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PROPOZICE 
MČR ŽEN 

soutěžní ročník 2015 

 
Č E S K O M O R A V S K Ý   S V A Z   H O K E J B A L U 

Bankovní spojení:GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu:1724200504/0600,  

DIČ:CZ49686485, IČO:49686485 
www.hokejbal.cz 

 

Článek I. - Řídící orgán 
 

SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE ČMSHb (hlavní řídící orgán soutěže) 
Předseda komise: Ondřej Průša, telefon: 777 334 096, e-mail:stk@hokejbal.cz 
Poštovní adresa:Samosoly 34, 378 21 Kardašova Řečice 

Členové komise: předsedové odborných komisí ČMSHb 
 

ODBORNÉ KOMISE ČMSHb 
 

Komise ženského hokejbalu ČMSHb (řídící orgán soutěže) 
Předseda komise: Martin Komárek, telefon:773 781 132, e-mail:kz@hokejbal.cz 

Poštovní adresa:Erno Košťála 1010, 53012 Pardubice  
Členové komise: Kristýna Butašová, Božena Janská, Iva Sevaldová, Markéta Štroufová 
 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

Předseda komise: Libor Komůrka, telefon: 773 781 146, e-mail:dk@hokejbal.cz 
Poštovní adresa:Žižkova 963, 535 01 Přelouč 
Členové komise: Ing. David Ryss, Pavel Štefka, Mgr. Radek Soukup, Marcel Slanina, Martin Černý 
 

KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb 
Předseda komise: Jaroslav Pikula, telefon: 773 781 123, e-mail:kr@hokejbal.cz 

Členové komise: Patrik Ticháček, Martin Motyčka, Petr Žižka 
 

KOMISE DELEGÁTŮ ČMSHb 
Předseda komise: Ing. Milan Hušek, telefon: 773 785 513, e-mail:kd@hokejbal.cz 
 
 
 

Bankovní spojení ČMSHb:  

Číslo účtu: 1724200504/0600 
Banka: GE Money Bank 

 

Hlavní pořadatel 
Regionální svaz hokejbalu Čechy Východ 

Ředitel turnaje: Martin Komárek, telefon: 773 781 132, e-mail:komarek@hokejbal-vc.cz 
Poštovní adresa:Erno Košťála 1010, 53012 Pardubice  

 

 

Článek II. – Podmínky účasti družstev 
 

1) Řádné členství v Českomoravském svazu hokejbalu 
Klub musí být řádně evidován v ČMSHb (má přiděleno evidenční číslo – kód ČMSHb). Klub musí být právnickou 

osobou, která je řádně zapsána v příslušném rejstříku a má přiděleno IČO. 
2) Bankovní účet 

Veškeré platby vůči ČMSHb je klub povinen hradit z oficiálního bankovního účtu klubu uvedeného na přihlášce do 

soutěže.  
3) Řádně a úplně vyplněná „Přihláška do MČR žen 2015“ podaná nejpozději do 28. 2. 2015 včetně.  

Přihláška musí být zaslána výhradně elektronicky na e-mail stk@hokejbal.cz. 
4) Úhrada startovného nejpozději do 28. 2. 2015 včetně. 

Kopie dokladu (popř. potvrzení platby elektronického bankovnictví) o provedené úhradě startovného je nedílnou 

součástí „Přihlášky do MČR žen 2015“. 
5) Uhrazené veškeré finanční závazky vůči ČMSHb a jeho nižším článkům (RSHb, OSHb). 

6) Trenér s platnou trenérskou licencí ČMSHb 
Nemá-li tým trenéra s platnou licencí, je klub povinen přihlásit trenéra týmu na kurz licence C. Na základě 

přihlášky vystaví TMK ČMSHb potvrzení o studiu C licence, které nahrazuje průkaz licence C do řádného ukončení 
studia. 

file:///C:/Users/mnichovice/Documents/001_Hokejbal/02_LK_ČMSHb/03_Soutěže/01_Propozice/www.hokejbal.cz
mailto:lk@hokejbal.cz
mailto:kz@hokejbal.cz
mailto:dk@hokejbal.cz
mailto:kr@hokejbal.cz
mailto:kd@hokejbal.cz
mailto:komarek@hokejbal-vc.cz
mailto:stk@hokejbal.cz


PROPOZICE – MČR žen 2015|2 

7) Platná soupiska družstva a registrační průkazy hráček 

Každý tým je povinen předkládat platnou soupisku a registrační průkazy hráček. 

8) Týmy se zavazují respektovat mezinárodní hokejbalové řády a předpisy, k jejichž plnění se zavázal 
ČMSHb. 

 

Článek III. – Systém soutěže a předpisy 
 

 

1) Hraje se podle platných pravidel a řádů ČMSHb vydaných v roce 2012 a jejich pozdějších změn. 

2) Kategorie: 
 Seniorky (nad 18 let) – ročník 1996 a starší 

 Na MČR žen 2015 mohou startovat hráčky ročníků narození 1997, 1998, 1999, 2000 pouze se souhlasem 
rodičů na platném formuláři Ostaršení hráče 

 

3) Počet účastníků soutěže 

 Maximální počet účastníků je 12 
 

4) Hrací doba a tresty 

Hraje se 2 x 15 minut, přestávky 5 minut, tresty 2, 5, 10 minut. Řídící orgán si vyhrazuje právo na změnu 

hracího času dle počtu přihlášených týmů. 
 

5) Systém soutěže a termíny 

Sobota 6. 6. 2015 – Kvalifikační skupiny  
Neděle 7. 6. 2015 – Utkání o konečné umístění 
 

6) Bodové hodnocení utkání hraných ve skupinách 

 vítězný tým v základní hrací době – 3 body 

 poražený tým v základní hrací době nezískává žádný bod 

 v případě, kdy utkání v základní hrací době skončí nerozhodně, následují samostatná střílení (SS). Družstvo, 

které je úspěšnější v samostatných stříleních, získává 2 body, poražený tým pak 1 bod. 
Výklad provádění samostatných střílení (základní část soutěže): 

 každé mužstvo nominuje písemně z hráčů sestavy uvedených v zápise o utkání 2 brankáře a 3 střelce (jméno a 
číslo dresu) v pořadí, ve kterém budou střílení provádět. 
 jestliže výsledek zůstane nerozhodný po 3 stříleních každého družstva, střílení budou pokračovat tie-breakem po 
jednom hráči z každého družstva. V tuto chvíli již nasazují oba týmy hráče po jednom na každé straně, nepředkládají 
písemně další seznam trojic a jména střelců se mohou libovolně opakovat (jeden hráč může provádět libovolný počet 
střílení) – rozhodčí nahlásí zapisovateli číslo hráče, který SS provádí – zapisovatel zkontroluje, zda je hráč v zápise, zda 
není v trestu a dá pokyn rozhodčímu, aby zahájil SS. Teprve poté rozhodčí písknutím povolí provedení SS. Utkání bude 
ukončeno, jakmile duel dvou hráčů přinese rozhodující výsledek. Vždy po třech sériích se mění pořadí družstev zahajující 

střílení. 
 Utkání play-off se řídí Soutěžním řádem ČMSHb 2012, článek 311, odstavec 3. 

 

7) 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. 
 

8) Soupisky a registrační průkazy 

Soupisku týmu vytváří klub na základě ustanovení SŘ, článku 206 v IS ČMSHb – Administrace klubu. Pro MČR 

žen 2015 je navýšen počet střídavých startů na 7. Střídavé starty hráček – hráčka může v MČR žen 2015 
nastoupit pouze za jedno družstvo. Vyhotovení střídavého startu pro MČR žen 2015 je možné provést pouze 

z celků, které nebudou do MČR žen 2015 přihlášeny. 
 

9) Hodnocení soutěže 
 Vítěz MČR žen získá medaile a pohár za umístění. 

 Týmy umístěné na 2. a 3. místě získají pohár za umístění a medaile. 

 

Článek IV. – Požadavky na sportovní vybavenost hráček 
 

1) Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé) 

Všechny dresy jedné sady musejí být jednotné. 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 hráček (včetně brankařek) v utkání. Dresy musejí být označeny čitelnými čísly 

(maximálně dvoumístná čísla – od 1 do 99).  
 

Další upřesnění: 
a) Domácí tým 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 
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Všechny hráčky družstva musejí mít krátké kalhoty.  

 

Další upřesnění: 
a) Nevyžadují se polstrované kalhoty u všech hráček družstva. 

b) Brankářka družstva není povinna mít kalhoty identické základní barvy kalhot hráček. 
c) Kalhoty hráček nemusí mít stejnou barvu. 

 

3) Stulpny nebo podkolenky 

Všichni hráčky jednoho družstva musejí mít zcela zakrytou dolní polovinu těla. Hráčky jednoho družstva mohou 
použít jak stulpny, tak podkolenky. Není povinný kolenní chránič. 

 
Použití stulpen 

Stulpny zakrývají dolní polovinu těla, koleno a holenní chránič. 

 
Použití podkolenek 

Podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Pokud bude koleno chráněno, 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, hráčky jednoho družstva musí mít stejně 
barevné kolenní chrániče. 

 

Další upřesnění: 
a) Brankářka družstva není povinna používat stulpny nebo podkolenky. 

 

  4)    Helmy 

Hráčky jednoho družstva nemusí mít stejnou barvu helmy. 

 

Článek V. – Technické zabezpečení utkání 
 

1) Hřiště (stadion) 

Všechna utkání se odehrají na ZS Jičín 
 

2) Pořadatelská služba 

Zajistí hlavní pořadatel RSHb Čechy Východ 
 

3) Rozhodčí a pomocní rozhodčí 
Zajistí ČMSHb 

 

Článek VI.– Hospodářské náležitosti 
 

1) Startovné 
Základní startovné: 2 000 Kč  

Startovné je splatné společně s přihláškou do soutěže nejpozději 28. 2. 2015, klub je povinen doložit kopii 
úhrady. Platba se provádí výhradně převodem na účet ČMSHb č. 1724200504/0600, variabilní symbol 201 + kód 

ČMSHb. 

2) Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek finanční postih 10 000 Kč. Startovné se 
nevrací. 

3) Řídící orgán soutěže je oprávněn vydávat podněty k jednotlivým odborným komisím ČMSHb. 

 


