Východočeský přebor žen 2018
PROPOZICE
Článek I. - Řídící orgán soutěže
REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU PRO PARDUBICKÝ A KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - ČECHY VÝCHOD (RSHb)
Sídlo RSHb: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice
IČO: 22769111
Bankovní spojení: 2200190661/2010 - FIO banka
KOMISE MLÁDEŽE RSHb
Předseda komise: Martin Komárek, telefon: 773 781 132, e-mail: km@hokejbal-vc.cz
Poštovní adresa: Erno Košťála 1010, 530 12 Pardubice
Členové komise: Michal Čumpl, Božena Janská, Vlastimil Janoušek, Tomáš Jirsa
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb
Předseda komise: Lukáš Diviš, telefon: 775 602 002, e-mail:dk@hokejbal-vc.cz
Poštovní adresa: Jana Dítěte 1566, 535 01 Přelouč
Členové komise: Jakub Chmelíček, Viktor Kratochvíl
KOMISE ROZHODČÍCH RSHb
Předseda komise: Lukáš Dubský, telefon: 775 985 940,
Poštovní adresa: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice
Členové komise: Michal Uhlíř, Jaroslav Nečas

e-mail:

rozhodci@hokejbal-vc.cz

Článek II. - Podmínky účasti týmu
1)

Řádné členství v Českomoravském svazu hokejbalu

2)

Bankovní účet

3)

Řádně a úplně vyplněná „Přihláška do VČ přeboru žen 2018“ podaná nejpozději do 20.2.2018 včetně.

4)

Úhrada startovného

Klub musí být řádně evidován v ČMSHb (má přiděleno evidenční číslo – kód ČMSHb). Klub musí být právnickou osobou, která je
řádně zapsána v příslušném rejstříku a má přiděleno IČO. Výjimky z tohoto ustanovení jsou v kompetenci řídícího orgánu soutěže.
Veškeré platby vůči RSHb je klub povinen hradit z oficiálního bankovního účtu klubu uvedeného na „Přihlášce do soutěží RSHb“.
Přihláška musí být zaslána výhradně elektronicky na e-mail komarek@hokejbal-vc.cz.

5)

Platba startovného bude realizována výhradně z oficiálního účtu klubu oproti RSHb vystavené faktuře.
Uhrazené veškeré finanční závazky vůči ČMSHb a jeho nižším článkům (RSHb, OSHb) a jiným obchodním partnerům
klubu.

6)

Trenér s platnou trenérskou licencí ČMSHb

7)

Týmy se zavazují respektovat mezinárodní hokejbalové řády a předpisy, k jejichž plnění se zavázal
ČMSHb.
Týmy jsou do soutěže zařazeny na základě klíče stanoveného řídícím orgánem soutěže.

8)

Nemá-li tým trenéra s platnou licencí, je klub povinen přihlásit trenéra týmu na kurz licence D. Na základě přihlášky vystaví KMM
ČMSHb potvrzení o studiu D licence, které nahrazuje průkaz licence D do řádného ukončení studia. Výjimky z tohoto ustanovení
jsou v kompetenci řídícího orgánu soutěže pro tzv. „rozvojové kluby“.

Článek III. - Herní plán soutěže
1)

Herní plán
Soutěž se hraje turnajovým způsobem, kde každý turnaj je tzv. „OPEN“ tedy otevřen účasti kteréhokoliv
přihlášeného celku.
1.turnaj
2.turnaj
3.turnaj
4.turnaj
5.turnaj

2)

21.4.2018
26.5.2018
24.6.2018
1.9.2018
28.10.2018

–
–
–
–
–

Česká Třebová
Letohrad
Pardubice Polabiny
Pardubice Svítkov
Přelouč

Systém soutěže
V případě dostatečného počtu startujících celků je soutěž rozdělena do dvou výkonnostních skupin.

POSTUP
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Vítězný tým nižší výkonnostní skupiny postupuje v následujícím turnaji do vyšší výkonnostní skupiny. Poslední celek
vyšší výkonnostní skupiny sestupuje pro následující turnaj do nižší výkonnostní skupiny. Neúčast na turnaji znamená
automaticky sestup do nejnižší výkonnostní skupiny v následujícím turnaji. Postup a sestup celků mezi turnaji může
být upraven rozhodnutím řídícího orgánu soutěže s ohledem na možnou neúčast postupujících celků. V případě
startu A a B týmu jednoho celku nemohou oba celky nastoupit současně v nejvyšší výkonnostní skupině.

Článek IV. - Předpisy
1)
2)

Hraje se dle platných pravidel a řádů ČMSHb 2015 a dle ustanovení či upřesnění uvedených v těchto propozicích.
Hraje se oficiálním plastovým míčkem.
TK ČMSHb doporučuje použití tvrdosti míčků:
https://is2.hokejbal.cz/_doc/dokumenty/dw/2017-2018/metodicky_pokyn_pro_pouzivani_micku.pdf
Měření teploty se provádí vždy na hrací ploše ve stínu. O použití míčků pro utkání rozhodne vždy rozhodčí utkání.

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Počet účastníků soutěže bude upřesněn na základě počtu přihlášených týmů
Hrací doba utkání a délka trestů: 2 x 7 minut, přestávka 2 minuty, tresty TS, 4 minuty a OK
Věková kategorie:
Ženy – hráčky bez rozdílu věkové kategorie
Pro ročník 2018 je pravidlo o startu hráče z mužské kategorie ročníku 2007 a mladší z propozic vypuštěno. Výjimky
z tohoto ustanovení jsou v kompetenci řídícího orgánu soutěže pro tzv. „rozvojové kluby“.
Soupiska týmu:
Bude realizována na tiskopisu soupisky a předkládána na každém turnaji samostatně. Řídící orgán soutěže bude
soupisku od celků na každém turnaji vybírat. Soupiska všech celků bude před startem v turnaji opatřena: razítkem
a podpisem statutárního zástupce klubu, podpisem trenéra a vedoucího družstva.
V případě startu A a B družstva jednoho celku je umožněno provést po třetím turnaji VČ přeboru přesun maximálně
2 hráček mezi soupiskami. O přesun je třeba požádat s odůvodněním řídící orgán soutěže. V případě startu A a B
družstva jednoho celku ve stejné výkonnostní úrovni turnaje jsou soupisky považovány za uzavřené a nelze
postupovat dle čl. IV odst. 8) písm. c) bod b. těchto propozic.
Realizační tým:
Realizační tým je povinně složen z trenéra s platnou licencí D a vedoucího družstva s platným průkazem vedoucího
družstva nebo funkcionáře. V případě změny na jednom z uvedených postů je klub povinen neprodleně nahlásit
změnu řídícímu orgánu soutěže.
Podmínky nastoupení k utkání:
a) Před utkáním tým předkládá organizátorům turnaje a rozhodčím aktuální výtisky soupisek klubu.
b) Společně se soupiskami předkládá tým platné registrační průkazy hráček, trenérů a funkcionářů týmu, kteří
zasáhnou do utkání.
c) Pro soutěž platí omezení startu hráček:
a. pro hráče na střídavý start - v jednom utkání soutěže mohou nastoupit nejvýše dvě hráčky na střídavý
start
b. pro hráče zařazené na jiné soupisce týmu (A, B, C) - v jednom utkání soutěže může nastoupit nejvýše
jedna hráčka zařazená na jiné soupisce týmu (A, B, C)
c. Nedodržením těchto ustanovení se tým vystavuje disciplinárnímu postihu vč. možnosti kontumace
utkání - neoprávněný start.
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 (Platí pouze pro utkání hraná
do rozhodnutí).
Změny v pravidlech:
Na základě změny počtu hráček při hře 3+1 na šířku obranné třetiny hřiště dochází k následujícím
specifikacím pravidel:
§ zrušení pravidla o postavení mimo hru, zakázaném uvolnění a plovoucí modré čáře
§ předpokládaný hrací čas utkání 2 x 7 minut (bude upřesněno dle počtu účastníků)
§ vhazování se provádí uprostřed třetiny na spojnici mezi oběma brankami vždy po vstřelení branky a při každém
přerušení hry po zákroku brankářek
§ udělení menšího trestu je nahrazeno exekucí TS
§ při vzájemném vyloučení hráčů není prováděna exekuce TS, vyloučení hráči nesmí po dobu trestu zasáhnout
do hry
§ při udělení vyššího trestu je proti družstvu provinilého hráče nařízeno trestné střílení a automaticky udělen
trest do konce utkání
§ délka osobního trestu se zkracuje na 4 minuty (během toho úseku nesmí hráč zasáhnout do hry)
utkání řídí pouze jeden rozhodčí
§ Ostatní se řídí dle platných pravidel ČMSHb.
Nutné technické úpravy:
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Hrací plocha je ohraničená hrazením hřiště a v oblasti modré čáry pak umístěním bočních mantinelů bez nutnosti
ukotvení o minimální výšce 20,- cm. Na boční straně v místě modré čáry je umístěn stolek s židlí pro časomíru, zápis
a také pro každé družstvo jedna lavička pro střídající hráčky.
Trenéři a vedoucí celků předloží před prvním startem v turnaji podepsaný Etický kodex trenéra a zavazují se k jeho
dodržování v průběhu celého soutěžního ročníku.
Trenéři a vedoucí celků se zavazují uvolnit hráčky ze svých celků věkové kategorie U15 pro případný start ve „Výběru
RSHb Čechy Východ dívek U15“.
12) První start na turnaji:
Organizátoři umožní start hráček bez registračního průkazu na číslo OP pouze při prvním startu hráčky v přeboru při
předložení potvrzení matričního úseku, které potvrzuje, že hráčka není registrována v ČMSHb. Výjimky z tohoto
ustanovení jsou v kompetenci řídícího orgánu soutěže pro tzv. „rozvojové kluby“.
13) Hodnocení soutěže:
• Vítězný tým bude určen na základě výpočtu koeficientu získaných bodů v nejvyšší výkonnostní skupině v průběhu
celého soutěžního ročníku (poměr v utkáních nejvyšší výkonnostní skupiny získaných bodů k teoretickému
maximálnímu počtu získaných bodů v celém soutěžním ročníku VČ přeboru), s podmínkou minimálního
koeficientu 0,25 získaných bodů. V průběhu sezóny 2018 se musí zúčastnit 5 regionálních turnajů bez jakékoliv
kontumace utkání. Při shodném koeficientu (počtu bodů) se postupuje dle Soutěžního řádu článek 403. Celkový
vítěz získá pohár pro přeborníka RSHb Čechy Východ kategorie žen, drobné odměny a v roční držení putovní
pohár pro vítěze VČ přeboru žen.

Článek V. - Požadavky na sportovní vybavenost týmu
Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)

Článek VI. - Rozhodčí utkání
1)
2)
3)

K utkáním deleguje rozhodčí KR RSHb.
Výplatu odměny a cestovného rozhodčím provádí RSHb Čechy Východ po skončení turnaje.
Delegovaný rozhodčí má nárok na odměnu za výkon funkce na základě platné směrnice a tabulek pro příslušnou
sezónu.

Článek VII. - Technické zabezpečení utkání
1)
2)
3)
4)

Pořádající oddíl je povinen zajistit pořadatelskou službu v rozsahu 1 Hlavní pořadatel (hlavní pořadatel musí být
označen oficiální vestou ČMSHb, případně ostatní pořadatelé pak řádně označení – viz. SŘ čl. 304 bod 3).
Pořádající klub je povinen zajistit šatnu hostujícím týmům nejpozději 60 min před utkáním.
Domácí tým je povinen zajistit na žádost řídícího orgánu soutěže k utkání řádně proškoleného zapisovatele s platným
registračním průkazem ČMSHb (číslo registrace zapisovatele musí být uvedeno v zápise o utkání) a časoměřiče
řádně proškoleného pro práci s elektronickou časomírou.
Rozpis utkání obdrží celky nejpozději 5 dní před startem turnaje.

Článek IIX. - Hospodářské náležitosti
1)
2)

Řádně vyplněná přihláška do soutěže musí být odeslána nejpozději do 20.2.2017, včetně doložení platby
startovného.
Startovné souhrnné na všechny turnaje přeboru činí 4000,- kč (splatné před startem přeboru),
jednorázové startovné je stanoveno na 900,- kč (splatné v den konání turnaje).
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