PROPOZICE TURNAJE VÝBĚRŮ KRAJŮ 2016
kategorie U15
Článek I. - Řídící orgán
SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE ČMSHb
Předseda komise:
Poštovní adresa:
Členové komise:

Ondřej Průša, telefon: 777 334 096, e-mail: stk@hokejbal.cz
Samosoly 34, 378 21 Kardašova Řečice
předsedové odborných komisí ČMSHb

Článek II. – Podmínky účasti družstev
1)
2)
3)

Řádně vyplněná „Přihláška do turnaje výběrů krajů U15 2016“, podaná nejpozději do 30. 4. 2016
včetně.
Přihláška musí být zaslána výhradně elektronicky na e-mail stk@hokejbal.cz.
Sestavení výběru kraje (dle oficiálního členění v rámci ČR).
Do turnaje se mohou přihlásit výběry krajů pouze za podmínky existence minimálně dvou mládežnických středisek
přihlášených do soutěží mládeže U15 a nižší, organizovaných v rámci ČMSHb, pro soutěžní ročník 2015-2016.
Soupiska družstva
Každý tým je povinen zaslat „Turnajovou soupisku“ nejpozději 60 min před zahájením turnaje na zvláštním
formuláři, který vydá STK. Na soupisce mohou být uvedeny pouze hráči s platným registračním průkazem hráče
ČMSHb. Soupiska obsahuje maximálně 3 brankáře a 27 hráčů, trenéra a vedoucího družstva.

Článek III. – Systém turnaje a předpisy
1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

Hraje se podle platných pravidel a řádů ČMSHb, vydaných v roce 2015 a jejich pozdějších změn.
Kategorie
 Starší žáci – hráči narození v letech 2001, 2002 a případně mladší.
 Na turnaji mohou startovat hráči ročníků narození 2003, 2004, 2005 pouze se souhlasem rodičů na platném
formuláři Ostaršení hráče.
Počet účastníků turnaje
 Maximální počet účastníků je 10.
Termín turnaje
Sobota 25. 6. 2016 – základní skupiny
Neděle 26. 6. 2016 – utkání o konečné umístění.
Hrací doba a tresty
Hraje se 2 x 12 minut čistého času, přestávka 3 minuty, tresty 1, 3 a 6 minut. Řídící orgán si vyhrazuje právo na
změnu hracího času dle počtu přihlášených týmů. V případě udělení druhého vyššího trestu (3, 6, OK), má hráč
zastavenou činnost na nejbližší utkání. V případě udělení TH má hráč zastavenou činnost do vyřešení případu DK
ČMSHb a na turnaji již nesmí nastoupit.
Systém turnaje
Základní skupiny
10 týmů bude rozděleno (losem) do 2 skupin. Ve skupinách sehrají týmy utkání systémem „každý s každým“.
Získané body se započítávají do tabulky dle ustanovení SŘ čl. 403.
Utkání o konečné umístění
Do play-off postupují nejlepší 4 týmy (tým na 1. a 2. místě každé skupiny). Hraje se vyřazovacím způsobem
(systémem play-off na jedno utkání), dle „pavouka“ stanoveného rozpisem turnaje.
STK ČMSHb si vyhrazuje právo na změnu hracího systému a hrací doby v případě nižšího počtu účastníků v turnaji.
Hodnocení utkání

Bodové hodnocení utkání v základních skupinách se řídí dle SŘ čl. 401, bodů 1. a 2.
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Utkání o umístění se hrají dle ustanovení SŘ čl. 311, vyjma ustanovení o prodloužení (bod 2). Vítěz utkání
play-off postupuje do další fáze turnaje.

Finále se hraje dle ustanovení SŘ čl. 311 včetně prodloužení 5 min.
Stručný výklad
Základní skupiny
 vítězství v základní hrací době 3 body, remíza 1 bod + 1 bod za vítězství po SS
 3 nájezdy (systém jako v ZČ soutěží)
Utkání o umístění
 nerozhodná utkání bez prodloužení, následuje 5 nájezdů (systém jako v play-off dlouhodobých soutěží).
8) Realizační tým družstva
Realizační tým je složen z trenéra s platnou licencí a vedoucího družstva s platným průkazem vedoucího družstva
nebo funkcionáře. Jedna z osob musí být nehrající a v době utkání přítomna na hráčské lavici družstva.
9) Registrační průkazy
Každý tým je povinen předložit nejpozději 30 min před zahájením svého prvního utkání RP hráčů a celého
realizačního týmu. RP budou týmu vráceny po skončení jeho účasti v turnaji.
10) Hodnocení turnaje

Vítěz získá putovní pohár ČMSHb, pohár za umístění a medaile.

Týmy umístěné na 2. a 3. místě získají pohár za umístění a medaile.
11) Ostatní
Na turnaji je povolen start výběru Reprezentace U14 ČR a Reprezentace žen ČR.

Článek IV. – Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
1)

Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
Všechny dresy jedné sady musí být jednotné a originální s vyznačením kraje. Jednotným dresem jedné sady se
rozumí dresy identické základní barvy a dalšího identického grafického zpracování dresu, včetně loga, jednotného
stylu (typ písma) číslování na dresech všech hráčů (včetně brankářů) v utkání. Dresy musejí být označeny čitelnými
čísly (maximálně dvoumístná čísla – od 1 do 99).
Další upřesnění:
a) Domácí tým (uvedený na prvním místě v rozpise utkání) nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým
ve tmavé sadě.
b) Do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem s vyznačením kapitána (C) a minimálně jedním, maximálně
dvěma asistenty kapitána s označením (A).

2)

Krátké kalhoty
Všichni hráči družstva musí mít krátké kalhoty. Jednotná brava kalhot je doporučena.
Další upřesnění:
a) Nevyžadují se polstrované kalhoty u všech hráčů družstva.
b) Brankář družstva není povinen mít kalhoty identické základní barvy kalhot hráčů.

3)

Stulpny nebo podkolenky
Všichni hráči jednoho družstva musejí mít zcela zakrytou dolní polovinu těla. Hráči jednoho družstva mohou použít
jak stulpny, tak podkolenky. Je povinný kolenní chránič.
Použití stulpen
Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, koleno a holenní chránič.
Použití podkolenek
Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Koleno musí být chráněno tzv. volejbalovým chráničem nebo
podobným chráničem bez použití tvrzeného plastu chrániče. V případě použití podkolenek nesmí být použit spojený
holenní a kolenní chránič, hráči jednoho družstva nemusí mít stejně barevné kolenní chrániče.
Další upřesnění:
Brankář družstva není povinen používat stulpny nebo podkolenky.

4)

Helmy
Hráči jednoho družstva nemusí mít stejnou barvu helmy.

Článek V. – Technické zabezpečení utkání
1)
2)
3)

Hřiště (stadion)
Všechna utkání turnaje se odehrají na ZS ve Dvoře Králové.
Pořadatelská služba
Zajistí ČMSHb.
Rozhodčí a pomocní rozhodčí
Zajistí ČMSHb.

PROPOZICE – TURNAJ VÝBĚRŮ KRAJŮ 2016 - kategorie U15 | 2

Článek VI. – Hospodářské náležitosti
1)
2)

Protesty se podávají formou námitky, a to písemně nejpozději 15 min po skončení utkání řídícímu orgánu turnaje.
Poplatek za projednání námitky je 1 000 Kč, splatný s podáním námitky. Projednání námitky se řeší dle ustanovení
SŘ čl. 501.
Řídící orgán soutěže je oprávněn vydávat podněty k jednotlivým odborným komisím ČMSHb.
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