PROPOZICE
VII. MČR PŘÍPRAVEK
2013
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU
Bankovní spojení:

GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600,
DIČ: CZ49686485, IČO: 49686485
www.hokejbal.cz

Řídící orgán soutěže
LIGOVÁ KOMISE ČMSHb
Předseda komise: Ondřej Průša, telefon: 777 334 096, e-mail: lk@hokejbal.cz
Poštovní adresa: Vajgar 659/III., 377 04 Jindřichův Hradec
Členové komise: Lukáš Vacek, Přemysl Falta
DISPILINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
Předseda komise: Libor Komůrka, telefon: 773 781 146, e-mail: dk@hokejbal.cz
Poštovní adresa: Žižkova 963, 535 01 Přelouč
Členové komise: Ing. David Ryss, Pavel Štefka, Mgr. Radek Soukup, Marcel Slanina, Martin Černý
KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb
Předseda komise: Ladislav Vokurka, telefon: 773 781 122, e-mail: kr@hokejbal.cz
Poštovní adresa: Jihlava
Členové komise: Jaroslav Pikula, Stanislav Gottwald, Patrik Ticháček
HLAVNÍ POŘADATEL
TJ Sršni Svitavy
Zástupce TJ: Jiří Tesař, telefon: 773 781 139, e-mail: jtesar@surpmo.cz

Podmínky účasti družstva
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

členství v občanském sdružení, jež má registraci u MV ČR,
číslo bankovního účtu,
řádně registrovaná přihláška do ČMSHb,
řádně a úplně vyplněná a odeslaná přihláška do soutěže
klub v době uzávěrky přihlášek musí mít uhrazené veškeré finanční závazky vůči ČMSHb a jeho nižším článkům a
jiným obchodním partnerům klubu,
platné registrační průkazy ČMSHb hráčů, trenérů a funkcionářů mužstva,
soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb (vztahuje se i na B týmy),
trenér s platným průkazem ČMSHb (hráč, funkcionář nebo vedoucí družstva starší 18-let)
družstva klubu ve všech věkových kategoriích jsou povinna startovat pod jedním, totožným názvem. V případě
změny názvu klubu, je klub povinen postupovat podle platných řádů.

Požadavky na sportovní vybavenost družstva
1)

2)
3)

dvě sady dresů (světlé a tmavé)
a) nedohodnou-li se družstva jinak, nastupuje domácí mužstvo k utkání v bílých nebo jiných světlých dresech.
Případná dohoda musí být uvedena v zápise o utkání. Dresy musejí být označeny čitelnými čísly (maximálně
dvoumístná – od 1 do 99),
kalhoty – v případě krátkých kalhot stulpny.
hokejové přilby s platným bezpečnostním atestem IIHF (Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb).
Celoobličejový kryt je povinný pro všechny hráče.
Vše ostatní se řídí dle Pravidel hokejbalu 2012

Předpisy



hraje se podle platných pravidel a řádů ČMSHb 2012 a jejich úprav pro danou kategorii
hraje se s oficiálním plastovým oranžovým míčkem

Počet účastníků: podle přihlášených týmů
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Místo konání: Svitavy
Hrací dny:

PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE - 31. 5. 2012 – 2. 6. 2013
Počet hráčů: 5+1
Hrací doba:

2 x 10 minut (tresty: 1, 3, 6 minut, přestávky 2 minuty),

Případně bude upřesněno podle počtu přihlášených týmů
Systém:
> bude upřesněn po uzávěrce přihlášek
> los utkání proběhne v týdnu od 20. – 24. května 2013
Věkové kategorie:

Přípravka (do 11 let) – hráči narození v letech 2002 a mladší, (děvčata 2000 a mladší)

LK ČMSHb doporučuje preventivní zdravotní prohlídky hráčů před zahájením turnaje. Za zdravotní stav hráčů
odpovídá vedoucí družstva.
Realizační tým:

vedoucí družstva s platným registračním průkazem funkcionáře

trenér s platným průkazem minimálně licence ČMSHb, případně mužstvo předkládá platné potvrzení o studiu
licence vystavené TMK
Podmínky nastoupení k utkání:

soupiska evidovaná v IS ČMSHb (vztahuje se na všechny hráče, kteří zasáhnou do utkání a jsou zařazeni na jinou
soupisku klubu – B tým, ml. žáci)

platné registrační průkazy ČMSHb, případně též platná ostaršení
Soupisky:

termín uzavření soupisek – nejpozději 3 dny před zahájením turnaje (včetně dne zahájení 1. utkání dle
rozpisu)
Bodové hodnocení utkání:

vítězný tým v základní hrací době – 3 body

poražený tým v základní hrací době nezískává žádný bod

v případě, kdy utkání v základní hrací době skončí nerozhodně, následují samostatná střílení (SS). Mužstvo, které
je úspěšnější v samostatných stříleních, získává 2 body, poražený tým pak 1 bod.
Výklad provádění samostatných střílení (základní část soutěže):







každé mužstvo nominuje písemně z hráčů sestavy 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. V tuto chvíli již nasazují oba týmy hráče po jednom na každé straně, nepředkládají písemně další seznam trojic a jména střelců
se mohou libovolně opakovat (jeden hráč může provádět libovolný počet střílení) – rozhodčí nahlásí zapisovateli číslo hráče, který SS
provádí – zapisovatel zkontroluje, zda je hráč v zápise, zda není v trestu a dá pokyn rozhodčímu, aby zahájil SS. Teprve poté rozhodčí
písknutí povolí provedení SS. Utkání bude ukončeno, jakmile duel dvou hráčů přinese rozhodující výsledek. Vždy po třech sériích se mění
pořadí družstev zahajující střílení.
vše ostatní se řídí Soutěžním řádem ČMSHb 2088, článek 311, odstavec 3.

v případných utkáních play-off se postupuje dle SŘ, článek 311 Utkání hraná do rozhodnutí

Hodnocení soutěže:

první tři celky obdrží pohár a medaile

ostatní celky obdrží trofej za účast v turnaji

všechny zúčastněné týmy obdrží diplomy

nejproduktivnější hráč, nejužitečnější hráč, nejlepší střelec, nejlepší obránce, nejlepší brankář, nejlepší hráčka,
nejmladší hráč a nejslušnější družstvo obdrží trofeje

Rozhodčí
K utkáním deleguje rozhodčí KR ČMSHb.

Technické zabezpečení utkání
1)
2)

úmyslné nedostavení se k turnaji, bude trestáno finanční pokutou ve výši 5.000,- Kč!.
družstvo bez dospělé osoby na střídačce nebude připuštěno k odehrání utkání

Hospodářské náležitosti
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1)
2)

3)
4)
5)

6)

řádně a úplně vyplněná přihláška do soutěže musí být odeslána nejpozději do 15. 5. 2013
Startovné: 2.000,- Kč splatné společně s přihláškou do soutěže – 15. 5. 2012
Oddíl je povinen odeslat společně s platbou kopii potvrzení o provedení úhrady (v případě elektronického nebo
GSM bankovnictví zašle oddíl přesný popis provedené platby – tj. kdy, výše částky, číslo účtu odkud byla platba
provedena a variabilní symbol platby). Jako variabilní symbol se uvede 200+kód ČMSHb příslušného klubu
(desetimístné číslo, př. 2003100001).
Kluby, které provedly úhradu startovného na začátku soutěžního ročníku do MČR přípravek, již
startovné nehradí.
Termín uzávěrky přihlášek a plateb startovného je závazný. Na pozdější přihlášení nebo provedení platby nebude
brán zřetel a tým nebude přijat do soutěže!
delegovaný rozhodčí ČMSHb má nárok na poměrnou část odměny za výkon funkce na základě platné směrnice a
tabulek pro příslušnou sezónu – podle kategorie MČR mladších žáků
odstoupení družstva v průběhu turnaje má za následek finanční postih 5.000,- Kč.
k účtování poplatků jsou oprávnění LK ČMSHb, DK ČMSHb a KR ČMSHb
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