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Vyjádření KŽH k obdrženému podnětu
Dne 29.6.2016 obdržela KŽH e-mailem podnět od pana K. Manharta (trenéra celku HC Slavia Praha –
ženy) obsahující jako podnět níže uvedené body:
„Nutně zapracovat výjimku pro hráčku pracující či studující v zahraničí ( musí být však řádně
registrována před začátkem soutěže v daném ročníku v klubu za který bude nastupovat do ligy po
návratu do ČR)
rozdělit základní část od final. turnaje (hrajeme turnajově, tak rozlosování na pět turnajů, poté finále
o umístění dle výsledků v základní části) tam je potřeba pravidlo o 50% upravit
nehrajeme dlouhodobou soutěž, upravit omezení na 20% pouze pro final turnaj
vycházet a přihlédnout na minulost hráčky (reprezentantka, dlouhodobá hráčka hokejbalu atd.)
hráčka která bude v sezoně prokazatelně v ČR a nebude omezena zraněním, tak tady bych klidně
nechal 50% utkání v základní části, tam je to jasné posilování, tak jako to bylo třeba ve Dvoře u
kluků, to chápu a souhlasím.“
Vyjádření se vztahuje k bodu v Souboru propozic soutěží ČMSHb pro ročník 2016/2017:
„Do utkání 5. turnaje mohou nastoupit pouze hráčky, které odehrály 50% a více utkání svého týmu v
soutěži (v případě přestupu či hostování hráčky se odehraná utkání za oba týmy sčítají, a to i v
případě, kdy hráčka před přestupem či hostováním – vyjma střídavého startu hráčky - nastupovala v
jakékoliv věkové kategorii klubu). U brankářky se do tohoto počtu utkání započítávají i ta utkání, ve
kterých byla uvedena v zápise o utkání, aniž by zasáhla do hry.“

Vyjádření Komise ženského hokejbalu je strukturováno v těchto bodech:
§ O návrhu výše uvedeného bodu propozic se jednalo 21.5.2016 v Berouně na zasedání KŽH.
Návrh byl jednomyslně schválen.
§ KŽH tento bod do propozic doporučila STK ČMSHb, aby nedocházelo k posilování týmů na
závěrečný turnaj o hráčky, které se hokejbalu nevěnují celou sezónu. Shodná klauzule je
zavedena rovněž u soutěží mládeže, kdy hlavním cílem je obdobně jako u řady jiných
kolektivních sportů, umožnit start na závěrečné akci pouze hráčům/hráčkám, kteří/které se
v soutěži objevují v jejím průběhu.
§ Jedním z dílčích cílů KŽH je větší regulérnost soutěže.
§ Cílem zavedené klauzule je, aby na závěrečném turnaji startovaly hráčky, které startují
v hokejbalových soutěžích během dostatečné části soutěžního ročníku.
Výklad bodu propozic: (KŽH konstatuje, že nedošlo k dostatečnému výkladu řešeného bodu
propozic.)
§ Do utkání 6.hracího dne MČR žen 2016/2017 (termínově určeno na 14.5.2016) může
nastoupit hráčka, která do termínu 13.5.2017 odehrála minimálně 7 utkání v soutěžích
ČMSHb.

ČLEN MEZINÁRODNÍ
HOKEJBALOVÉ FEDERACE
www.isbhf.com

Českomoravský svaz hokejbalu
Zátopkova 100/2
PO BOX 40
160 17 Praha 6

tel./fax: +420 266 313 766
mobil: +420 603 469 494
e-mail: hokejbal@hokejbal.cz
web: www.hokejbal.cz

bankovní spojení:
GE Money Bank, Praha 6
č.ú.: 1724200504/0600
IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485

Registrace u MV ČR: VSP/1-1622/90-R, datum registrace: 27. 6. 1990

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU
C Z E C H

§

§

B A L L

H O C K E Y

F E D E R A T I O N

Do počtu 7 utkání jsou započteny i zápasy odehrané v soutěžích (včetně utkání odehraných
v rámci hostování formou SS):
Ø Mužů (úrovně 2.NHBl, krajské a oblastí soutěže organizované jednotlivými RSHb)
Ø Mládeže (soutěže dorostu případně žáků)
Ø Na turnajích organizovaných v rámci přeborů hokejbalu žen ve formátu 3+1.
Výjimky soutěžní řád ČMSHb nepřipouští.

Závěr k zaslanému podnětu
KŽH usiluje o stabilní a dlouhodobý rozvoj prostředí ženského hokejbalu s cílem nárůstu
hráčské základny, úrovně soutěží žen a také dovedností hráček pro výběry Reprezentace žen a dívek
Juniorek U18. Zavedení řešené klauzule v propozicích soutěží pro ročník 2016/2017 je významný krok
ČMSHb, který privileguje hráčky, které se hokejbalu věnují celoročně. Tento pozitivní přístup
k stabilním členům a členkám volí ve velké míře i mnohé jiné sportovní organizace, svazy či federace.
KŽH vnímá vážnost situace, kdy řada hráček nemůže odehrát počet utkání pro start na
finálovém turnaji MČR žen z důvodu pracovních či studijních v omezeném časovém období, proto
dochází k výkladu bodu propozic, které umožnuje hráčkám získat starty i v jiných soutěžích žen,
mládeže nebo mužů. Tyto soutěže se hrají v pravidelné frekvenci minimálně jednoho utkání týdně,
prostor pro splnění kritéria 5 utkání se tedy výrazně rozšiřuje. Zejména možnost startu
v mládežnických soutěžích je KŽH vnímána nejen jako motivační prostředek, ale také výrazný prostor
pro rozvoj dovednostní hráček, případně posun potenciálních hráček pro reprezentační výběry žen a
dívek.

Se sportovním pozdravem

Božena Janská,
předsedkyně KŽH ČMSHb

V Bělči nad Orlicí dne 10.8.2016
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