
ÚSEK ROZVOJE HOKEJBALU NA MORAVĚ 
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU 
Vedoucí úseku:Milan Chovančík, tel: +420 731 506 688, e-mail:chovancik@hokejbal.cz 
 
 

 
Českomoravský svaz hokejbalu tel./fax: +420 266 313 766 bankovní spojení: 
Zátopkova 100/2 mobil: +420 603 469 494 Moneta Money Bank, a. s. 
PO BOX 40 email:hokejbal@hokejbal.cz číslo účtu: 1724200504/0600 
160 17 Praha 6 web:www.hokejbal.cz IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485 

 
Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 

 

ČLEN MEZINÁRODNÍ 
HOKEJBALOVÉ FEDERACE 

www.isbhf.com 

Str.1 / 2 

BODY ZE SETKÁNÍ – Rozvoj hokejbalu na Moravě  
Datum: 11.1.2020, Čas: 13:00 - 15:30, Místo: Přerov 

                  

 
Řešené a diskutované body: 
Společné regionální turnaje v kategoriích U11 a U9:  

§ Diskutován byl společný turnaj přípravek v Opavě a volba míst konání společných turnajů. 
K turnaji se vyjádřili, jak jeho účastníci, tak zástupci obou regionálních svazů.  

§ Z diskuze vzešly následující podněty a stanoviska klubů: 
• U společných turnajů stanovit jednotný dojezdový čas na 10:00. 
• U společných turnajů stanovit stejný počet utkání pro všechny celky s délkou 

maximálně okolo 60 minut čistého času/hrací den. 
• U společných turnajů volit místa konání tak, aby byla logisticky dostupná pro všechny 

účastníky. Návrh D.Marka pořádat společné turnaje v Přerově a Malenovicích od 
ročníku 2020/2021 byl akceptován drtivou většinou zástupců přítomných celků. 

§ Z diskuze vyplynuly následující body: 
• Pořadatelé turnajů a kluby zajistí zákaz vstupu osob mimo RT do středové zóny (je 

součástí propozic na ročník 2020/2021). 
• Dojde k přechodu na čistý herní čas. 
• Soutěže přípravek a minipřípravek nebudou po stránce výsledků, rozpisů, statistik a 

tabulek zadávany nebo evidovány v IS případně na webu. Rozpisy nebudou součástí 
multirozpisu s vyjímkou případného uvedení akce v termínovém kalendáři. 

• Od ročníku 2020/2021 budou hráči a RT dekorováni pamětní medialí vždy po skončení 
podzimní a jarní části (praxe dekorace dětí medailí na každém turnaji bude v rozporu 
s propozicemi na ročník 2020/2021). 

§ Frekvence společných turnajů byla ujednocena na 2 turnajích/sezóna v kategorii přípravky a 
1 – 2 turnajích/sezóna v kategorii minipřípravky (bude upřesněno v letní pauze soutěží dle 
počtu přihlášených celků). 

§ Vyjma míst konání, která vstupují v platnost od ročníku 2020/2021 jsou všechny body platné 
od jarní části turnajových klání přeborů mládeže. 

 
Programy na podporu nových celků mládeže a náborových aktivit: 

§ Představení naborových projektů a diskuze o zkušenostech s těmito projekty – odkazy na 
projekty jsou přílohou této zprávy. 

 
Školní kroužky, školní sety a náborové sety: 

§ Diskuze o výhodách a přednostech školních setů pro spolupráci se školami 
§ Řešena návaznost na náborové sety, které jsou k dispozici klubům. 
§ V.Novotný představil praktické výhody projektů a vlastní zkušenosti. 

 
Plánované turnaje: 

§ Milan Chovančík představil záměr na organizaci turnaje dívek 3+1 s možností konání na 
zimním stadionu. 

§ Milan Chovančík představil možnost subregionálního turnaje na principu Mixle pixle, bod bude 
rozebrán s celky na regionálních VH. 

§ V diskuzi řešeny přínosy a výstupy z turnaje Mixle pixle ve Světlé nad Sázavou. 
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Odkazy na náborové projekty: 
http://www.cmshb.cz/205_sportovni-dny-skolek 
 
http://www.cmshb.cz/207_hokejbalove-krouzky 
 
http://www.cmshb.cz/200_naborovy-set 
 
http://www.cmshb.cz/201_skolni-set 
 
http://www.cmshb.cz/202_startovaci-set 
 
 
 
 
 

 
Milan Chovančík, v.r. 
vedoucí ÚMM ČMSHb 


