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       Určeno pro:  všechny kluby v soutěžích ČMSHb 

 rozhodčí a delegáty  

 

Metodický pokyn 
pro používání míčků v soutěžích ČMSHb 

(aktualizace k 01. 09. 2018) 

__________________________________________________________________________ 

 

 

I. Úvod 
 

a) Na základě analýzy laboratorního testování hokejbalových míčků od různých výrobců 

za různých podmínek, schválilo Předsednictvo ČMSHb za oficiální - pro sezónu 2017/2018 - 

míčky výrobců D-Gel a Winnwell. 
 

b) Po vyhodnocení zkušeností týmů ze sezóny 2017/2018 (klubům byl zaslán elektronický 

dotazník) dochází pro sezónu 2018/2019 k úpravě článku II. Metodického pokynu pro 

používání míčků z 15.8.2017. 

 

II. Pravidla pro použití 
 

a) Při venkovní teplotě vzduchu do 15° C musí být v soutěžním utkání používány míčky 

Winnwell hard. 
 

b) Při venkovní teplotě vzduchu do 10° C je doporučeno v soutěžním utkání používat míčky 

Winnwell medium. 
 

c) Při venkovní teplotě vzduchu nad 15° C mohou být v soutěžním utkání používány míčky 

výrobce D-Gel nebo Winnwell hard. 

 

III. Rozlišení tvrdosti míčků Winnwell 
 

Míčky výrobce Winnwell medium a Winnwell hard se od sebe barevně liší takto: 
 

a) Winnwell medium  -  označení písmenem M – barva oranžová, 
 

b) Winnwell hard  -  označení písmenem H – barva červená.  

 

Tento Metodický pokyn je závazný od 1. září 2018 pro všechny kluby při mistrovských utkáních 

řízených ČMSHb a jeho nižšími složkami a při významných akcích organizovaných ČMSHb na 

území ČR. 

 

v Praze, 24. srpna 2018 

 

 

 

 

 
 

Ing. Milan Hušek, v.r. 

vedoucí ÚSH ČMSHb 


