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„O pohár primátora 
Statutárního města Mladé 

Boleslavi“ 
 

Mladá Boleslav, Metrostav Aréna 
26. – 27. června 2010 

 
Propozice hokejbalového turnaje výběrů krajů České republiky 

v kategorii starší žáci 
 

pořádaného pod záštitou primátora Statutárního města Mladé 
Boleslavi MUDr. Raduana Nwelatiho 

 
Řídící orgán   Komise mládeže ČMSHb 
 
 Přemysl Falta (kontaktní osoba, předseda KM ČMSHb) 
 
 poštovní adresa: Falta Přemysl, Jahodnická 85, 198 00 Praha 9 
 bankovní spojení: GE Money Bank Praha 6, č. účtu 1724200504/0600 
 DIČ: CZ49626485, IČ: 49626485 
 mobilní telefon: +420 777 895 857 
 email: falta@hokejbal.cz 
 web: www.hokejbal.cz    
 
Hlavní pořadatel Oblastní svaz hokejbalu Mladá Boleslav 
 
 Šimon Václav (kontaktní osoba, předseda OHbL Mladá Boleslav) 
 
 mobilní telefon: +420 720 354 690 
 email: vaclav.simon1@skoda-auto.cz  
 web: www.hokejbal-mb.cz                         
    
Disciplinární komise ČMSHb Pavlovec Josef (předseda DK ČMSHb) 
 
 Kostnická 610, 53006 Pardubice 
 +420 603 879 824 
 dk@hokejbal.cz  
 
Komise rozhodčích ČMSHb Čapek Vít (předseda KR ČMSHb)  
 
 Třebízského 419, 397 01 Písek 
 +420 603 486 010 
 capek@hokejbal.cz  
 
Podmínky účasti mužstva   

1. sestavení výběru kraje (dle oficiálního členění v rámci ČR), na jehož území působí minimálně 3 
kluby pracující v současnosti se žákovskou hokejbalovou mládeží  

2. soupiska mužstva potvrzená příslušným regionálním svazem hokejbalu 
3. platné registrační průkazy všech hráčů a funkcionářů 
4. řádně odeslaná, kompletně vyplněná a příslušným regionálním svazem potvrzená přihláška do 

turnaje. Přihlášku odešlete nejpozději do 31. května 2010 na adresu Falta Přemysl, 
Jahodnická 85, 198 00 Praha 9, případně na email: falta@hokejbal.cz  
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5. jednotná sada originálních dresů výběrů krajů, v případě použití klubových dresů jsou povinné sady 

dvě (světlá a tmavá) 
6. jednotné stulpny, v případě přileb a krátkých kalhot je jejich jednotná barva doporučena 
7. podepsané prohlášení vedoucího mužstva o zdravotní způsobilosti hráčů a souhlasu s úhradou 

zaviněných škod na zařízení Metrostav Arény Mladá Boleslav 
8. trenér s platnou licencí ČMSHb 

 
Předpisy   

• hraje se podle platných pravidel a řádů hokejbalu 
• hraje se s oficiálním oranžovým plastovým míčkem D gel 
• míčky do hry dává pořadatel turnaje 
• protesty a odvolání se přijímají do 15 minut od skončení utkání s kaucí Kč 1.000,- 
• nárok týmu na čekací dobu nelze v turnaji uplatnit  

 
Počet účastníků  dle počtu přihlášených mužstev, předpokládá se účast 8 týmů (Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, 

Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj) 
 
Termín a konání turnaje 26. – 27. června 2010, Zimní stadion Metrostav Aréna Mladá Boleslav 
 
Počet hráčů 5 + 1 
 
Hrací doba bude upřesněna po uzávěrce přihlášek, předpokládá se hrací doba 2 x 12 minut 
 
Systém turnaje 2 základní skupiny (v základních skupinách systémem každý s každým), následně zápasy play-off (v 

zápasech play-off se postupuje dle SŘ, Hlava III., článek 311 – Utkání hraná do rozhodnutí) 
 
Rozpis turnaje přihlášené týmy jej obdrží do 10. června 2010 
 
Bodové hodnocení stejné jako u MČR starších žáků 2009/2010 (3, 2, 1, 0 bodů) 
 
Věková kategorie starší žáci – hráči narození v letech 1995, 1996 a případně mladší 
 
Hodnocení turnaje 

• veškeré trofeje a poháry (vyjma putovního poháru RSHb Jih) věnuje do turnaje 
primátor Statutárního města Mladé Boleslavi, MUDr. Raduan Nwelati 

• vítěz získá do držení Putovní pohár RSHb Jih pro vítěze turnaje 
• nejlepší 3 celky získají poháry a jejich hráči medaile 
• zbylé týmy obdrží trofej za dosažené umístění v turnaji 
• všechny týmy obdrží diplomy 
• trofejemi budou vyhodnoceni nejlepší brankář, nejlepší střelec, nejužitečnější hráč, nejlepší 

obránce, autor nejrychlejší branky a nejslušnější mužstvo turnaje 
 
Ostaršení start hráčů ročníků narození 1997, 1998, 1999 a 2000 je možný pouze na základě předložení 

vyplněného a platného formuláře Ostaršení hráče (řídící orgán tyto formuláře nepotvrzuje) 
 
Rozhodčí delegováni KR ČMSHb 
 
Zdravotní prohlídky za zdravotní stav hráčů odpovídá vedoucí mužstva a hráči na turnaji startují na vlastní nebezpečí 
 
Hospodářské náležitosti   

• turnajové startovné se neplatí 
• pronájem Metrostav Arény Mladá Boleslav hradí KM ČMSHb 
• odměny rozhodčích hradí KM ČMSHb 
• hlavní organizátor zprostředkuje ubytování pro účastníky turnaje 
• zúčastněné týmy si hradí z vlastních prostředků dopravu, stravování a ubytování 

 
  


