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DODATEK PROPOZIC SOUTĚŽÍ JIHOMORAVSKÉHO OBLASTNÍHO PŘEBORU 2018 / 2019  

ČÍSLO 1 

 

 V bodě B/6 se ruší bod „k“ a nahrazuje se novým bodem „k“ dle rozhodnutí aktivu oddílů 

jihomoravské oblasti ze dne 4.8.2018. 

 

B.TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

 

6. Různé 

a. Upozorňujeme, že řídící orgán soutěže bude bez dalšího upozornění trestat pořádkovými pokutami 

všechny liknavosti při zasílání zápisů , hlášení výsledků apod. 

b. Každé domácí družstvo je povinno mít připraveny dvě sady dresů a na žádost rozhodčího se 

převléknout. 

c. Veškeré materiály vydané oblastní soutěžní komisí jsou pro všechny účastníky závazné a tito jsou 

povinni se jimi řídit.   

d. Pokuty za nedostavení se na zápas nebo turnaj jsou 1500,- Kč pro dospělé, 1000,- Kč pro mládež, pro 

přípravku 500,- Kč, za odstoupení (vyloučení) ze soutěže 5000,- Kč pro dospělé, 3000,- Kč pro mládež, 

1000,- Kč pro přípravku.  

e. Přihlášky do soutěží potvrzuje oddíl, dále TJ, která současně potvrzuje, že uhradí náklady na účast 

družstev. 

f. Utkání družstev stejného oddílu musí být odehrána nejpozději do termínu určeného při rozlosování, 

v opačném případě budou výsledky kontumovány oběma družstvům. 

g. V kategorii dospělých není možné přihlásit družstvo(a) MIMO SOUTĚŽ.  

h. Pokud má oddíl v kategoriích dospělých „A“ družstvo v ligové soutěži a v oblastní soutěži „B“ družstvo, 

tak pokud bude toto „B“ družstvo hrát „bez nároku na postup“ (toto musí nahlásit oddíl nejpozději na 

Letním aktivu oddílů jihomoravské oblasti), tak může „B“ družstvo doplnit i hráči, kteří jsou na 

soupisce „A“ družstva Výsledky tohoto družstva se budou započítávat do tabulky soutěže, ale toto 

družstvo nemůže postoupit do vyšší soutěže. Toto ustanovení neplatí pokud by oddíl přihlásil do 

oblastního přeboru dvě a více družstev.    

i. Pokud oddíl nemá v dané kategorii mládeže dostatečný počet hráček (hráčů) může přihlásit ve 

výjimečných případech družstvo, ve kterém budou startovat maximálně dva o jeden soutěžní rok starší 

hráčky (hráči) – toto družstvo však bude hrát MIMO SOUTĚŽ.  

j. Pokud ve výjimečných případech bude družstvo mládeže přihlášeno pouze na část soutěže, tak bude hrát 

MIMO SOUTĚŽ. I tomto případě platí, že v tomto družstvu budou startovat maximálně dva o jeden 

soutěžní rok starší hráčky (hráči).  

k. V kategoriích mladšího žactva se na Letním aktivu oddílů jihomoravské oblasti určí, která 

z následujících možností bude platit, případně se dojde ještě k možnosti další (bude následně vydán 

dodatek Propozic): 

1. Budou se hrát zvlášť kategorie mladších žákyň a zvlášť kategorie mladších žáků. Není přípustné, aby 

hrála družstva smíšená. 
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2. Všechna družstva přihlášená do kategorií mladších žákyň a mladších žáků budou hrát společnou 

soutěž. Jsou povoleny družstva smíšená. Budou se vést 3 tabulky. Jednak bude tabulka, ve které 

budou započítány výsledky všech družstev.  

Dále bude tabulka, ve které budou započítány pouze výsledky družstev mladších žákyň a dále 

bude tabulka, ve které budou započítány pouze výsledky družstev mladších žáků. Tyto dvě tabulky 

určí postupující na vrcholné akce mládeže. 

3. Budou se hrát zvlášť kategorie mladších žákyň a zvlášť kategorie mladších žáků. V kategorii 

mladších žáků mohou být družstva doplněna děvčaty. 

    k. V kategoriích mladšího žactva se budou hrát zvlášť kategorie mladších žákyň a zvlášť kategorie mladších 

žáků. V kategorii mladších žáků mohou být družstva doplněna děvčaty (děvčata musí být z kategorie mladších 

žákyň!!!!!). 

l. V kategorii přípravek se umístění jednotlivých družstev na jednotlivých turnajích sčítá. Bodování je 

následující: 1. místo – 1 bod, 2. místo – 2 body, 3. místo – 3 body,          4. místo – 4 body, atd. Konečné 

pořadí soutěže přípravek určí součet bodů ze všech odehraných turnajů, přičemž družstvo s nejmenším 

součtem bodů se stává vítězem jihomoravského oblastního přeboru v kategorii přípravek a dále čím 

vyšší součet bodů, tím horší umístění. Do tohoto bodování nebudou zařazena družstva, která se 

nezúčastní všech turnajů. Při shodném součtu bodů rozhoduje o lepším umístění vzájemný zápas či 

minitabulka těchto týmů z obou turnajů. V případě, že vzájemné utkání nebylo sehráno nebo není možné 

určit pořadí dle vzájemných zápasů, o konečném umístění rozhodnou pokutové hody (pět pokutových 

hodů na každé straně, přičemž po každém hodu se střídá házející družstvo, pokud ani poté není 

rozhodnuto o vítězi, následuje náhlá smrt, střílí se dále pokutové hody po jedné sérii až do stavu, kdy je 

o vítězi rozhodnuto. Střílí se pouze na jednu branku. Střílející hráč může jít zahrávat pokutový hod 

znovu poté, co se vystřídají všichni hráči v týmu.).  

Na všech turnajích přípravek předloží vedoucí družstev (trenéři) vždy ke kontrole registrační průkazy 

SNH, u hráček a hráčů, kteří ještě nemají registrační průkaz, tak originál kartičky zdravotních 

pojišťovny. Bez registračního průkazu může hráčka nebo hráč startovat pouze na jednom turnaji. 

m. V případě, že se do oblastních soutěží přihlásí družstvo z jiné oblasti, nevzniká mu nárok postupu do 

vyšších soutěží za jižní Moravu. 

 

Zapsal: Stanislav Vošický                Libor Bulička   

            Předseda JOSK SNH Brno 
    DÚ JOSK SNH Brno                                             ÚM JOSK SNH Brno 
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