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V Samosolech 10. 6. 2016

PRŮVODNÍ DOPIS

INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM DO SOUTĚŽÍ ČMSHb
2016-2017
Vážení funkcionáři hokejbalových klubů,
Sportovně-technická komise ČMSHb zveřejňuje propozice soutěží ČMSHb spadajících pod řízení
odborných komisí ČMSHb, potažmo nižších řídících orgánů příslušných RSHb. V tomto dokumentu nabízíme
nápovědu pro zdárné a včasné přihlášení do soutěží. Mějte vždy na paměti, že členové STK ČMSHb jsou Vám
kdykoliv k dispozici na uvedených kontaktech a jsou připraveni Vám vždy poskytnout pomocnou ruku.
Termín přihlášení do soutěží stanoven jako konečný. Dbejte proto na včasné přihlášení Vašich
družstev. Do seniorských soutěží nebudou pozdě přihlášené týmy zařazeny, v mládežnických
soutěžích bude toto rozhodnutí ponecháno na příslušném řídícím orgánu soutěže!
K Souhrnným propozicím mistrovských soutěží ČMSHb přikládáme Souhrnnou přihlášku, která se
oproti minulému roku změnila a je ve formátu excelovského souboru s předvyplněnou databází klubů.

Soubor propozic soutěží ČMSHb 2016-2017
Soubor propozic obsahuje Všeobecná ustanovení propozic soutěží ČMSHb, které se vztahuje na
všechny soutěže řízené LK ČMSHb. V ustanovení jsou dané podmínky pro přihlášení do soutěží, informace o
předpisech soutěží, bodového hodnocení utkání. V dalších částech souboru naleznete konkrétní propozice
jednotlivých soutěží.
Významnou novinkou v propozicích je povinnost klubu ustavení jedné kontaktní osoby a jedné
kontaktní e-mailové adresy pro komunikaci odborných komisí s klubem jak v období příprav rozpisů, tak i
v průběhu ročníku. Nepodceňujte tuto skutečnost!
Ty propozice (soutěže mládeže), které obsahují odstavec „Upřesnění RSHb“ budou pověřením LK
ČMSHb řízeny příslušnými řídícími orgány RSHb a tento článek bude do propozic doplněn po uzávěrce
přihlášek. Všechna ustanovení uvedená v propozicích jsou pro RSHb závazná a neměnná.
Propozice v příslušných částech doplňují nebo upřesňují soutěžní řád hokejbalu nebo pravidla
hokejbalu. Obecně nedochází k výrazným změnám, více méně jsou zaběhlá ustanovení upřesněna nebo
doplněna. Upozorňujeme na ustanovení v oblasti ustrojenosti hráčů, která byla pro všechny
nejvyšší soutěže sjednocena. V soutěžním ročníku 2016-2017 budou odborné komise striktně dbát na
jejich dodržování.
Nedílnou součástí propozic CCM extraligy je nově také „Standard extraligového klubu 2016-2017“
včetně jeho příloh.
I přes to, že se propozice mohou zdát „notoricky“ známé, věnujte jim před vyplněním přihlášky do
soutěží náležitou pozornost.

Souhrnná přihláška do soutěží ČMSHb
Formulář přihlášky je zcela nově vytvořený ve formátu excel. Přihláška je tímto zjednodušena a díky
zakomponované databázi klubů se v některých částech vyplňuje automaticky po zadání čísla klubu v ČMSHb.
Přihlášku zasílejte z kontaktního klubového e-mailu ve formátu xls nebo xlsx, nepřevádějte ji do jiného
formátu. Pakliže naleznete chybu v předvyplněných kolonkách, prosíme Vás o aktualizaci těchto údajů. Nové
údaje zasílejte v textu e-mailové zprávy společně s přihláškou.
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Ve formuláři se objevuje termín „Spisová značka – spolkový rejstřík“. Všechny kluby, nebo mateřské
organizace, kdysi občanská sdružení, nyní spolky, jsou nově podle nového občanského zákoníku (NOZ)
evidovány v těchto spolkových rejstřících. Vaši spisovou značku, pod kterou jste evidováni, zjistíte na
www.justice.cz po zadání Vašeho IČ nebo úplného názvu. Pro další činnost v soutěžích, je tato
informace pro ČMSHb zásadní!
Formulář přihlášky Vám zároveň stanoví startovné za Vaše týmy v soutěžích, platbu proveďte dle
předepsaných pokynů. Potvrzení platby startovného Vám bude zasláno na vyžádání.
Poslední novinkou souhrnné přihlášky je závazná objednávka tištěné podoby brožury „Rozpis
mistrovských soutěží ČMSHb“. Tato brožura je zdarma a bude klubu distribuována po uzávěrce rozpisů
soutěží.

Základní údaje k přihlášení do soutěží ČMSHb
Termín uzávěrky přihlášek do soutěží ČMSHb je 27. 6. 2016
 Přihlášky se podávají elektronicky na adresu stk@hokejbal.cz
 Pro přihlášení do soutěží používejte výhradně předepsaný formulář:


„Souhrnná přihláška do soutěží ČMSHb“



Pro přesný výpočet startovného použijte formulář:



„Výpočtový list startovného“.
Úhrada startovného se provádí na účet ČMSHb č. 1724200504/0600 jako variabilní
symbol použijte 200+ registrační číslo klubu v ČMSHb (sedmimístné číslo – uvedeno na
všech RP klubu)

Závěr
Závěrem na Vás apelujeme, abyste při přihlašování týmů do soutěží dodrželi pokyny stanovené
propozicemi a ostatními uvedenými technickými dokumenty. Zejména pak termín přihlášek je klíčový, pro
Vaši účast v soutěžním ročníku 2016-2017.
Věříme, že tak zásadní proces, jako je přihlášení týmů do soutěží nikterak nepodceníte. Jsme Vám
kdykoliv k dispozici pro případná upřesnění.
Za Sportovně-technickou komisi ČMSHb
Ondřej Průša (předseda STK)
Hanuš Kovárník (předseda LK)
Jaroslav Pikula (předseda KR)
Ing. Milan Hušek (předseda KD)
Libor Komůrka (předseda DK)
Mgr. Martin Komárek (předseda KM)
Božena Janská (předsedkyně KŽ)
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