TECHNICKÁ KOMISE

ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU
Korespondenční adresa: Samosoly 34, 378 21 Kardašova Řečice, e-mail: tk@hokejbal.cz
Předseda komise: Ondřej Průša, tel: +420 777 334 096, e-mail: prusa@hokejbal.cz

ZMĚNY SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU HOKEJBALU 2015
HLAVA II. - ORGANIZACE SOUTĚŽÍ, Článek 201 – Řízení soutěží, odstavce 2. a 4.
PŮVODNÍ ZNĚNÍ
2. Soutěže organizují a řídí Sportovně-technická komise ČMSHb (dále jen STK ČMSHb) nebo prostřednictvím
STK ČMSHb pověřené Regionální svazy hokejbalu (dále jen RSHb) a další nižší složky svazu a jejich
sportovně-technické orgány, kluby nebo jejich sdružení, dále jen "řídící orgány". Sportovně-technickými
orgány se rozumí disciplinární komise (DK), ligová komise (LK), komise mládeže (KM), komise rozhodčích
(KR), komise delegátů (KD), trenérsko-metodická komise (TMK), komise ženského hokejbalu (KŽH). Tyto
řídící orgány ve své působnosti rozhodují o struktuře a hracím systému soutěže, kterou řídí. Řídící orgán
soutěže vydává nejméně 3 týdny před zahájením soutěže rozpis a propozice dlouhodobé soutěže nebo
propozice krátkodobé soutěže včetně termínů utkání. Řídící orgán soutěže je zodpovědný za řádný průběh
soutěže a schvaluje výsledky soutěže.
4. Propozice soutěže obsahují název soutěže, adresu řídícího orgánu, číslo jeho bankovního účtu, IČO, a
složení všech komisí řídícího orgánu. Dále definují pravidla a řády soutěže, včetně přípustných odchylek,
které podléhají schválení STK ČMSHb nebo územně příslušnému RSHb, startovné a termínovou listinu
soutěže.
K organizování soutěží vydává ČMSHb pravidla hokejbalu a soubor předpisů s dlouhodobou platností.
NOVÉ ZNĚNÍ
2. Soutěže organizují a řídí sportovně-technické orgány nebo prostřednictvím LK ČMSHb pověřené Regionální
svazy hokejbalu (dále jen RSHb) a další nižší složky svazu a jejich sportovně-technické orgány, kluby nebo
jejich sdružení, dále jen "řídící orgány". Sportovně-technickými orgány se rozumí disciplinární komise (DK),
ligová komise (LK), komise mládeže a metodiky (KMM), komise rozhodčích (KR), komise delegátů (KD),
technická komise (TK), komise ženského hokejbalu (KŽH). Tyto řídící orgány ve své působnosti rozhodují
o struktuře a hracím systému soutěže, kterou řídí. Řídící orgán soutěže vydává nejméně 3 týdny před
zahájením soutěže rozpis a propozice dlouhodobé soutěže nebo propozice krátkodobé soutěže včetně
termínů utkání. Řídící orgán soutěže je zodpovědný za řádný průběh soutěže a schvaluje výsledky soutěže.
4. Propozice soutěže obsahují název soutěže, adresu řídícího orgánu, číslo jeho bankovního účtu, IČO, a
složení všech komisí řídícího orgánu. Dále definují pravidla a řády soutěže, včetně přípustných odchylek,
které podléhají schválení LK ČMSHb nebo územně příslušnému RSHb, startovné a termínovou listinu
soutěže.
K organizování soutěží vydává ČMSHb pravidla hokejbalu a soubor předpisů s dlouhodobou platností.
PLATNOST NOVÉHO ZNĚNÍ
Od 1. 7. 2017.
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HLAVA II. - ORGANIZACE SOUTĚŽÍ, Článek 202 – Zařazování družstev do soutěží, odstavce
1., 2. a 4.,
PŮVODNÍ ZNĚNÍ
1.

Mistrovské soutěže v hokejbale se rozdělují do těchto kategorií, úrovní a soutěžních tříd:
1.1. Kategorie seniorů – úroveň republiková
a) Extraliga
b) 1. Národní liga (1.NHbL)
1.2. Kategorie seniorů – úroveň regionální
a) 2. Národní liga (2.NHbL)
b) Krajská liga (KHbL)
c) Oblastní, okresní liga, (OHbL)
d) Místní liga (MHbL)
e) Ostatní přebory a turnaje seniorů
1.3. Kategorie mládeže
a) Extraliga (starší dorost, mladší dorost), Mistrovství ČR žáků
b) Národní liga (starší dorost, mladší dorost)
c) Ostatní přebory a turnaje mládeže
1.4. Kategorie žen a dívek
a) Mistrovství ČR žen
b) Ostatní přebory a turnaje žen a dívek
Soutěže žen a dívek se člení na základě rozhodnutí příslušného odborného orgánu (komise).

2.

Podmínky pro účast družstva v mistrovské soutěži stanovuje každoročně řídící orgán soutěže. Mezi
základní podmínky účasti v soutěži patří:
a) právo účasti v soutěži (Článek 203)
b) příslušnost klubu (nebo jeho družstva) k řídícímu orgánu soutěže; zařazení družstva do územního
celku jiného řídícího orgánu soutěže lze provést po vzájemné dohodě obou řídících orgánů soutěže,
dohoda zahrne i podmínky včetně finančního vypořádání a délku zařazení. Písemná dohoda
příslušných řídících orgánů musí být schválena STK ČMSHb.
Zařazení družstva do soutěže jiného řídícího orgánu lze provést pouze v případě, kdy příslušný řídící
orgán nevyhlásí úroveň soutěže, na kterou klub vlastní práva.
c) přihláška družstva do soutěže
d) soupiska družstva (Článek 206).

3.

Družstva Extraligy, všech národních lig a veškerých družstev mládeže jsou povinna mít kvalifikovaného
trenéra s platnou licencí odpovídající stupni soutěže a vedoucího družstva, schváleného řídícím orgánem
soutěže.

NOVÉ ZNĚNÍ
1. Mistrovské soutěže v hokejbale se rozdělují do těchto kategorií, úrovní a soutěžních tříd:
1.1.
Kategorie seniorů – úroveň republiková
a) Extraliga mužů (ELM)
b) 1. Liga (1.L)
1.2. Kategorie seniorů – úroveň regionální
a) 2. Liga (2.L)
b) Krajská liga (KL)
c) Oblastní, okresní liga, (OBL, OKL)
d) Místní liga (ML)
e) Ostatní přebory a turnaje seniorů
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1.3.
Kategorie mládeže
a) Extraliga staršího dorostu (ELSD), Extraliga mladšího dorostu (ELMD),
b) Liga starších žáků (LSŽ)
c) 1. Liga staršího dorostu (1.LSD), 1. Liga mladšího dorostu (1.LMD)
d) Ostatní přebory a turnaje mládeže
1.4. Kategorie žen a dívek
a) Liga žen
b) Ostatní přebory a turnaje žen a dívek
Soutěže žen a dívek se člení na základě rozhodnutí příslušného odborného orgánu (komise).
2.

Podmínky pro účast družstva v mistrovské soutěži stanovuje každoročně řídící orgán soutěže. Mezi
základní podmínky účasti v soutěži patří:
a) právo účasti v soutěži (Článek 203)
b) příslušnost klubu (nebo jeho družstva) k řídícímu orgánu soutěže; zařazení družstva do soutěže
jiného řídícího orgánu lze provést pouze v případě, kdy příslušný řídící orgán nevyhlásí úroveň
soutěže, na kterou klub vlastní práva,
c) přihláška družstva do soutěže
d) soupiska družstva (Článek 206).

3.

Družstva Extraligy mužů, 1. ligy a veškerých družstev mládeže jsou povinna mít kvalifikovaného trenéra
s platnou licencí, odpovídající stupni soutěže a vedoucího družstva, schváleného řídícím orgánem soutěže.

PLATNOST NOVÉHO ZNĚNÍ
Od 1. 7. 2017.

HLAVA II. - ORGANIZACE SOUTĚŽÍ, Článek 203 – Právo účasti v soutěži…, odstavce 3. a 4.
PŮVODNÍ ZNĚNÍ
3.

Za přenechání práva účasti v soutěži před zahájením sezóny, oznámené do uzávěrky přihlášek příslušné
soutěže, uhradí klub, který právo převzal, řídícímu orgánu soutěže:
•
Extraliga
3 000 Kč
•
1. NHbL
2 000 Kč
•
Ostatní soutěže mužů
1 000 Kč
•
Ostatní mládežnické soutěže a soutěže žen 500 Kč

4.

Za přenechání práva účasti v soutěži oznámené v období od uzávěrky přihlášek do 31. 12. uhradí oddíl
hokejbalu, který převzal, řídícímu orgánu soutěže:
•
Extraliga
5 000 Kč
•
1. NHbL
4 000 Kč
•
Ostatní soutěže mužů
2 000 Kč
•
Ostatní mládežnické soutěže a soutěže žen 1 000 Kč

NOVÉ ZNĚNÍ
3.

Za přenechání práva účasti v soutěži před zahájením sezóny, oznámené do uzávěrky přihlášek příslušné
soutěže, uhradí klub, který právo převzal, řídícímu orgánu soutěže:
•
Extraliga
3 000 Kč
•
1. Liga
2 000 Kč
•
Ostatní soutěže mužů
1 000 Kč
•
Ostatní mládežnické soutěže a soutěže žen 500 Kč
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4.

Za přenechání práva účasti v soutěži oznámené v období od uzávěrky přihlášek do 31. 12. uhradí oddíl
hokejbalu, který převzal, řídícímu orgánu soutěže:
•
Extraliga
5 000 Kč
•
1. Liga
4 000 Kč
•
Ostatní soutěže mužů
2 000 Kč
•
Ostatní mládežnické soutěže a soutěže žen 1 000 Kč

PLATNOST NOVÉHO ZNĚNÍ
Od 1. 7. 2017.

HLAVA II. - ORGANIZACE SOUTĚŽÍ, Článek 206 – Soupiska hráčů, odstavec 6.
PŮVODNÍ ZNĚNÍ
6. V období od 15. 12. do 15. 2. je možno provést výměnu nejvíce 6 hráčů mezi soupiskami všech družstev
klubu příslušné věkové kategorie. Tuto výměnu v IS ČMSHb provádí výhradně STK ČMSHb na základě
písemně podané žádosti klubem.
NOVÉ ZNĚNÍ
6. V období od 15. 12. do 15. 2. je možno provést výměnu nejvíce 6 hráčů mezi soupiskami všech družstev
klubu příslušné věkové kategorie. Tuto výměnu v IS ČMSHb provádí výhradně TK ČMSHb na základě
písemně podané žádosti klubem.
PLATNOST NOVÉHO ZNĚNÍ
Od 1. 7. 2017.

HLAVA III. - ORGANIZACE UTKÁNÍ, Článek 302 – Místo utkání, odstavec 1.
PŮVODNÍ ZNĚNÍ
1.

Utkání se hrají jen na hřištích vyhovujících pravidlům hokejbalu s příslušnou licencí, vydanou STK ČMSHb
nebo jí pověřeným orgánem. Klub je povinen v přihlášce do soutěže uvést, na kterém hřišti nebo hřištích
bude svá domácí utkání hrát.

NOVÉ ZNĚNÍ
1.

Utkání se hrají jen na hřištích vyhovujících pravidlům hokejbalu s příslušnou licencí, vydanou TK ČMSHb
nebo jí pověřeným orgánem. Klub je povinen v přihlášce do soutěže uvést, na kterém hřišti nebo hřištích
bude svá domácí utkání hrát.

PLATNOST NOVÉHO ZNĚNÍ
Od 20. 4. 2017.
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ZMĚNY DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU HOKEJBALU 2015
Článek 2 – Disciplinární tresty, odstavec 4. (za tabulkou výše pokut), doplnění
PŮVODNÍ ZNĚNÍ
4.

Finanční pokuta udělená v mládežnických soutěžích jednotlivci se snižuje na 50 % udělené FP dle
Sazebníku trestů (viz. tabulka).

NOVÉ ZNĚNÍ
4. Finanční pokuta, udělená v ženských a mládežnických soutěžích jednotlivci, se snižuje na 50 % udělené FP
dle Sazebníku trestů (viz. tabulka). Toto snížení se však vztahuje pouze na hráčky a hráče, nikoli na
funkcionáře.
PLATNOST NOVÉHO ZNĚNÍ
Od 1. 7. 2017.

Článek 5 – Postup v disciplinárním jednání, odstavec 14.
PŮVODNÍ ZNĚNÍ
14. Po uplynutí 60 měsíců od spáchání přestupku, který měl za následek vyloučení z činnosti v hokejbale,
může disciplinární komise, která trest uložila, na žádost jednotlivce po doložení úhrady nového
finančního vkladu dle Článku 5, bodu 12. povolit obnovení některých nebo všech činností v hokejbale.
NOVÉ ZNĚNÍ
14. Po uplynutí 36 měsíců od spáchání přestupku, který měl za následek vyloučení z činnosti v hokejbale,
může disciplinární komise, která trest uložila, na žádost jednotlivce po doložení úhrady nového finančního
vkladu dle Článku 5, bodu 12. povolit obnovení některých nebo všech činností v hokejbale.
PLATNOST NOVÉHO ZNĚNÍ
Od 1. 7. 2017.

Článek 6 – Oznamování a evidence trestů, odstavec 2.
PŮVODNÍ ZNĚNÍ
2.

Klub je odpovědný za vedení evidence vyšších trestů jednotlivých hráčů v mistrovských utkáních jedné
soutěže stejné sezóny. Vyššími tresty se rozumí větší trest (VT - pět minut), osobní trest (OT - deset
minut) a osobní trest do konce utkání (OK). Pokud byl kterýkoliv z těchto trestů potrestán navíc
disciplinárně, v evidenci se dále neuvádí. Po čtvrtém vyšším trestu (všechny druhy se sčítají) ve stejné
sezóně jedné soutěže má hráč automaticky zastavenou činnost na nejbližší dvě mistrovské utkání
příslušné soutěže. Pokud hráč ve stejné sezóně obdrží další dva vyšší tresty, má hráč automaticky
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zastavenou činnost na nejbližší jedno mistrovské utkání příslušné soutěže. Klub je povinen ihned písemnou
formou vyzvat příslušnou DK k vyhotovení rozhodnutí a v oznámení uvést číslo registračního průkazu
provinivšího se hráče a čísla utkání, ve kterých vyšší tresty obdržel, včetně určení o jaké vyšší tresty šlo.
Tento trest není možno odložit podmíněně a bude vykonán, i kdyby byl přeložen do následující sezóny.
Pokud hráč po obdržení čtvrtého (dalšího druhého) vyššího trestu v následujícím mistrovském utkání
nastoupí, považuje se to za neoprávněný start a bude řešen disciplinárně. K trestu zastavení činnosti
automaticky náleží finanční pokuta dle sazebníku trestů. Poplatek za projednání DK se v tomto případě
nevybírá.
Výklad:
Udělené vyšší tresty se do dalšího soutěžního ročníku nepřenášejí, vyjma případu, kdy hráč naplnil hranici čtyř, popř.
dalších dvou vyšších trestů.
NOVÉ ZNĚNÍ
2.

Klub je odpovědný za vedení evidence vyšších trestů jednotlivých hráčů v mistrovských utkáních jedné
soutěže stejné sezóny.
a) Vyššími tresty se rozumí:
 Osobní trest (OT – 6‘ / 10‘)
 Osobní trest do konce utkání (OK – 12‘ / 20‘)
 Větší trest + osobní trest do konce utkání (5‘ + OK, / 3‘ + OK – eviduje se jako jeden vyšší trest)
b) Jestliže je témuž hráči ve stejné sezóně jedné soutěže uložen druhý vyšší trest zastavuje se mu
automaticky činnost na 1 následující (nejbližší) utkání v téže soutěži.
c) Jestliže je témuž hráči v téže soutěži uložen další druhý vyšší trest (celkově třetí a čtvrtý), zastavuje
se mu automaticky činnost na 2 následující (nejbližší) utkání v téže soutěži.
Takto se postupuje i při dalších vyšších trestech, zastavení činnosti se zvyšuje při každém dalším druhém
vyšším trestu na dvojnásobek, tj. na 4, 8, 16 utkání atd.
d) Klub je v plné míře odpovědný za automatické zastavení činnosti provinivšího se hráče. Není
povinností klubu hlásit tyto případy DK, která nevydává rozhodnutí ve věci zákazu startu
v následujícím (ch) / nejbližším(ch) utkání(ch). Tento trest není možno podmíněně odkládat a bude
vykonán v nejbližších utkáních. Do následující sezóny se trest nepřenáší. Pokud hráč po obdržení
druhého vyššího trestu (respektive dalších vyšších trestů) v následujícím mistrovském utkání nastoupí,
považuje se to za neoprávněný start a bude řešen disciplinárně.
Výklad:
Udělené vyšší tresty se přenášejí do nadstavbových částí jedné sezóny téže soutěže.
Udělené vyšší tresty se do dalšího soutěžního ročníku nepřenášejí.

PLATNOST NOVÉHO ZNĚNÍ
Od 1. 7. 2017.

ČLEN MEZINÁRODNÍ
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160 17 Praha 6

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

bankovní spojení:
Moneta Money Bank, a. s.
číslo účtu: 1724200504/0600
IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485

Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753.

Str. 6 / 8

TECHNICKÁ KOMISE

ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU
Korespondenční adresa: Samosoly 34, 378 21 Kardašova Řečice, e-mail: tk@hokejbal.cz
Předseda komise: Ondřej Průša, tel: +420 777 334 096, e-mail: prusa@hokejbal.cz

Příloha DŘ – Disciplinární provinění a sazebník trestů, A. Jednotlivci, odstavec 3.
PŮVODNÍ ZNĚNÍ
Trest pro
Přestupek

H T R F

Druh a výše trestu
v lehčích případech
v závažných případech
nebo prvně
nebo opakovaně

3. Nesportovní chování
a) provokování, pokřikování, neoprávněné protestování,
zesměšňování, plivání, sprosté posuňky, vyhrožování
b) čtyři VT, OT nebo OK v průběhu jednoho ročníku soutěže

* * * *

poplatek za projednání se nevybírá!

další dva VT, OT nebo OK v průběhu jednoho ročníku
soutěže

N, FP 10-30%
ZČ až 30% utkání
FP 400 Kč
ZČ na 2 utkání

*

FP 30-60 %,
ZČ na 30 - 80% utkání

FP 400 Kč
ZČ na 1 utkání

poplatek za projednání se nevybírá!

NOVÉ ZNĚNÍ
Trest pro
Přestupek

H T R F

Druh a výše trestu
v lehčích případech
v závažných případech
nebo prvně
nebo opakovaně

3. Nesportovní chování
a) provokování, pokřikování, neoprávněné protestování,
zesměšňování, plivání, sprosté posuňky, vyhrožování
b) dva VT, OT nebo OK v průběhu jednoho ročníku soutěže

* * * *

Eviduje klub, rozhodnutí se nevydává!

další dva VT, OT nebo OK v průběhu jednoho ročníku
soutěže

N, FP 10-30%
ZČ až 30% utkání
Automatické ZČ na 1
utkání

*

FP 30-60 %,
ZČ na 30 - 80% utkání

Automatické ZČ na 2
utkání
+ násobky 4, 8 utkání

Eviduje klub, rozhodnutí se nevydává!

PLATNOST NOVÉHO ZNĚNÍ
Od 1. 7. 2017.

ČLEN MEZINÁRODNÍ
HOKEJBALOVÉ FEDERACE
www.isbhf.com

Českomoravský svaz hokejbalu
Zátopkova 100/2
PO BOX 40
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email: hokejbal@hokejbal.cz
web: www.hokejbal.cz
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číslo účtu: 1724200504/0600
IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485
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TECHNICKÁ KOMISE

ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU
Korespondenční adresa: Samosoly 34, 378 21 Kardašova Řečice, e-mail: tk@hokejbal.cz
Předseda komise: Ondřej Průša, tel: +420 777 334 096, e-mail: prusa@hokejbal.cz

Příloha DŘ – Disciplinární provinění a sazebník trestů, A. Jednotlivci, odstavec 5.
PŮVODNÍ ZNĚNÍ
Trest pro
Přestupek

H T R F

Druh a výše trestu
v lehčích případech
v závažných případech
nebo prvně
nebo opakovaně

5. Fyzické napadení hráče, funkcionáře, diváka
d) fyzické napadení se zraněním

*

*

*

*

FP 60-100%,
ZČ na 6 - 12 měsíců

FP 100%,
ZČ na 12-36 měsíců, VČ

NOVÉ ZNĚNÍ
Trest pro
Přestupek

H T R F

Druh a výše trestu
v lehčích případech
v závažných případech
nebo prvně
nebo opakovaně

5. Fyzické napadení hráče, funkcionáře, diváka
d) fyzické napadení se zraněním
*

*

*

FP 60-100%,
* ZČ až na 50% utkání
nebo na 6 - 12 měsíců

FP 100%,
ZČ na 12-36 měsíců, VČ

Příloha DŘ – Disciplinární provinění a sazebník trestů, A. Jednotlivci, odstavec 14.
PŮVODNÍ ZNĚNÍ
Trest pro
Přestupek

H T R F

Druh a výše trestu
v lehčích případech
v závažných případech
nebo prvně
nebo opakovaně

14. Jiná provinění
* * * *

N, FP 10-50%,
ZČ až 50% utkání

FP 50-100%,
ZČ na 50-100% utkání

NÁVRH NOVÉHO ZNĚNÍ
Trest pro
Přestupek

H T R F

Druh a výše trestu
v lehčích případech
v závažných případech
nebo prvně
nebo opakovaně

14. Jiná provinění
* * * *

N, FP až 50%,
ZČ až 50% utkání

FP 50-100%,
ZČ na 50-100% utkání

PLATNOST NOVÉHO ZNĚNÍ
Od 1. 7. 2017.

Ondřej Průša, v.r.
předseda TK ČMSHb
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