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Článek VI. – Doplňky propozic řídícího RSHb 

 
1) Řídící orgán soutěže 

 

Ligová komise RSHb ČJ 
Ondřej Průša, tel: 777 334 096, e-mail: lk@hokejbal-jih.cz 

 
Komise rozhodčích RSHb ČJ 
Jiří Hronek, tel: 724 426 887, e-mail: kr@hokejbal-jih.cz 
Pozn.: Nasazení rozhodčích na jednotlivé turnaje provádí příslušná KR RSHb podle místa konání turnaje!  

 
Disciplinární komise RSHb ČJ 

Bude upřesněno po ustanovení nové DK RSHb ČJ, e-mail: dk@hokejbal-jih.cz 

 
2) Ostatní doplňky a upřesnění 
 
Čl. II., bod 1) - Počet týmů:  

9 družstev 
 

Čl. II., bod 2) Skupiny Přeboru mladších žáků 

Vyhlášeno je celkem 26 turnajů organizovaných ve 13-ti hracích dnech dle Termínového kalendáře (součást Rozpisu 
utkání). Turnaje jsou organizovány pro 4 resp. 3 týmy dle Rozpisu utkání.  

Zařazení případných zájemců (týmů z ostatních RSHb nebo nových týmů) do konkrétního turnaje bude řešeno 
individuálně v případě, pokud bude LK RSHb ČJ kontaktována zájemcem nejpozději 14 dnů před konáním turnaje. 

LK RSHb ČJ si vyhrazuje právo uspořádání turnaje na 1-2 hřištích současně. 
Rozpis turnajů Přeboru mladších žáků je pro přihlášené družstva závazný. 

Ve skupinách nejsou evidovány výsledky utkání, není vedena tabulka soutěže a individuální statistiky hráčů.  

 
Čl. II., bod 3) Nadstavbová část Přeboru mladších žáků 

Termíny kvalifikačních turnajů jsou uvedeny v Termínovém kalendáři soutěže. 
 

Čl. III., bod 3) Hrací doba a tresty 

Hrací doba bude upravena vždy před jednotlivým turnajem podle skutečného počtu účastníků. V případě, že týmy 
odehrají v rámci jednoho turnaje méně než 3 utkání, je přípustný hrací čas 3 x 12 min, (tresty 1, 3 a 6 minut, 

přestávka 2 minuty).  

 
Čl. VI., NOVÝ BOD 4) Upřesnění organizace turnajů 

a) Úhradu odměny za výkon funkce rozhodčího a cestovné rozhodčích provádí vždy pořádající klub (klub, na jehož 
hřišti se hrají utkání). 

b) Odměna za výkon funkce rozhodčího utkání hraných 3x 12 minut je stanovena na 200,- Kč. 
c) Tým uvedený v rozpise utkání jako domácí, předá rozhodčím dostatečný počet míčků pro hru, a to nejpozději 5 

minut před utkáním.  
 


