. 5. 2017.
Sestava

minimální počet hráčů pro utkání je 5 hráčů + 1 brankář.
9) Start hráčů na finálovém turnaji
Do utkání finálového turnaje mohou nastoupit pouze hráči, kteří v základních skupinách odehráli 50% a více
utkání svého týmu v soutěži (v případě přestupu či hostování hráče se odehraná utkání za oba týmy sčítají, a to
i v případě, kdy hráč před přestupem či hostováním – vyjma střídavého startu hráče - nastupoval v jakékoliv
věkové kategorii klubu). U brankáře se do tohoto počtu utkání započítávají i ta utkání, ve kterých byl uveden
v zápisu o utkání, aniž by zasáhl do hry.
10) Finálový turnaj – upřesnění
Termín konání: 26. - 28. 5. 2017
UPOZORNĚNÍ: řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu Finálového turnaje v návaznosti na
termínovou listinu místa konání akce.
Tresty v ZČ a vyšší tresty
a) 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.
b) Ve finálovém turnaji se vyšší tresty evidují. V případě dosažení 4., případně následných 2 vyšších trestů
ve finálovém turnaji se postupuje podle DŘ, čl. 6, bod 2.
c) Udělené tresty zastavení činnosti zůstávají v platnosti i pro finálový turnaj.
d) 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!
Systém

2 skupiny po 4 týmech (skupiny A a B) – ve skupině sehrají týmy utkání 1x každý s každým,

play-off a utkání o konečné 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.
11) Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
a) Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musí být jednotné. Jednotným dresem se rozumí dresy identické základní barvy
a identického grafického zpracování, včetně čísel, jednotného písma, loga klubu a reklam partnerů týmu.
Dresy musí být označeny čitelnými čísly (maximálně dvoumístná čísla v rozsahu od 1 do 99).
Další upřesnění

domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým ve tmavé sadě dresů,

do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem označeným C (kapitán) a minimálně jedním, maximálně
dvěma dresy s označenými A (asistenta kapitána).
b) Jednotné krátké kalhoty
Všichni hráči družstva musí mít jednotné krátké kalhoty. Jednotnými kalhotami se rozumí kalhoty identické
základní barvy.
Další upřesnění

jednotné kalhoty nejsou povinné pro hráče základních skupin,

v případě využití různých značek (výrobců) se za nejednotné nepovažují kalhoty např. s jiným šitím
nebo drobnou úpravou (např. bílé linky na kalhotách zn. Bail), či označením výrobce.
c) Jednotné stulpny nebo podkolenky
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d)

Hráči jednoho družstva mohou použít jak stulpny, tak podkolenky za dodržení stejného grafického
zpracování a jednotné barvy stulpny nebo podkolenky. V případě použití podkolenek je povinný kolenní
chránič v barvě stulpny.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, koleno a holenní chránič.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Koleno musí být chráněno tzv. volejbalovým chráničem
nebo podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče. V případě použití podkolenek nesmí být
použit spojený holenní a kolenní chránič.
Další upřesnění

jednotné stulpny (podkolenky) nejsou povinné pro hráče základních skupin,

brankář družstva není povinen používat stulpny nebo podkolenky.
Hokejové přilby
Všichni hráči jednoho družstva musí být vybaveni hokejovou přilbou s platným bezpečnostním atestem IIHF
(výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Další upřesnění

celoobličejový kryt je povinný pro všechny hráče!,

zakázány jsou nálepky s vulgárními slovy, gesty nebo emotikony.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D)
Hráčům je povoleno nosit barevné, či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že hráč nesplňuje výše uvedené požadavky na ustrojenost, nebude rozhodčími utkání
připuštěn ke hře. Posouzení náleží výhradně rozhodčím utkání.
Klub, jehož hráč poruší tato nařízení a nastoupí do utkání, může být disciplinárně potrestán i na základě
fotodokumentace nebo videozáznamu utkání soutěže!
12) Hodnocení soutěže
a) Vítěz MČR starších žáků získá titul „Mistr ČR v hokejbalu 2017“, putovní pohár pro vítěze MČR starších žáků,
pohár za umístění a medaile.
b) Mužstva, umístěná na 2. a 3. místě, získají pohár za umístění a medaile.
c) Vítězné týmy základních skupin a týmy umístěné na 2. a 3. místě, získají pohár a medaile.
d) Další ocenění v základních skupinách stanoví před zahájením ročníku pověřený řídící orgán příslušného RSHb.
13) Ostatní ustanovení
Řídící orgán soutěže je oprávněn v průběhu soutěže vydávat upřesnění propozic soutěže.

Článek IV. - Technické zabezpečení utkání
1)

2)

3)

Pořadatelská služba
Pořádající klub zajistí pořadatelskou službu v rozsahu:
 1 hlavní pořadatel (viz. SŘ čl. 304).
Povinní pomocní rozhodčí
Pořádající klub zajistí k utkání povinně pomocné rozhodčí:
a) Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápisu o utkání).
b) Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou.
Pozn.: zapisovatel a časoměřič může být jedna osoba.
Zdravotnická služba
STK ČMSHb doporučuje pořádajícímu klubu přítomnost zdravotníka na všech utkáních soutěže.

Článek V. - Hospodářské náležitosti
1)

2)

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.
K účtování poplatků jsou oprávněny STK ČMSHb, odborné komise ČMSHb a řídící orgány základních skupin.

Článek VI. – Doplňky propozic řídícího RSHb
1)
2)

Řídící orgán RSHb
Ostatní doplňky a upřesnění
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PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ
2016-2017
PROPOZICE SOUTĚŽE
Článek I. - Podmínky účasti v soutěži
1)
2)
3)

Přihlášení do soutěže v termínu do 27. 6. 2016.
Úhrada startovného ve výši 4 000 Kč do termínu podání přihlášky.
Plnění ustanovení těchto propozic, plnění jiných sportovně-technických předpisů vydaných před a v průběhu
soutěže řídícím orgánem soutěže.

Článek II. - Systém soutěže
1)
2)

Počet týmů v soutěži
 Dle počtu přihlášených týmů
Skupiny Přeboru mladších žáků
Na základě přihlášek budou týmy rozdělené do skupin Přeboru podle regionální příslušnosti. V případě nízkého
počtu týmů v regionu, budou vytvořeny tzv. meziregionální soutěže. Řízením Přeboru budou pověřené příslušné
LK RSHb na základě rozhodnutí LK ČMSHb. Hrací systém jednotlivých skupin určí pověřená LK RSHb. Pořadí
družstev skupin se určí dle ustanovení SŘ čl. 403.

Článek III. - Předpisy
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

Hřiště
Hraje se na hřišti (stadionu) minimálně licence D.
Věkové kategorie
 chlapci ročníku narození 2004 a 2005, dívky ročníku narození 2005 až 2002,
 chlapci a dívky ročníku narození 2006 a mladší s platným ostaršením hráče v době utkání
Minimální počet utkání, hrací doba a tresty
Skupiny
A. Jeden zápas se soupeřem v jeden den – každý tým odehraje v sezóně minimálně 20 utkání.
 utkání se hrají 3 x 12 minut čistého času, přestávky 3 minuty, tresty 1, 3 a 6 minut.
B. Dvojzápas v jeden den na jednom hřišti - každý tým odehraje v sezóně minimálně 24 utkání.
 utkání se hrají 3 x 10 minut čistého času, přestávky 3 minuty, tresty 1, 3 a 6 minut
UPOZORNĚNÍ: Variantu A. nebo B. stanoví pověřený řídící orgán před zahájením soutěžního ročníku doplněním
těchto propozic v článku „Doplňky propozic řídícího RSHb“.
Herní období a hrací den
Podzimní část: sobota 3. 9. – neděle 4. 12. 2016
Jarní část: sobota 4. 3. – pátek 30. 6. 2017
Hlavním hracím dnem je neděle, v případě dvoukola je hracím dnem také sobota, případně den státního svátku.
V případě dohody klubů, lze odehrát utkání v jakýkoliv jiný den. Konečné schválení termínu utkání podléhá LK
RSHb.
Časy začátků utkání
Časy domácích utkání stanovuje pořádající klub v rámci připomínkového řízení rozpisu utkání. Konečné schválení
času utkání podléhá LK RSHb.
Realizační tým družstva
V době utkání musí být jedna z osob (trenér, vedoucí družstva) přítomna na hráčské lavici, a to vždy jedna
osoba nehrající s platným průkazem trenéra nebo funkcionáře ČMSHb.
Trenér týmu

trenér s platnou licencí C a platným průkazem pro celý soutěžní ročník.
V zápisu o utkání musí být vždy v kolonce trenéra uvedena skutečně přítomná osoba! Zastupuje-li trenéra
vedoucí družstva, v zápisu o utkání se kolonka trenéra nevyplňuje.
Vedoucí družstva

funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře.
Oficiální vedoucí družstva, uvedený na soupisce družstva, může být zároveň trenérem družstva nebo jím může
být zastupován. Zastupování vedoucího družstva osobou s pouze hráčským průkazem je nepřípustné. V zápisu
o utkání, v kolonce vedoucího družstva, musí být uvedena skutečně přítomná osoba!
Soupisky a sestava družstva
Soupiska

uzávěrka soupisek je nejpozději 17. 5. 2017.
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8)

Sestava

minimální počet hráčů pro utkání je 5 hráčů + 1 brankář.
Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
a) Dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musí být jednotné. Jednotným dresem se rozumí dresy identické základní barvy
a identického grafického zpracování, včetně čísel, jednotného písma, loga klubu a reklam partnerů týmu.
Dresy musí být označeny čitelnými čísly (maximálně dvoumístná čísla v rozsahu od 1 do 99).
Další upřesnění

domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým ve tmavé sadě dresů,

do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem označeným C (kapitán) a minimálně jedním, maximálně
dvěma dresy označenými A (asistenta kapitána).
b) Krátké kalhoty
Všichni hráči družstva musí mít krátké kalhoty.
c) Stulpny nebo podkolenky
Hráči jednoho družstva mohou použít jak stulpny, tak podkolenky. V případě použití podkolenek je povinný
kolenní chránič.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, koleno a holenní chránič.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Koleno musí být chráněno tzv. volejbalovým chráničem
nebo podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče. V případě použití podkolenek nesmí být
použit spojený holenní a kolenní chránič.
Další upřesnění

brankář družstva není povinen používat stulpny nebo podkolenky.
d) Hokejové přilby
Všichni hráči jednoho družstva musí být vybaveni hokejovou přilbou s platným bezpečnostním atestem
IIHF (výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Další upřesnění

celoobličejový kryt je povinný pro všechny hráče!,

zakázány jsou nálepky s vulgárními slovy, gesty nebo emotikony.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D)
Hráčům je povoleno nosit barevné, či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015.

9)

Hodnocení soutěže
Ocenění ve skupinách stanoví před zahájením ročníku pověřený řídící orgán příslušného RSHb.
10) Ostatní ustanovení
Řídící orgán soutěže je oprávněn v průběhu soutěže vydávat upřesnění propozic soutěže.

Článek IV. - Technické zabezpečení utkání
1)

2)

3)

Pořadatelská služba
Pořádající klub zajistí pořadatelskou službu v rozsahu:
 1 hlavní pořadatel (viz. SŘ čl. 304).
Povinní pomocní rozhodčí
Pořádající klub zajistí k utkání povinně pomocné rozhodčí:
a) Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápisu o utkání).
b) Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou.
Pozn.: zapisovatel a časoměřič může být jedna osoba.
Zdravotnická služba
STK ČMSHb doporučuje pořádajícímu klubu přítomnost zdravotníka na všech utkáních soutěže.

Článek V. - Hospodářské náležitosti
1)

2)

Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu části soutěže 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 povinen neprodleně vrátit
ČMSHb v plné výši.
K účtování poplatků jsou oprávněny STK ČMSHb, odborné komise ČMSHb a řídící orgány základních skupin.
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Článek VI. – Doplňky propozic řídícího RSHb
1)
2)

Řídící orgán RSHb
Ostatní doplňky a upřesnění
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PŘEBOR PŘÍPRAVEK A MNIPŘÍPRAVEK
2016-2017
PROPOZICE SOUTĚŽE
Článek I. - Podmínky účasti v soutěži
1)
2)
3)

Přihlášení do soutěže v termínu do 27. 6. 2016.
Úhrada startovného ve výši 2.000 Kč do termínu podání přihlášky.
Plnění ustanovení těchto propozic, plnění jiných sportovně-technických předpisů vydaných před a v průběhu
soutěže řídícím orgánem soutěže.

Článek II. - Systém soutěže
1)
2)

Počet týmů v soutěži
3) Podle počtu přihlášených družstev.
Skupiny Přeboru přípravek a minipřípravek
Na základě přihlášek budou týmy rozdělené do skupin Přeboru podle regionální příslušnosti. V případě nízkého
počtu týmů v regionu, budou vytvořeny tzv. meziregionální soutěže. Řízením Přeboru budou pověřené příslušné
LK RSHb na základě rozhodnutí LK ČMSHb. Hrací systém jednotlivých skupin určí pověřená LK RSHb, doporučený
je turnajový formát soutěží obou kategorií. Pořadí družstev skupin se neeviduje.
STK ČMSHb doporučuje neuzavírat účast na turnajích novým družstvům, které se podařilo sestavit pomocí aktivní náborové
činnosti.
Družstva se mohou účastnit i turnajů mimo regionální příslušnost daného klubu.

Článek III. - Předpisy
1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

Hraje se podle pravidel hokejbalu 2015 (při počtu hráčů 3+0, 3+1 a 4+1 podle pravidel části 6 – Minihokejbal)
Hřiště: hraje se na hřišti (stadionu) minimálně s licencí D nebo hřišti menších rozměrů (dělené dělícími
mantinely - při počtu hráčů 3+0, 3+1 a 4+1).
Věkové kategorie
Přípravka
4) chlapci ročníku narození 2006 a 2007, dívky ročníku narození 2005, 2006 a 2007
5) chlapci a dívky ročníku narození 2008 a mladší s platným ostaršením hráče v době utkání.
Minipřípravka
6) chlapci ročníku narození 2008 a mladší a dívky ročníku narození 2007 a mladší.
Hrací doba a tresty
Přípravka:
doporučená hrací doba 2 x 10 minut (tresty 1, 3, 6 minut, přestávka 2 minuty).
Minipřípravka: doporučená hrací doba 2 x 7 minut (přestávka 2 minuty, tresty dle pravidel minihokejbalu).
Herní období
Podzimní část: sobota 3. 9. – neděle 4. 12. 2016
Jarní část: 4. 3. – 30. 6. 2017
Ostatní předpisy
Podmínky pro uznání celku jako aktivního družstva mládeže (např. započtení celku přípravky a minipřípravky do
slevy startovného týmu mužů):
7) odehrání minimálně 7 turnajů, a to minimálně 30% turnajů v podzimní části soutěže
Realizační tým družstva
V době utkání musí být jedna z osob (trenér, vedoucí družstva) přítomna na hráčské lavici, a to vždy jedna
osoba nehrající s platným průkazem trenéra nebo funkcionáře ČMSHb.
Trenér týmu

trenér s platnou licencí C a platným průkazem pro celý soutěžní ročník.
V zápisu o utkání musí být vždy v kolonce trenéra uvedena skutečně přítomná osoba! Zastupuje-li trenéra
vedoucí družstva, v zápisu o utkání se kolonka trenéra nevyplňuje.
Vedoucí družstva

funkcionář s platným průkazem ČMSHb vedoucího družstva nebo funkcionáře.
Oficiální vedoucí družstva, uvedený na soupisce družstva, může být zároveň trenérem družstva nebo jím může
být zastupován. Zastupování vedoucího družstva osobou s pouze hráčským průkazem je nepřípustné. V zápise
o utkání, v kolonce vedoucího družstva, musí být uvedena skutečně přítomná osoba!
Soupisky a sestava družstva
Soupiska
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9)

Soupisky se neuzavírají. V případě, že do jednotlivého turnaje nastoupí více než jeden tým jednoho klubu, je
pro tyto týmy platná jedna klubová soupiska a pro daný turnaj klub vytvoří tzv. turnajovou soupisku.
Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
a) Dvě sady dresů (světlé a tmavé)
b) Kalhoty
V případě krátkých kalhot, musí být hráč vybaven stulpnami.
c) Hokejové přilby
Všichni hráči jednoho družstva musí být vybaveni hokejovou přilbou s platným bezpečnostním atestem IIHF
(výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Další upřesnění

celoobličejový kryt je povinný pro všechny hráče!
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D)
Hráčům je povoleno nosit barevné, či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015.

10) Hodnocení soutěže
Ocenění ve skupinách stanoví před zahájením ročníku pověřený řídící orgán příslušného RSHb.
11) Ostatní ustanovení
Řídící orgán soutěže je oprávněn v průběhu soutěže vydávat upřesnění propozic soutěže.

Článek IV. - Technické zabezpečení utkání
1)

2)

3)

Pořadatelská služba
Pořádající klub zajistí pořadatelskou službu v rozsahu:
 1 hlavní pořadatel (viz. SŘ čl. 304).
Povinní pomocní rozhodčí
Pořádající klub zajistí k utkání povinně pomocné rozhodčí:
a) Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápise o utkání).
b) Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou.
Pozn.: zapisovatel a časoměřič může být jedna osoba.
Zdravotnická služba
STK ČMSHb doporučuje pořádajícímu klubu přítomnost zdravotníka na všech utkáních soutěže.

Článek V. - Hospodářské náležitosti
1)

2)

Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek
a) Finanční postih dle DŘ hokejbalu, startovné se nevrací.
b) Klubu, jehož družstvo odstoupí ze soutěže, zanikne právo na finanční či materiální dotaci ČMSHb. Tyto
dotace vázané na účast v soutěži, které již klub obdržel, je povinen neprodleně vrátit ČMSHb v plné výši.
K účtování poplatků jsou oprávněny STK ČMSHb, odborné komise ČMSHb a řídící orgány základních skupin.

Článek VI. – Doplňky propozic řídícího RSHb
3)
4)

Řídící orgán RSHb
Ostatní doplňky a upřesnění

…přejdi>>>
ÚVOD • Extraliga • 1.NHbL • Extraliga SD • Extraliga MD • MČR SŽ • Přebor MŽ • Přebor P a MP • MČR Ž

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ A SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE – 2016-2017

| 27

MISTROVSTVÍ ČR ŽEN
2016-2017
PROPOZICE SOUTĚŽE
Článek I. - Podmínky účasti v soutěži
1)
2)
3)

Přihlášení do soutěže v termínu do 27. 6. 2016.
Úhrada startovného ve výši 3.000 Kč do termínu podání přihlášky.
Plnění ustanovení těchto propozic, plnění jiných sportovně-technických předpisů vydaných před a v průběhu
soutěže řídícím orgánem soutěže.

Článek II. - Systém soutěže
3)
4)

Počet týmů v soutěži
8) Maximálně 8 týmů. V případě vyššího počtu přihlášených týmů, bude soutěž rozdělena na výkonnostní
stupně.
Základní část MČR žen
Hraje se turnajově. Formát jednotlivých turnajů zveřejní KŽH ČMSHb nejpozději 10 dnů před zahájením turnaje.
Termíny jednotlivých turnajů
1. turnaj - 15. 10. 2016
2. turnaj - 17. 11. 2016
3. turnaj - 11. 3. 2017
4. turnaj - 8. 4. 2017
5. turnaj - 13. a 14. 5. 2017

Článek III. - Předpisy
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Hřiště
Hraje se na hřišti (stadionu) minimálně licence D, případně licence S (zimní stadion).
Věkové kategorie
9) seniorky - ženy ročníku narození 1998 a starší,
10) dívky ročníku narození 1999, 2000, 2001 a 2002 s platným ostaršením hráčky v době turnaje.
Hrací doba a tresty
Hraje se 2 x 12 minut, přestávky 3 minuty, tresty 1, 3, 6 minut. KŽH ČMSHb si vyhrazuje právo na změnu
hracího času dle počtu přihlášených týmů.
Hrací den
Hlavním hracím dnem je sobota. Konečné schválení termínu utkání podléhá KŽH ČMSHb.
Realizační tým družstva
a) Trenér s licencí C platnou v době turnaje.
b) Vedoucí družstva s platným průkazem funkcionáře.
V době utkání musí být na hráčské lavici přítomna jedna nehrající osoba z oficiálního realizačního týmu družstva
(trenér s B licencí, vedoucí družstva) uvedená na soupisce družstva.
Soupisky a sestava družstva
Soupiska

soupisky se v průběhu ročníku neuzavírají.
Sestava

minimální počet hráček pro utkání je 5 hráček + 1 brankářka.
Do utkání 5. turnaje mohou nastoupit pouze hráčky, které odehrály 50% a více utkání svého týmu v soutěži (v
případě přestupu či hostování hráčky se odehraná utkání za oba týmy sčítají, a to i v případě, kdy hráčka před
přestupem či hostováním – vyjma střídavého startu hráčky - nastupovala v jakékoliv věkové kategorii klubu). U
brankářky se do tohoto počtu utkání započítávají i ta utkání, ve kterých byla uvedena v zápise o utkání, aniž by
zasáhla do hry.
Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
a) Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musí být jednotné. Jednotným dresem se rozumí dresy identické základní barvy
a identického grafického zpracování, včetně čísel, jednotného písma, loga klubu a reklam partnerů týmu.
Dresy musí být označeny čitelnými čísly (maximálně dvoumístná čísla v rozsahu od 1 do 99).
Další upřesnění

domácí tým (tým v rozpise utkání uvedený na prvním místě) nastupuje vždy ve světlé sadě dresů,
hostující tým ve tmavé sadě,
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b)

c)

d)

do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem označeným C (kapitánka) a minimálně jedním,
maximálně dvěma dresy označenými A (asistentka kapitánky).
Krátké kalhoty
Všechny hráčky družstva musí mít krátké kalhoty.
Další upřesnění

nevyžadují se polstrované kalhoty u všech hráček družstva,

brankářka družstva není povinna mít kalhoty identické základní barvy kalhot hráček,

kalhoty hráček nemusí mít stejnou barvu.
Stulpny nebo podkolenky
Všechny hráčky jednoho družstva musí mít zcela zakrytou dolní polovinu těla. Hráčky jednoho družstva
mohou použít jak stulpny, tak podkolenky. Není povinný kolenní chránič.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, koleno a holenní chránič.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Pokud bude koleno chráněno, musí být chráněno tzv.
volejbalovým chráničem nebo podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče. V případě použití
podkolenek nesmí být použit spojený holenní a kolenní chránič, hráčky jednoho družstva musí mít stejně
barevné kolenní chrániče.
Další upřesnění

brankářka družstva není povinna používat stulpny nebo podkolenky.
Hokejové přilby
Všichni hráčky jednoho družstva musí být vybaveny hokejovou přilbou s platným bezpečnostním atestem
IIHF. Hráčky jednoho družstva nemusí mít přilby jednotné barvy.
Výjimka z pravidla č. 224, odst. D)
Hráčům je povoleno nosit barevné, či tónované chrániče očí nebo celoobličejové kryty.

Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2015.

8)

9)

Hodnocení soutěže
a) Vítěz MČR žen získá titul „Mistr ČR v hokejbalu 2017“, putovní pohár pro vítěze MČR žen, pohár za umístění
a medaile.
b) Týmy umístěné na 2. a 3. místě získají pohár za umístění a medaile.
Ostatní ustanovení
Řídící orgán soutěže je oprávněn v průběhu soutěže vydávat upřesnění propozic soutěže.

Článek IV. - Technické zabezpečení utkání
1)
2)

3)

Pořadatelská služba
Pořadatelskou službu zajistí klub, pořádající turnaj v daném termínu.
Rozhodčí a povinní pomocní rozhodčí
Rozhodčí utkání deleguje ČMSHb.
Pořádající klub zajistí k utkání povinně pomocné rozhodčí:
c) Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápisu o utkání).
d) Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou.
Pozn.: Zapisovatel a časoměřič může být jedna osoba.
Zdravotnická služba
STK ČMSHb doporučuje pořádajícímu klubu přítomnost zdravotníka na všech utkáních soutěže.

Článek V. - Hospodářské náležitosti
1)

2)

Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek
a) Finanční postih dle DŘ hokejbalu Startovné se nevrací.
b) Klubu, jehož družstvo odstoupí ze soutěže, zanikne právo na finanční či materiální dotaci ČMSHb. Dotace,
které již klub obdržel, je klub povinen neprodleně vrátit ČMSHb v plné výši.
K účtování poplatků jsou oprávněny STK ČMSHb a odborné komise ČMSHb.
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