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PROPOZICE SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE 2010-2011 

 
Řídící orgán: 
Ligová komise příslušného RSHb 
předseda LK: 
členové:  
 
poštovní adresa:  
 
ČMSHb 
bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, 
číslo účtu: 1724200504/0600 
DIČ: CZ49686485, IČO: 49626485 
Tel./Fax: 266 313 766, mobil: 603 312 060 
www.hokejbal.cz, e-mail: lk@hokejbal.cz  
 
Disciplinární komise příslušného RSHb 
předseda DK: 
adresa: 
telefon: 
e-mail:  
členové:  
 
Komise rozhodčích příslušného RSHb 
předseda KR: 
adresa: 
telefon: 
e-mail:  
členové: 
 
 
Podmínky účasti mužstva: 
1) číslo bankovního účtu, 
2) členství v občanském sdružení, jež má 

registraci u MV ČR, 
3) řádně registrovaná přihláška do ČMSHb, 
4) platné registrační průkazy  
5) řádně odeslaná a vyplněná přihláška do 

soutěže, včetně potvrzení o úhradě 
veškerých finančních závazků vůči ČMSHb 
a příslušnému RSHb 

6) soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb 
7) jednotné dvě sady dresů, kalhot a přileb, 

v případě krátkých kalhot musí být 
jednotné i stulpny všech hráčů. Hráč, který 
nesplňuje toto ustanovení, nebude 
připuštěn rozhodčím ke hře 

8) nedohodnou-li se mužstva jinak, nastupuje 
domácí mužstvo k zápasu v bílých nebo 

jiných světlých dresech, hostující 
mužstvo v tmavých dresech. Dresy musejí 
být označeny čitelnými čísly (maximálně 
dvoumístná – od 1 do 99).   

9) povinné vybavení mužstva předepsanou 
výstrojí: 
∑ hokejové přilby jednotné a původní 
originální barvy s platným 
bezpečnostním atestem IIHF. Výjimky 
povoluje u některých typů přileb pouze 
ČMSHb. Povinnost jednotné barvy přilby 
se nevztahuje na brankáře mužstva. 
Nepřípustné je používání přilby, ze které 
je sloupána před zahájením utkání 
jakákoliv část nátěru. Hráč 
s nejednotnou barvou přilby, případně 
s přílbou jakkoliv poškozenou, nebude 
rozhodčím připuštěn k utkání. (Není 
povinné pro kategorii mladší a starší 
žáci) 

∑ jednotné (identické) dresy mužstva, 
včetně brankáře. Hráč bez jednotného 
dresu nebude rozhodčím připuštěn ke 
hře. 

∑ jednotné (identické) stulpny a krátké 
kalhoty. Brankář nemusí mít stejnou 
barvu kalhot jako jeho mužstvo. Hráč, 
který nebude mít jednotnou výstroj, 
nebude rozhodčím připuštěn ke hře.  
Upozornění: 
V případě krátkých kalhot a stulpen je nutné, 
aby tyto součásti výstroje zakryly celou dolní 
polovinu těla, dále musí být zakryté chrániče 
holení a kolen. Tyto nedostatky budou 
v průběhu hry rozhodčími trestány. 

∑ celoobličejový kryt je povinný pro 
všechny hráče mladší 18 let.  
Výjimka z pravidla č. 224, odst. d): 
Hráčům je povoleno nosit barevné či 
tónované chrániče očí či celoobličejové kryty. 

∑ vše ostatní dle Pravidel hokejbalu 2008 

10) trenér s platnou licencí ČMSHb.  
Vedoucí mužstva s platným průkazem 
funkcionáře – jedna z osob musí být nehrající. 
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11) určené a schválené domácí hřiště 
minimálně s licencí C. Kontrola stavu 
připravenosti hřišť proběhne v srpnu 2010 

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

13) odstoupení mužstva v průběhu soutěže 
má za následek sestup tohoto mužstva do 
okresní soutěže a finanční postih 15.000,- 
Kč. 

14) družstva klubu ve všech věkových 
kategoriích jsou povinna startovat pod 
jedním, pro všechny společným názvem. 
Tento název je oficiálním názvem klubu a musí 
být uváděn v přihláškách do soutěží, ostatních 
dokladech klubu a v registračních průkazech 
všech hráčů klubu 

15) řádně a včasně hrazené odměny a cestovní 
náhrady rozhodčím. 

 
Předpisy: 
∑ hraje se podle platných pravidel a řádů 

ČMSHb 2008  
∑ hraje se s oficiálním plastovým oranžovým 

míčkem  
∑ závazný předpis o použití míčků je součástí 

Rozpisu soutěže. 
 
Počet účastníků: bude upřesněn po uzávěrce 
přihlášek 
 
Hrací dny: 
∑ sobota, neděle, státem uznávané svátky, 

ve výjimečných případech i všední den 
∑ podzimní část  - 18. 9. 2010 - 19. 12. 

2010 
∑ jarní část MČR žáků - 26. 2. 2011 - 8. 5. 

2011 
∑ jarní část NHbL dorostu – 26. 2. 2011 – 

29. 5. 2011 
∑ baráž o Extraligu SD/MD (vítězové 

jednotlivých skupin soutěže a 11. tým Extraligy 
SD a MD) 4. - 5. 6. 2011 

∑ semifinálové turnaje MČR mladších žáků 
14. – 15. 5. 2011 

∑ finálový turnaj MČR mladších žáků 20. – 
22. 5. 2011 

∑ semifinálové turnaje MČR starších žáků 
21. – 22. 5. 2011 

∑ finálový turnaj MČR starších žáků 27. – 
29. 5. 2011 

 
Počet hráčů: 5+1 
 
Hrací doba:  
∑ starší dorost 3 x 12 minut (tresty: 1, 3, 6 

minut, přestávky 3 minuty) 
∑ mladší dorost 3 x 12 minut (tresty: 1, 3, 6 

minut, přestávky 3 minuty) 
∑ starší žáci 3 x 12 minut (tresty: 1, 3, 6 

minut, přestávky 3 minuty) 
∑ mladší žáci 3 x 10 minut (tresty: 1, 3, 6 

minut, přestávky 3 minuty) 
 
Systém: 
∑ dvojzápasy se stejným soupeřem v jeden 

den na jednom hřišti 
∑ u MČR MŽ a SŽ se odehrají dlouhodobé 

základní části v regionech 
∑ u NHbL MD a SD je možné spojení 

sousedních regionů k utvoření soutěže 
v závislosti na četnosti přihlášených týmů 
z jednotlivých regionů  

∑ u NHbL MD, SD následuje po základní 
sezoně play-off pro 4 - 6 nejúspěšnějších 
celků ze základní části. Série se hrají na 3 
vítězná utkání. 1., 2. a případné 5. utkání 
se hraje na hřišti lépe postaveného celku. 
Délka utkání v play-off – 3x15 minut 
čistého času. Náležitosti zápasů play-off 
řeší SŘ, čl. 311 Utkání hraná do 
rozhodnutí 

∑ každý tým odehraje v sezoně (MČR MŽ, 
SŽ), resp. základní části (NHbL MD, SD) 
minimálně 24 utkání 

 
Soupisky: 
∑ termín uzavření soupisek NHbL staršího 

dorostu, NHbL mladšího dorostu - 
nejpozději 3 dny před zahájením 
playoffs, u MČR starších a mladších žáků 
– 9. 5. 2011 

∑ po tomto datu už není možné zapisovat 
žádné hráče na soupisku mužstva, týká se i 
hráčů A/B/C mužstev, kteří by byli dopsáni 
po tomto datu 

 
Bodové hodnocení soutěže: 
∑ vítěz v normálním hracím čase 3 body 
∑ poražený tým v normálním hracím 

čase nezískává žádný bod 
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∑ pokud utkání v normální hrací době skončí 
nerozhodně, následují samostatná 
střílení. Mužstvo, které je úspěšnější 
v samostatných stříleních získává 2 
body, poražený tým pak 1 bod 

Výklad provádění samostatných střílení: 
∑ Každé družstvo nominuje písemně z hráčů 
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. Utkání bude ukončeno, 
jakmile duel dvou střelců přinese rozhodující 
výsledek. Vždy po třech sériích se mění 
pořadí družstev zahajující střílení. 

∑ Vše ostatní se řídí Soutěžním řádem ČMSHb 
2008, článek 311, odstavec 3.  

 
Hodnocení soutěže: 
∑ vítězové NHbL st. a ml. dorostu postoupí 

do baráží o Extraligu SD a MD 2011 - 
2012, termín: 4. – 5. 6. 2011, místo 
konání: hřiště 11. týmu Extraligy mládeže. 

∑ nejúspěšnější týmy jednotlivých skupin 
MČR st. a ml. žáků postoupí do semifinále 
MČR dle postupového klíče, který bude 
zveřejněn po ukončení podzimní části 
soutěží a bude vycházet z počtu týmů 
v jednotlivých skupinách MČR, které 
dokončí podzimní část soutěže 

 
Sestup: 
∑ sestupují mužstva na řídícím orgánem 

určených sestupových místech do 
příslušných Oblastních HbL 

 
Podmínky nastoupení k utkání: 
∑ soupiska evidovaná v IS ČMSHb 
∑ platné registrační průkazy ČMSHb, 

případně též platná ostaršení  
∑ platný trenérský průkaz minimálně licence 

C 
 
Věkové kategorie: 
∑ senioři (nad 18 let) – ročník 1992 a starší, 
∑ starší dorost - ročníky 1992, 1993 
∑ mladší dorost - ročníky 1994, 1995 
∑ starší žáci - ročníky 1996, 1997 
∑ mladší žáci - ročníky 1998 a mladší 
 

Ostaršení 
v Národních HbL staršího i mladšího dorostu a v MČR 
starších žáků mohou startovat mladší hráči (u staršího 
dorostu narozeni v letech 1992, 1993, 1994, 1995, u 
mladšího dorostu narozeni v letech 1996, 1997, 1998, 
1999, u starších žáků narození v letech 1998, 1999, 
2000, 2001) pouze se souhlasem rodičů a lékaře na 
platném formuláři Ostaršení hráče (řídící orgán 
ostaršení nepotvrzuje).  
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Rozhodčí: 
Deleguje příslušná KR. V případě, že se delegovaná 
dvojice rozhodčích nedostaví, postupuje se podle 
soutěžního řádu. 
 
Povinnosti rozhodčího: 
∑ rozhodčí zašle doporučenou poštou 

originál zápisu o utkání na adresu: 
LK RSHb 
adresa: 

první pracovní den po skončení utkání.  
 
Upozornění: Pokud se rozhodčí nedostaví, pak 
zápis zasílá domácí oddíl. 
 

∑ v případě odebrání registračního průkazu 
zasílá rozhodčí kopii zápisu spolu 
s registračním průkazem na adresu 
předsedy DK RSHb. 

∑ rozhodčí hlásí výsledek utkání 
bezprostředně po skončení utkání a to dle 
předpisu vydaném řídícím orgánem soutěže.   
Přesný formát zprávy je uveden v publikaci 
Rozpis soutěže.  

 
Upozornění: 
V případě nenahlášení či pozdního zaslání 
výsledku utkání, pozdě zaslaného zápisu o utkání 
a dalších prohřešků souvisejících s průběhem 
utkání budou delegovaní rozhodčí řešení LK 
ČMSHb. 

 
Zdravotní prohlídky: 
LK ČMSHb doporučuje preventivní lékařské 
prohlídky před zahájením sezóny. Za zdravotní 
stav hráčů odpovídá vedoucí mužstva.  
 
 
Technické zabezpečení utkání: 
1) rozhodčí budou důsledně kontrolovat 

platnost a řádné předkládání trenérské 
licence dle podmínek účasti v soutěži – 
bod č. 10), včetně platných 
funkcionářských průkazů  

2) domácí mužstvo je povinno zajistit 
pořadatelskou službu v rozsahu 1 hlavní 
pořadatel (musí být označen oficiální 
vestou ČMSHb). 

3) na každém hřišti, kde je instalována 
elektronická časomíra, musí být během 
utkání těchto soutěží v provozu. V případě, 
že časomíra nebude řádně fungovat, tak se 

pořádající mužstvo vystavuje disciplinárnímu 
řešení LK ČMSHb. 

 
Hospodářské náležitosti: 
1) Startovné: 4.000,- Kč – zaplaceno 

společně s řádným odesláním přihlášky do 
soutěže nejpozději do 11. 6. 2010. 
 
Upozornění:  
Kopie dokladu o zaplacení je NEDÍLNOU 
SOUČÁSTÍ přihlášky do soutěže, v případě platby 
prostřednictvím elektronického bankovnictví 
(např. GSM banking) uvede klub přesný popis 
provedené platby, tj. kdy, jakou částku a 
z jakého účtu platbu provedl).  

 



 

6   |   SOUTĚŽE MLÁDEŽE 2010-2011 

2) herní jistota 3.000,- Kč (V případě, že je herní 
jistotu u RSHb již složilo Vaše mužstvo mužů, 
případně mužstvo vyšší věkové kategorie, tato 
povinnost odpadá) 

3) žádost týmu o odložení utkání, resp. 
dvojutkání (soupeř musí s přeložením 
utkání souhlasit), vyjma odložení utkání 
z důvodu zdravotní indispozice většiny 
hráčů uvedených na soupisce (nutné 
doložit lékařským potvrzením) posoudí LK 

RSHb pouze po uhrazení administrativního 
poplatku 500,- Kč. Tento poplatek se 
netýká žádosti o změnu začátku utkání 

4) delegovaný rozhodčí ČMSHb má nárok na 
odměnu za výkon funkce na základě platné 
směrnice a tabulek pro příslušnou sezonu 

5) k účtování poplatků jsou oprávněny LK 
RSHb, DK RSHb a KR RSHb. 

 
 


