ÚSEK SOUTĚŽNÍHO HOKEJBALU
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Vedoucí úseku: Ing. Milan Hušek, tel: +420 773 785 513, e-mail: husek@hokejbal.cz

Požadavky na organizaci extraligového utkání
2019-2020

A – Obecné povinnosti
1.

Pořádající klub zajistí pro hostující tým, rozhodčí utkání, delegáta utkání a na vyžádání i
zástupce ČMSHb a TV štábu bezproblémový vstup na stadion a do šaten.

2.

Pořádající klub zajistí pro utkání hřiště a šatny v odpovídajícím stavu.
 Před utkáním zajistí:
 čistou vytápěnou šatnu pro soupeře a rozhodčí,
 teplou vodu ve sprchách hráčů a rozhodčích,
 čisté WC pro hráče a rozhodčí.


Na hřišti provede kontrolu zejména:
 sítí v brankách, včetně ochranného polstrování,
 ochranných sítí za brankami (díry, upevnění, vypnutí sítí), včetně ochranného
polstrování,
 čistoty hrací plochy (včetně listí atp.), u plastových povrchů odstraní boule,
spáry mezi deskami a zajistí zasazení povrchu do zámků (po celé ploše),
 funkčnosti zavírání dvířek HL a TL,
 funkčnosti časomíry a ozvučení stadionu.

3.

Pořádající klub umožní bezplatný vstup na utkání pracovníkům dopingové kontroly,
delegátům, a rozhodčím ČMSHb (všechny uvedené osoby mají za povinnost se prokázat
odpovídajícím průkazem) a zástupcům médií. Zajistí podmínky pro činnost zástupců
řídících orgánů soutěže a jeho komisí, zejména pro delegáta utkání a pracovníky
pověřené dopingovou kontrolou.

4.

Pořádající klub před utkáním vyplatí rozhodčím příslušnou finanční odměnu za utkání a
cestovní náhradu.

5.

Pořádající klub vytvoří podmínky pro elektronické zpracování zápisu ze všech domácích
utkání dle dané metodiky. Za tím účelem určí dvě vzájemně zastupitelné osoby na pozici
zapisovatele, které budou proškoleny a následně vybaveny průkazem zapisovatele.
Zpracování elektronického zápisu je v sezóně 2019/20 povinné.

6.

Pořádajícímu klubu se v sezóně 2019/20 doporučuje zajistit při každém domácím utkání
videozáznam v systému společnosti sport.video http://cz.sport.video/, nebo jakýmkoliv
jiným způsobem.

B – Příprava na utkání, jeho zabezpečení a časová osa činností
1.

90 minut před začátkem utkání musí být
 zpřístupněny uzamykatelné šatny (včetně sprch a WC) pro hostující tým a pro
rozhodčí

2.

45 minut před začátkem utkání musí být
 hřiště uvolněno pro rozcvičení družstev
 zabezpečené prostory se zákazem vstupu (prostor mezi střídačkami, přístup hráčů,
realizačních týmů a rozhodčích ze šaten na hřiště)
V případě TV utkání proběhne 45 minut před začátkem utkání technická schůzka za
účasti odpovědného činovníka ČMSHb, vedoucích obou mužstev a TV pracovníka za
účelem upřesnění místních podmínek pro uskutečnění TV přenosu.

3.

30 minut před začátkem utkání musí být
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 na stadionu přítomen hlavní pořadatel (oficiální vestou ČMSHb označená osoba,
starší 18 let, zodpovědná za činnost pořadatelské služby, jejíž počet a činnost stanoví
dle místních podmínek konkrétního hřiště/stadionu TK ČMSHb). Hlavní pořadatel
musí být před utkáním představen rozhodčím, nesmí mít při utkání žádnou jinou
funkci.
 přítomni pomocní rozhodčí – zapisovatel, časoměřič
 zapnutá časomíra se zobrazením aktuálního času nebo odpočítávání času do zahájení
utkání
 funkční ozvučení hřiště
4.

10 minut před začátkem utkání musí být
 na stadionu přítomna zdravotnická služba. Přítomný zdravotník musí být představen
rozhodčím utkání, musí být viditelně označený a vybavený potřebným vybavením pro
první pomoc. Pořadatelská služba je povinná zajistit funkční telefon pro přivolání
záchranné služby po celou dobu utkání.
Zdravotníkem se rozumí osoba s úplným zdravotnickým vzděláním (lékaři, všeobecné
zdravotní sestry, zdravotničtí záchranáři, sestry bakalářky, porodní asistenti, terapeuti,
fyzioterapeuti, či jiní zdravotničtí pracovníci, 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).
 v boxu časoměřičů přítomné všechny osoby pomocných funkcí:

zapisovatel, časoměřič, hlasatel, obsluha otevírání dvířek TL,
 v boxu časoměřičů připravené:

hrací míčky (minimálně 10 ks, označených logem ČMSHb),

rezervní stopky (pro případ havárie časomíry),

řádně vyplněný zápis o utkání (včetně sestav obou družstev),
 oběma týmy opuštěna hrací plocha.

C – Technické náležitosti
1.

Dodržet oficiální začátek utkání, včetně společného nástupu obou družstev a rozhodčích a
v průběhu utkání postupovat dle pokynů rozhodčích v souladu s platnými předpisy a
Pravidly hokejbalu.

2.

Zajistit povinné hlášení v průběhu utkání hlasatelem dle pravidel pro činnost hlasatele,
která jsou součástí Rozpisu soutěží a Pravidel hokejbalu.

3.

Zápis o utkání vyplňovat dle platných pokynů, včetně údajů o střelách na branku a počtu
diváků, po utkání zkontrolovat úplnost vyplnění Zápisu o utkání. Za správnost údajů v
Zápise o utkání a za jeho úplné vyplnění zodpovídá pořádající klub. Zápis o utkání
převezmou rozhodčí.

4.

Kontrolu organizace utkání je oprávněn provádět:
 rozhodčí
 delegát
 zástupce řídícího orgánu soutěže (předseda, člen odborné komise ČMSHb).
V případě zjištěných nedostatků bude pořadatel utkání informován na místě. Zjištěné
nedostatky budou zaznamenány ve Sportovně technické zprávě delegáta (bude-li na
utkání přítomen) nebo v Zápisu o utkání. Delegát je povinen zaslat zprávu nejpozději
třetí pracovní den po skončení utkání pořádajícímu klubu, soupeři a řídícímu orgánu
soutěže.
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D – Ostatní ujednání
Výše uvedená ustanovení doplňují a upřesňují Článek 304 Soutěžního řádu hokejbalu, jehož
ustanovení je pro organizaci utkání nadále závazné.
Nesplněním výše uvedených ustanovení se klub vystavuje nebezpečí postihu v souladu
s Disciplinárním řádem hokejbalu.

Milan Hušek
vedoucí ÚSH
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