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PROPOZICE 2. LIGY ZÁPAD 2018-2019 
 

Řídící orgán: 

Regionální svaz hokejbalu pro Plzeňský a 

Karlovarský kraj – RSHb Západ 

Štruncovy sady 3, 301 12, Plzeň 

IČO: 22769153 

 
LK RSHb Západ 

předseda: Patrik Kříž 
 

poštovní adresa: 

Patrik Kříž 

Spádná 7, 321 02 Plzeň 

telefon: 607 638346, 

e-mail: pat.kriz@seznam.cz 

bankovní spojení: 

číslo účtu – 2100256459/2010; variabilní symbol 
200+číslo klubu ČMSHb (devítimístné číslo 
uvedené na všech registračních průkazech klubu). 

 
Komise rozhodčích RSHb Západ 
předseda: Vojtěch Touš 
Zámečnická 20, 32200 Plzeň 
telefon: 604 255 724, 

e-mail: vojta.tous@seznam.cz 
 

Disciplinární komise RSHb Západ  

předseda: Patrik Kříž 

Spádná 7, 321 02 Plzeň 

telefon: 607 638346, 

e-mail: pat.kriz@seznam.cz 

 

 
Podmínky účasti mužstva:  

1) číslo bankovního účtu, 

2) členství v občanském sdružení, jež má 
registraci u MV ČR nebo je zapsaným 
spolkem u příslušného Krajského soudu, 

3) řádně registrovaná přihláška do ČMSHb, 

4) platné registrační průkazy 

5) řádně a úplně vyplněná a odeslaná přihláška 
do soutěže, společně s potvrzením úhrady 

startovného 

6) soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb 

(vztahuje se i na B týmy a týmy mládeže klubu) 

7) Je doporučeno mít trenéra nejlépe s 

platnou licencí ČMSHb, vedoucího 

mužstva s platným průkazem funkcionáře 
– obě osoby mohou být i hrající. 

8) určené a schválené domácí hřiště LK ČMSHb. 
Upozornění: 
Součástí přihlášky musí být souhlas provozovatele 
hřiště o jeho využití pro domácí utkání mužstva. 
9) odstoupení mužstva v průběhu soutěže 

má za následek vyloučení tohoto mužstva ze 

soutěže a finanční postih 2.000,- Kč. 
10) družstva klubu ve všech věkových kategoriích 
jsou povinna startovat pod 
jedním, pro všechny společným názvem. 
11) řádně a včasně hrazené odměny a cestovní 
náhrady rozhodčím, vyměřené pokuty a poplatky 

vyplývající z rozhodnutí řídícího orgánu soutěže. 
 
Požadavky na sportovní vybavenost 
družstva : 

1) jednotné dvě sady dresů 

2) 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). 
3) povinné vybavení mužstva předepsanou 
výstrojí: 
•  hokejové přilby s platným 
bezpečnostním atestem IIHF. Výjimky 

povoluje u některých typů přileb pouze 

ČMSHb. 

•  jednotné (identické) dresy mužstva, 

včetně brankáře. Případné odlišnosti 
mohou být připuštěny po konzultaci 

a shodě obou dvou týmů a 

rozhodčího. 

•  Tepláky, případně stulpny a krátké 
kalhoty. 
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. 
•  Hráči jednoho týmu mohou použít v utkání 
jak stulpny, tak podkolenky. Stulpny 
zakrývají dolní polovinu těla, tj. holenní 
chránič a koleno. Podkolenky vždy zakrývají 
celý holenní chránič. Pokud bude koleno 
chráněno, musí být chráněno tzv. 
volejbalovým chráničem nebo podobným 
chráničem bez použití tvrzeného plastu 
chrániče. 
•  celoobličejový kryt je povinný pro 

všechny hráče mladší 18 let. 
•  vše ostatní dle Pravidel hokejbalu 2018 
 
Předpisy:  

•  hraje se podle platných pravidel a řádů 

ČMSHb 2018 
•  hraje se s oficiálním plastovým míčkem, 

který je certifikovaný a povolují ho soutěžní 

řády 
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Počet účastníků: 8-11 
 
Hrací dny:  
•  sobota, neděle, státem uznávané svátky, 

ve výjimečných případech i všední den 

Počet  hráčů:  5+1 

Minimální počet hráčů připravených do utkání 

7+1. Při menším počtu hráčů nebude utkání 
zahájeno. 
 
Hrací doba:  3 x 15 minut (tresty: 2, 5, 10 

minut, přestávky 5 minut) 
 
Systém:  
•  dle počtu přihlášených mužstev. 

 
Termíny:  

8.9. – 15.12.2018 

2.3. – 26.5.2019  

 
Soupisky: 
•   soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb 

(vztahuje se i na B týmy a týmy mládeže klubu) 
 
Bodové hodnocení soutěže:  
•  vítěz v normálním hracím čase 3 body 

•  poražený tým v normálním hracím 

čase nezískává žádný bod 
•  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 do rozhodnutí. 

Vždy po třech sériích se mění 
pořadí družstev zahajující střílení. 
•  Vše ostatní se řídí Soutěžním řádem ČMSHb 

2015, článek 311, odstavec 3. 
 
Hodnocení soutěže:  

•  vítěz soutěže získá pohár a medaile 
• mužstva na 2. a 3. místě získají pohár 

Další ocenění - trofeje: 
•  Cena fair-play 

•  Nejlepší brankář dle průměru v ZČ 
•  Vítěz kanadského bodování ZČ 

•  Nejužitečnější hráč ZČ soutěže 
 
Podmínky nastoupení k utkání:   
•  soupiska evidovaná v IS ČMSHb 

•  platné registrační průkazy ČMSHb, 

případně též platná ostaršení 
•  platný průkaz vedoucího mužstva popř. 

trenéra s licencí ČMSHb 
 
Věkové kategorie:  

•  senioři (nad 18 let) – ročník 2000 a starší, 
•  dorost - ročníky 2001, 2002, 2003 
 
Ostaršení : 

V soutěži mohou startovat mladší hráči (narozeni 
v letech 2001, 2002, 2003) pouze se souhlasem 
rodičů a lékaře na platném formuláři Ostaršení 
hráče (řídící orgán ostaršení nepotvrzuje). 
 
Rozhodčí:  

Deleguje KR RSHb Západ. V případě, že 

se delegovaná dvojice rozhodčích nedostaví, 

postupuje se podle soutěžního řádu. 
 
Upozornění:  Pokud se rozhodčí nedostaví, pak 

zápis o utkání zasílá domácí oddíl. 
 
Zdravotní prohlídky:  
LK RSHb Západ 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 průkazu vedoucího mužstva 
popř. trenérské licence dle podmínek účasti v 

soutěži – bod č. 7) 

2) na každém hřišti, kde je instalována 
elektronická časomíra, musí být během utkání 

těchto soutěží v provozu.



Střídavé starty:  
• V jednom utkání smí za každý tým nastoupit 
maximálně 5 hráčů uvedených na soupisce “A” 
družstva. Stejným způsobem mohou nastoupit 
hráči “B” družstva za “A” družstvo. A analogicky 
toto platí pro “B” a “C” družstvo. 
Tímto nařízením LK RSHb Západ se upravuje 

Soutěžní řád ČMSHb 2015, článek 206, odstavec 

3a. 
• V jednom utkání smí za každý tým nastoupit 
maximálně 2 hráči s typem hostování – střídavý 
start. 
Tímto nařízením LK RSHb Západ se upravuje 

Soutěžní řád ČMSHb 2015, článek 206, odstavec 

3b. 
 

Předpis o vyšších trestech: 
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. 

 
Hospodářské náležitosti:  
1) Startovné: 6.000,- Kč – zaplaceno do 
termínu uzávěrky přihlášky do soutěže tj. do 
16.8.2017 

Upozornění:  

Kopie dokladu o zaplacení je NEDÍLNOU 
SOUČÁSTÍ přihlášky do soutěže. 
2) Změna termínu utkání, posun začátku utkání: 

• podmínkou pro posouzení žádosti klubu o 
změnu termínu utkání či posun začátku utkání 
je souhlasné stanovisko soupeře odeslané 
společně s žádostí; 
• v každém případě o odložení utkání či posun 

 jeho začátku rozhoduje stanovisko  LK; 
• žádost o změnu termínu utkání LK RSHb 

posoudí a případně schválí pouze na základě 
 předem uhrazeného  poplatku 300,- Kč. 

(potvrzení o provedení úhrady musí být odesláno 

společně s 
žádostí). Toto ustanovení se nevztahuje na 
žádost z důvodu zdravotní indispozice většiny 
hráčů uvedených na soupisce mužstva (v 
tomto 

případě musí žádost obsahovat 
lékařské potvrzení); 
• První žádost o odložení utkání každého 
mužstva 

v sezóně bude na základě žádosti bez poplatku, 
u dalších změn bude výše uvedený poplatek 
vyžadován; 

• V odůvodněných případech si LK RSHb 
vyhrazuje právo prominutí tohoto poplatku; 

3) delegovaný rozhodčí ČMSHb má nárok na 
odměnu za výkon funkce ve výši odpovídající 
sazebníku náhrad rozhodčím schváleného 
Předsednictvem ČMSHb dne 19.5.2017. V 
případě řízení utkání jedním rozhodčím je 
jeho odměna 1,5 násobkem výše uvedené 
sazby; 

4) Pokuta za nenastoupení k zápasu z viny 
mužstva je 1.500,- Kč;   
5) k účtování poplatků jsou oprávněny LK, DK 

a KR RSHb Západ. 


