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PROPOZICE  

O POHÁR K 30. VÝROČÍ ČMSHB 
kategorie: JUNIOŘI 

 

Článek I. - Řídící orgán 
 

Ligová komise ČMSHb. 
 

Článek II. – Podmínky účasti družstev 
 

1)  Řádně vyplněná „Přihláška do Poháru“, podaná nejpozději do 22. 5. 2020 včetně.  

Přihláška musí být zaslána výhradně elektronicky na e-mail LK@hokejbal.cz.  
 

2) Úhrada startovného v termínu splatnosti. 
Startovné není vyžadováno.  

 

3) Soupiska družstva 

Koresponduje s nejaktuálnější verzí ze soutěžního ročníku 2019-2020 s využitím „okna pro střídavé 
starty a hostování“ v období dle sdělení předsedy Technické komise ČMSHb (email ze dne 25.5.2020). 

 

Článek III. – Systém turnaje a předpisy   
 

1) Hraje se podle platných pravidel a řádů ČMSHb, vydaných v roce 2018, aktualizovaných 1. 1. 2019, ve 
znění dokumentu „Úprava řádů pro období koronaviru“, který byl klubům zaslán samostatně (viz email 

předsedy TK ze dne 25.5.2020). 
 

2) Věkové kategorie 
Chlapci ročníku narození 2000, 2001, 2002 a dívky ročníku narození 2002 a starší,  

chlapci a dívky ročníku narození 2003, 2004 a 2005. 
 

3) Počet účastníků 
Počet účastníků je 8.  
 

4) Termíny 
1., 2. a 3. kolo  –  6., 13. a 20. 6. 2020 

Final four  –  27. a 28. 6. 2020. 
 

5) Hrací doba a tresty 
Základní část: utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 a 10 minut, 

případné prodloužení 5 minut po tříminutové přestávce, s počtem hráčů 4+1, případná samostatná 

střílení v sérii po třech. 
Final four: semifinále a utkání o třetí místo se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 

2, 5 a 10 minut, případné prodloužení 5 minut po tříminutové přestávce s počtem hráčů 4+1, případná 
samostatná střílení v sérii po třech. Pouze finálové utkání se hraje 3 x 15 minut čistého času, tresty 2, 

5 a 10 minut, případné prodloužení 10 minut po pětiminutové přestávce s počtem hráčů 5+1, případná 

samostatná střílení v sérii po pěti. 
 

6) Systém turnaje 

Základní skupiny 
8 týmů bylo rozděleno do 2 skupin, v nichž sehrají utkání systémem „každý s každým“. Získané body se 

započítávají do tabulky.  
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Kritéria pro určení konečného pořadí týmů ve skupině (upraveno tak, aby nemohlo být o pořadí s jistotou 

rozhodnuto již po druhém utkání): 
i. vyšší počet bodů 

ii. vyšší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými góly ze všech utkání 
iii. vyšší počet vstřelených gólů ve všech utkáních 

iv. los 

Final four 
Týmy na 1. a 2. místě každé skupiny sehrají semifinále (1.A–2.B, 1.B–2.A). Vítězové sehrají finále, 

poražení se utkají o 3. místo. Hraje se vyřazovacím způsobem (systém play-off na jedno utkání).  
Týmy umístěné na 3. a 4. místě v Poháru končí. 
  

7) Hodnocení utkání 

Bodové hodnocení utkání v základních skupinách:  
➢ 3 body získá družstvo za vítězství po skončení základní hrací doby,   

➢ 1 bod získají obě družstva při nerozhodném stavu po skončení základní hrací doby,  
➢ dodatečný 1 bod získá družstvo, které zvítězí v prodloužení, popř. na samostatná střílení (SS), 

samostatná střílení se provádějí dle SŘ, čl. 401, odst. 2,  

➢ za prohrané utkání v základní hrací době nezíská družstvo žádný bod.  
Při remíze se utkání prodlužuje o 5 minut, popř. následují 3 SS, následně po jednom s výměnou stran, 

do rozhodnutí. 
 

Utkání o umístění (Final four) se hrají dle ustanovení SŘ čl. 311, vyjma ustanovení o prodloužení (bod 
2). V případě nerozhodného výsledku následuje po tříminutové přestávce prodloužení 5 minut, v počtu 

hráčů 4 na 4, popř. SS v sérii po třech, následně po jednom s výměnou stran, do rozhodnutí. Vítěz 
utkání play-off postupuje do další fáze turnaje.  

Finále se hraje 3 x 15 min., při nerozhodném výsledku následuje přestávka v délce 5 minut, prodloužení 
10 minut. v počtu hráčů 5 na 5, následně 5 samostatných střílení do rozhodnutí. 
 

Stručný výklad 
Základní skupiny  
− vítězství v základní hrací době 3 body, remíza 1 bod. 
− nerozhodná utkání =  prodloužení 5 minut, počet hráčů 4 na 4, následují 3 samostatná střílení   
Play-off + utkání o umístění 
− nerozhodná utkání =  prodloužení 5 minut, počet hráčů 4 na 4, následují 3 samostatná střílení.  
Finále 
- nerozhodné utkání = prodloužení 10 minut, počet hráčů 5 na 5, následuje 5 samostatných střílení.  

 

8) Realizační tým družstva 
Požadavky na realizační tým konkrétního družstva jsou totožné s podmínkami dlouhodobé mistrovské 

soutěže, které se tým účastnil v soutěžním ročníku 2019-2020. 
 

9) Registrační průkazy a soupiska 
Každý tým je povinen předložit nejpozději 30 min před zahájením svého prvního utkání platnou soupisku 

družstva, průkaz trenéra a průkaz vedoucího družstva/funkcionáře (-ů). Průkazy realizačního týmu 

budou účastníkům vráceny po skončení jejich účasti v turnaji. 
 

10) Sestava družstva 

V utkáních Extraligy juniorů nemohou nastupovat hráči s platnou profesionální smlouvou 
v klubu ČSLH. Za plnění tohoto ustanovení odpovídá zásadně vedoucí družstva.  

Sestava 

         minimální počet hráčů pro utkání je 7 hráčů + 1 brankář. 
UPOZORNĚNÍ: V případě, že tým nemůže postavit na začátku utkání minimální počet hráčů 7+1, utkání 

se neodehraje, bude kontumováno a tým bude řešen LK ČMSHb. 
 

11) Hodnocení turnaje 
Vítěz a týmy umístěné na 2. a 3. místě získají pohár za umístění a medaile. 

Tým umístěný na 4. místě získá pohár. 
Individuální ceny – nejlepší hráč každého týmu. 

 

Článek IV. – Požadavky na sportovní vybavenost hráčů 
 

Požadavky na sportovní vybavenost hráčů korespondují s podmínkami, platnými pro tým v dlouhodobé 
soutěži, do které byl tým přihlášen v soutěžním ročníku 2019-2020.  
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Článek V. – Technické zabezpečení utkání  
 

1) Hřiště (stadion) 

Utkání základních kol se uskuteční na hřištích týmů uvedených v rozpise jako domácí. 

Final four se odehraje na zimním stadiónu ve Světlé nad Sázavou.  
 

2) Pořadatelská služba 

Pořádající klub zajistí pořadatelskou službu v rozsahu:  

➢ min. 2 pořadatelé (viz. SŘ čl. 304 + nařízení pro zabránění šíření koronaviru) 
Final four zajistí ČMSHb. 

 

3) Rozhodčí a pomocní rozhodčí 

Pořádající klub (při Final four ČMSHb) zajistí k utkání povinně pomocné rozhodčí: 

a) zapisovatel – osoba proškolená ke zpracování zápisu, resp. elektronického zápisu o utkání a uvedená 

v IS2 ČMSHb,  
b) časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou. 

 

4) Zdravotnická služba 

LK ČMSHb doporučuje pořádajícímu klubu přítomnost zdravotníka na všech utkáních soutěže. Při Final 
four zajistí ČMSHb. 

 

Článek VI. – Hospodářské náležitosti 
 

1) Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek 
a) Finanční postih dle DŘ hokejbalu. 

b) Klubu, jehož družstvo odstoupí ze soutěže, zanikne právo na finanční či materiální dotaci ČMSHb, 

bude-li klubu přiznána. Tyto dotace, vázané na účast v soutěži, které již klub obdržel, je povinen 
neprodleně vrátit ČMSHb v plné výši. 

2) K účtování poplatků jsou oprávněny LK ČMSHb a a další odborné komise ČMSHb. 
 


