
             
 

     K O M I S E  M L Á D E Ž E  Č M S H b  
 

ZÁTOPKOVA 100/2, PO BOX 40, 160 17 PRAHA 6, Banka: GE Money Bank 1724200505/0600 TEL/FAX: 266 313 766 
MOBIL: 603 469 494, E-MAIL: hokejbal@hokejbal.cz , WEB: www.hokejbal.cz , IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485  

Registrace: MV ČR, VSP/1-1622/90-R, 27. 6. 1990 
 

Kontakt KM ČMSHb: Falta Přemysl, Jahodnická 85, 198 00 Praha 9, falta@hokejbal.cz, 777 895 857 
_________________________________________________________________________________________________ 

 Předseda KM ČMSHb: 
Přemysl Falta e-mail: falta@hokejbal.cz mobil: +420 777 895 857 

 
Řídící orgán 
 

Komise mládeže ČMSHb 
Přemysl Falta, předseda KM ČMSHb 
 
poštovní adresa: KM ČMSHb, Jahodnická 85, 198 00, Praha 9 
telefon: 777 895 857 
web: www.hokejbal.cz 
e-mail: falta@hokejbal.cz 
 

Disciplinární komise ČMSHb 
 

Josef Pavlovec (předseda) 
Kostnická 610, 530 06, Pardubice 
TB: 466 335 425, mobilní telefon: 603 879 824, e-mail: dk@hokejbal.cz  
 

Komise rozhodčích ČMSHb Vít Čapek (předseda)  
Třebízského 419, Písek, 397 01 
mobilní telefon 603 486 010, e-mail: capek.vi@seznam.cz 
 

Podmínky účasti mužstva 
 

1) postupové umístění v dlouhodobé části MČR 
2) platná soupiska mužstva, vygenerovaná IS ČMSHb (uzávěrka soupisek v kategoriích 

mladší a starší žáci je 10. května 2010) 
3) platné registrační průkazy    
4) jednotné dvě sady dresů a kalhot. V případě krátkých kalhot musí být jednotné i 

stulpny všech hráčů. Hráč, který nesplňuje toto ustanovení, nebude připuštěn 
rozhodčími ke hře. 

5) nedohodnou-li se mužstva jinak, nastupuje v rozpise uvedené domácí mužstvo 
k zápasu v bílých nebo jiných světlých dresech, hostující mužstvo v tmavých 
dresech. Dresy musejí být označeny čitelnými čísly (maximálně dvoumístná – od 1 do 
99. 

6) k utkáním nadstavbové části mohou nastoupit pouze hráči, kteří byli řádně 
uvedeni na soupisce mužstva nejpozději k 10. květnu 2010.  

7) povinné vybavení mužstva předepsanou výstrojí: 
• hokejové přilby s platným bezpečnostním atestem IIHF. Výjimky 

povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb.  
• jednotné (identické) dresy mužstva, včetně brankáře. Hráč bez 

jednotného dresu nebude rozhodčím připuštěn ke hře. 
• hokejové nebo hokejbalové rukavice 
• jednotné (identické) kalhoty, případně stulpny a krátké kalhoty, 

vyjma brankáře mužstva. Hráč, který nebude mít jednotnou 
výstroj, nebude rozhodčím připuštěn ke hře. V případě krátkých 
kalhot a stulpen je nutné, aby tyto součásti výstroje zakryly celou dolní 
polovinu těla, dále musí být zakryté chrániče holení a kolen. Tyto 
nedostatky budou v průběhu hry rozhodčími trestány. 

• celoobličejový kryt   
• vše ostatní dle Pravidel hokejbalu 2008 

8) trenér s platnou licencí ČMSHb, případně studující na licenci s platným potvrzením o 
studiu trenérské licence, vedoucí mužstva s platným funkcionářským průkazem 

9) mužstvo, které si svým konečným postavením v základní skupině MČR může zajistit či 
již zajistilo postup do semifinálové skupiny  MČR, může z nadstavbové části MČR 
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o vlastní vůli odstoupit.  
 
Oznámení o tomto odstoupení mužstva však musí učinit vedoucí mužstva 
písemnou formou (poštou na adresu Falta Přemysl, Jahodnická 85, 198 00 
Praha 9, emailem na adresu falta@hokejbal.cz), a to: 
  
a) nejpozději do 10. dubna 2010. V tomto případě mužstvo nehradí žádný 
poplatek za odstoupení z nadstavbové části MČR starších a mladších žáků.  
 
b) nejpozději do 10. května 2010, 12:00 hodin. Při odstoupení v tomto 
termínu (od 10. dubna do 10. května 2010) je mužstvo povinno uhradit KM 
ČMSHb poplatek ve výši Kč 2.000,-, který je splatný zároveň s odesláním 
rozhodnutí mužstva o odstoupení z Nadstavbové části MČR starších a 
mladších žáků. 
  
c) Úmyslné odstoupení mužstva z nadstavbové části soutěže po termínu 10. 
května 2010, 12:00 hodin) má pro toto mužstvo za následek finanční postih 
ve výši Kč 10.000,-.  
 
d) KM ČMSHb má právo nahradit týmy, které z nadstavbové části MČR odstoupily, 
dalšími mužstvy, které osloví v závislosti na pořadí určeném na základě zveřejněné 
tabulky dosažených bodových koeficientů všech mužstev MČR starších a mladších 
žáků 2009/2010. 
  

10) družstva klubu ve všech věkových kategoriích jsou povinna startovat pod 
jedním, pro všechny společným názvem. Tento název je oficiálním názvem klubu 
a musí být uváděn v přihláškách do soutěží, ostatních dokladech klubu a 
v registračních průkazech všech hráčů klubu 

 
Předpisy • vyšší tresty obdržené v dlouhodobé části MČR se pro nadstavbu anulují, 

vyjma případů, kdy hráč dovršil 4., případně 8. vyšší trest v posledních zápasech 
dlouhodobé části. Pak se takovéto zastavení činnosti přenáší i do utkání nadstavby 

• v nadstavbové části se vyšší tresty evidují. V případě dosažení 4., případně 
8. vyššího trestu v nadstavbové části se postupuje podle DŘ, čl. 6, bod 2. 

• udělené tresty zastavení činnosti zůstávají v platnosti i pro nadstavbu 
• hraje se podle platných pravidel a řádů ČMSHb.  
• hraje se s oficiálním plastovým oranžovým míčkem, při teplotách nad 18°C se používá 

tvrdý typ míčku 
 

Počet účastníků nadstavbové 
části MČR SŽ a MŽ 

MČR starších žáků 
 
� 3 semifinálové skupiny po 5 účastnících 
� finálová skupina – 8 účastníků 
 
MČR mladších žáků 
 
� 3 semifinálové skupiny po 5 účastnících 
� finálová skupina – 8 účastníků 
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Hrací dny � semifinálové skupiny mladších žáků – 15. a 16. května, 

� semifinálové skupiny starších žáků – 21., 22. a 23. května 
� finálová skupina mladších žáků – 22. a 23. května, Praha, Stadion mládeže Palmovka 
� finálová skupina starších žáků – 28., 29. a 30. května, Praha, Stadion mládeže Palmovka 

 
� místa konání semifinálových turnajů obou kategorií budou známa po uzávěrce konkursu 

na pořadatele těchto turnajů (uzávěrka přihlášek do konkursu – 15. dubna 2010, 
vyhlášení výsledků konkursu - 3. května 2010) 

 
Počet hráčů 
 

5 + 1 

Hrací doba, bodování � starší žáci 3 x 12 minut (tresty 1, 3, 6 minut, přestávka 3 minut y) 
� mladší žáci 3 x 10 minut (tresty 1, 3, 6 minut, přestávka 3 minuty) 
� v případě remízy v normální hrací době v semifinálových skupinách a základní finálové 

skupině MČR SŽ a MŽ následují 3 samostatná střílení, pokud není po provedení těchto 
samostatných střílení rozhodnuto, pokračuje se dál až do rozhodnutí. Exekutorem 
samostatného střílení v těchto následujících sériích (4. - ??) může být už kterýkoli hráč, 
kterého má mužstvo k dispozici na hráčské lavici, a to i vícekrát. 

� vítěz v normálním hracím čase získává 3 body 
� poražený tým v normálním hracím čase nezískává žádný bod 
� mužstvo, které je úspěšnější v samostatných stříleních získává 2 body, 

poražený tým v samostatných stříleních pak 1 bod 
� v případě remízy v normální hrací době utkání play-off se postupuje dle Soutěžního 

řádu hokejbalu článku 311 – Utkání hraná do rozhodnutí. 
 

Postupy 
 

• ze všech semifinálových skupin Nadstavbové části MČR starších i mladších žáků 
postupují vždy 2 nejlepší týmy do finálové skupiny, které do finále doplní 2 
nejúspěšnější celky ze 3. míst semifinálových skupin (rozhodujícím kritériem pro 
určení 7. a 8. postupujícího týmu je jeho získaný koeficient úspěšnosti dle SŘ, 
hlava IV. článek 403, bod 4) 

• o nasazení postupujících týmů do finálových skupin rozhodne jejich úspěšnost 
v semifinálových skupinách  
 

Podmínky nastoupení k utkání 
 
 

• platná soupiska mužstva vygenerovaná IS ČMSHb 
• platné registrační průkazy ČMSHb  

Věkové kategorie 
 
 

• starší žáci (do 15 let) – hráči narození v letech 1995, 1996 a případně i mladší 
• mladší žáci (do 13 let) – hráči narození v letech 1997 a mladší 
 

Ostaršení 
 

v MČR starších žáků mohou startovat mladší hráči narození v letech 1997, 1998, 1999 a 
2000 pouze se souhlasem rodičů a lékaře na platném formuláři Ostaršení hráče (řídící 
orgán ostaršení nepotvrzuje), který se přikládá ke kontrole zároveň s registračními 
průkazy.   
 

Rozhodčí 
 
 

delegováni KR ČMSHb. V případě, že se delegovaná dvojice rozhodčích nedostaví, 
postupuje se podle soutěžního řádu. 
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Zdravotní prohlídky za zdravotní stav hráčů odpovídá vedoucí mužstva. Rozhodčí lékařské prohlídky nekontroluje. 

Technické zabezpečení utkání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) každý turnaj nadstavbové části řídí vedoucí semifinálové, případně vedoucí finálové 
skupiny nadstavbové části MČR, který na této akci přímo zastupuje KM ČMSHb   

2) mužstvo bez dospělé osoby na střídačce nebude připuštěno k odehrání 
utkání. 

3) pořádající domácí mužstvo během semifinálových skupin je povinno zajistit 
pořadatelskou službu v rozsahu uvedeném v SŘ ČMSHb!! 

4) pořádající domácí mužstvo zajišťuje během semifinálových skupin obsazení 
funkce časoměřiče, zapisovatele osobou s platným průkazem KR ČMSHb - 
zapisovatel 

5) pořádající domácí mužstvo semifinálového turnaje zajišťuje pro ostatní 
účastníky turnaje prostřednictvím svého určeného zástupce cenově 
přijatelnou nabídku ubytování po dobu konání turnaje. Samotné objednávky si 
však vyřizují oddíly samostatně. 

6) na každém hřišti musí být funkční elektronická časomíra s těmito zobrazovanými 
údaji: čas (vč. přestávek), stav skóre, třetiny a 2 tresty pro každé mužstvo 

7) vedoucí semifinálové skupiny zašle doporučenou poštou originály zápisů o 
utkání na adresu Falta Přemysl, Jahodnická 85, 198 00 Praha 9 první 
pracovní den po skončení semifinálové skupiny.  

8) v případě odebrání registračního průkazu zasílá rozhodčí kopii zápisu spolu 
s registračním průkazem na adresu předsedy DK ČMSHb. 

9) vedoucí semifinálové skupiny hlásí výsledky utkání, jednotlivých třetin, 
poměr střel, vyloučení, přesilovek, využitých přesilovek a branek 
dosažených v oslabení na mobilní telefon 777 895 857 ihned po skončení každého 
utkání ve skupině formou SMS zprávy.  

 
Hospodářské náležitosti 1) startovné ve skupinách nadstavbové části se neplatí.  

2) herní jistotu mají mužstva složenou u řídících orgánů dlouhodobé části MČR 
3) nájem hřiště v semifinálových skupinách hradí pořádající domácí oddíl  
4) náklady na odměny rozhodčích v semifinálových skupinách MČR vyčísluje 

vedoucí semifinálové skupiny. Tyto náklady se dělí mezi pořádající oddíl a 
ostatní týmy v semifinálových skupinách v následujícím poměru: pořádající 
oddíl 60%, ostatní účastníci vždy 10% 

5) ve finálových turnajích MČR náklady na rozhodčí hradí KM ČMSHb 
  
Ocenění � všechna mužstva v nadstavbové části obdrží diplom 

� nejlepší hráč každého z mužstev ve finálových skupinách obdrží trofej 
� všechna mužstva finálových skupin obdrží poháry  
� hráči mužstev umístěných na 1. – 3. místě obdrží medaile 
� hráči vítězných týmů MČR v obou kategoriích obdrží mistrovské diplomy 
 
 
 
 

 
 


