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Zápis z jednání Komise mládeže ČMSHb 
 
Místo:  Ďáblova Aréna Palmovka, Praha 
Den:    sobota 4. února 2006 
Čas:    17:00 
 
Účast:  Falta Přemysl, Kuna David, Šimon Václav 
 

1. Do Komise mládeže ČMSHb ( dále jen KM ) byl navržen nový člen, p. Václav Šimon, předseda HBC 
Tygři Mladá Boleslav, účastníka Extraligy staršího a mladšího dorostu a MČR starších žáků Střed. KM tak 
působí ve složení Falta Přemysl – předseda, Kuna David, Šimon Václav – členové. Činnost v Komisi 
mládeže ukončil p. Mannert Václav. KM žádá sekretariát ČMSHb o změny kontaktů na oficiálním 
svazovém webu www.hokejbal.cz  

 
- předseda KM Falta Přemysl, 777 895 857, premysl.falta@streethockey.cz 
- člen KM Kuna David, 721 612 802, D.Kuna@seznam.cz  
- člen KM Šimon Václav, 720 354 690, vaclav.simon1@skoda-auto.cz  

              
             Z: Falta, Březina T: do 12. února 2006 
  

2. KM řešila působení mužstva TJ Sokol Žraloci Kardašova Řečice v Extralize mladšího dorostu. 
Jmenované mužstvo se trestá pokutami v souhrnné výši Kč 17.500,- ( kontumace utkání č. 5040 – Kč 
5.000,-, kontumace utkání č. 5052 – Kč 2.500,-, odstoupení ze soutěže – Kč 10.000,- ). Dále je mužstvo 
povinno uhradit částku Kč 500,- za převzetí práv na soutěž od mužstva HBC Olymp Jindřichův Hradec a 
částku Kč 570,- za nevyplacenou odměnu a cestovní náhrady rozhodčích utkání č. 5052. Celkovou 
částku Kč 18.570,- je oddíl TJ Sokol Žraloci Kardašova Řečice povinen uhradit do 28. února 2006.     

 
KM předběžně požádala registrační úsek o pozastavení přestupů a předčasných ukončení hostování         
z uvedeného oddílu. Přestup či ukončení hostování bude provedeno pouze při složení paušální úhrady 
části dlužné částky oddílu ve výši Kč 1.500,- za hráče.  
 
Z: Falta T: do 12. února 2006 

 
3. KM řešila start neoprávněného hráče v utkání Extraligy staršího dorostu č. 4077 v mužstvu HBC 

Habešovna Gladiators. Jmenované mužstvo se trestá pokutou Kč 5.000,-. Hráč a vedoucí mužstva 
budou potrestáni DK ČMSHb. 
 
Vzhledem k tomuto případu a některým dalším signálům ze soutěží mládeže přistoupí KM ve spolupráci 
s Komisí rozhodčích k systematickým kontrolám totožnosti hráčů ve všech soutěžích mládeže. 
Z případných zjištěných neoprávněných startů hodlá KM vyvodit ty nejpřísnější důsledky. 
 
Z: Falta T: do 12. února 2006 
 

4. KM jednala na základě podnětů, které zazněly na jednání předsednictva ČMSHb, o systému soutěží pro 
mladší a starší dorost ( stávající v. současný model MČR SŽ a MŽ ) . KM jednoznačně a též ze znalosti 
názorů dalších funkcionářů v týmech dorostenců podporuje současný model Extraligy a Národních 
HbL. KM připraví podklady na vypracování materiálu, který bude argumentovat správnost současného 
systému a poukazovat na případná negativa přechodu na systém využívaný v žákovských kategoriích. 
 
Z: Falta, Kuna, Šimon  T: do 22. února 2006 ( důležité !!! - 25. února se koná předsednictvo ČMSHb ) 
 

5. KM rozhodla o systému a postupovém klíči nadstavbové části MČR MŽ a SŽ 2005 / 2006, který bude 
zveřejněn na www.hokejbal.cz. Do SF skupin postoupí 15 mužstev mladších žáků ( 3 SF skupiny ) a 20 
mužstev starších žáků ( 4 SF skupiny ). V semifinálových skupinách odpadnou na rozdíl od loňské 
sezony páteční utkání, což se odrazí na snížených nákladech mužstev. Z každé semifinálové skupiny 
postoupí 2 nejlepší mužstva do finále. Nasazení do  semifinálových skupin bude po diskusi a zvážení 
celkem 3 variant nakonec pevné ( typ: SF A – Střed 1., Střed 6., Severozápad 2. apod .. ). Do finálových 
skupin budou postupující týmy nasazeny dle dosažených výsledků v SF skupinách. Ve finálovým turnajích, 
které se odehrají týden po sobě v Praze na Palmovce  ( mladší žáci 19. – 21. 5., starší žáci 26. – 28. 5. ), 
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se bude hrát nově vždy nejprve ve dvou základních skupinách, na které bude pak navazovat „mini“ play-
off. KM si o nového finálového modelu slibuje dramatičtější průběh vyvrcholení žákovské sezony.                            

 
KM dále rozhodla o vypsání výběru na pořadatele semifinálových skupin MČR MŽ a SŽ. Samotné 
vyhlášení a požadované podmínky budou zveřejněny na www.hokejbal.cz . Pořádající tým musí být 
v průběžném pořadí na předním místě tabulky MČR, musí mít k dispozici celkem 6 šaten přímo v areálu 
stadionu po celou dobu konání SF skupiny MČR, musí mít v provozu elektronickou výsledkovou tabuli 
včetně proškoleného zapisovatele a časoměřiče, jehož odměny hradí též pořadatel. Samozřejmostí je 
hřiště schválené STK ČMSHb, pro tuto akci požadované o maximálních rozměrech 53 x 27 m ( tzn. drobné 
odchylky od nejběžnějšího rozměru 52 x 26 m ). Uzávěrka přihlášek do výběru bude 31. března na adresu 
KM k rukám předsedy KM ČMSHb. 
 
Z: Falta  T: do 15. února 2006 
 

6. KM projednala celkový stav práce s mládeží u klubů nejvyšších soutěží a konstatovala, že v některé 
kluby, jejichž týmy hrají především v ČNHbL a MNHbL, pracují s mládeží velice špatně. Naopak na druhé 
straně je vidět výrazný kvalitativní pokrok u některých účastníků Extraligy, které v některých případech 
dohnalo k zahájení práce s mládeží až nařízení předsednictva ČMSHb ( Ústí nad Labem, Kovo Praha, ... ). 
Po diskusi KM pověřila svého předsedu, aby na jednání předsednictva ČMSHb opět navrhnul navýšení 
povinnosti práce s mládeží u týmů ČNHbL a MNHbL na 2 týmy. Důvodem je snaha zlepšit a 
zintenzivnit rozvoj mládežnických soutěžích v místech dosud velice podprůměrných ( Nová Včelnice, 
Vlašim, Svítkov, Malenovice – Zlín, Opava, Gepards Brno, .... ). 
 
Z: Falta  T: 25. února 2006, předsednictvo ČMSHb 

 
7. Předseda KM informoval o společném výjezdu s předsedou STK p. Kadaněm po Moravě v prosinci 

2005. V Ostravě, na Zlínsku a Hodonínsku byli kontaktováni bývalí i současní hokejbaloví funkcionáři 
s cílem zajistit v těchto místech na jaře 2006 uskutečnění krátkodobých hokejbalových dětských lig 
s případným vyvrcholením, mini turnajem vítězů s titul „amatérského mistra Moravy“. Tyto dětské ligy by 
zprvu měly rozhýbat dění v dřívějších hokejbalových baštách a po jejich resuscitaci nově vzniklé nebo 
obnovené týmy zapojit do stávajícího systému soutěží mládeže. Další výjezd na Moravu se uskuteční 
v polovině února. 

 
8. KM projednala návrh předsedy KM na ocenění zásluh některých funkcionářů, dlouhodobě pracujících 

s mládeží, formou oficiálních poct ČMSHb. Členové KM připraví své konkrétní návrhy funkcionářů na 
tato ocenění. Dle přestav KM by předání těchto ocenění proběhlo v rámci Zlatého míčku. KM dále promýšlí 
možnosti a formu ocenění klubů, které se taktéž dlouhodobě starají o mládež.  

 
Z: Falta, Kuna, Šimon  T: do 22. února 2006 ( důležité !!! - 25. února se koná předsednictvo ČMSHb ) 
 

9. Příští zasedání KM se uskuteční mezi 1. – 15. dubnem 2006 
 
 
  Falta Přemysl, v.r. 

 
 
 

 


