Svaz národní házené
Jihomoravská oblastní soutěžní komise SNH

PROPOZICE ZIMNÍCH
HALOVÝCH POHÁRŮ
MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽACTVA

A ZIMNÍ LIGY MLÁDEŽE
DOROSTU

JIHOMORAVSKÉ OBLASTI
2015 – 2016
Pod záštitou hejtmana
jihomoravského kraje
JUDr. Michala Haška

Jihomoravská oblastní soutěžní komise SNH
Předseda: Stanislav Vošický, Hrdličkova 693, 396 01 Humpolec
Mobil: 728 725 849; E-mail.: vosicky.stanislav@quick.cz

OBSAH
OBSAH ................................................................................................................................................... 2
A.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ...................................................................................................... 3

B.

TECHNICKÉ USTANOVENÍ ........................................................................................................ 8

C.

RŮZNÉ .......................................................................................................................................... 11

PŘÍLOHA Č. 1: HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE ZIMNÍCH HALOVÝCH POHÁRŮ A ZIMNÍ LIGY
MLÁDEŽE PRO AKCE POŘÁDANÉ V RÁMCI PŮSOBNOSTI JMOSK. ..................................... 12
PŘÍLOHA Č. 2: ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO ZIMNÍHO HALOVÉHO POHÁRU
JIHOMORAVSKÉHO OBLASTNÍHO PŘEBORU 2015 – 2016 ....................................................... 13

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Vypsané soutěže
Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu národní házené vypisuje pro soutěžní ročník
2015 - 2016 Zimní halové poháry v těchto kategoriích.
St. žáci
Ml. žáci

2 turnaje
2 turnaje

St. žačky
Ml. žačky

2 turnaje
2 turnaje

Komise mládeže Svazu národní házené od soutěžního ročníku 2014/2015 nahrazuje ZHP
v kategorii dorostenců a dorostenek „Zimní ligou mládeže“. Jihomoravská oblastní soutěžní
komise je pověřena v soutěžním ročníku 2015/2016 pořádáním základního kola v těchto
kategoriích.
Dorostenci

1 turnaj

Dorostenky

1 turnaj

2. Řízení pohárů
„Zimní halové poháry“ jihomoravské oblasti a „Zimní ligu mládeže“ řídí sportovně technický
úsek (STÚ) společně s úsekem mládeže (ÚM). Výsledky budou po každém odehraném turnaji
zveřejněny ve Zpravodaji JOSK SNH. Po sehrání všech pohárů bude vydán „Závěrečný
zpravodaj ZHP jihomoravské oblasti a oblastního kola Zimní ligy mládeže“.
Jednotlivé turnaje vždy řídí „Turnajová komise“ složená z ředitele akce (zástupce
pořádajícího oddílu) pořadatele a vedoucího rozhodčích. Komise rozhoduje ve smyslu
platného SŘ a Pravidel NH, při řešení disciplinárních přestupků podle DŘ a Sazebníku trestů
odd. C – krátkodobé soutěže.
3. Pořadatelé
Pořadateli jednotlivých turnajů jsou vždy oddíly (kluby) národní házené pověřené
uspořádáním na losování soutěží v jihomoravské oblasti. Tyto oddíly zajistí vhodnou halu
a termíny nahlásí JOSK SNH.
4. Účastníci pohárů
Účastníky „ZHP“ a „základního kola Zimní ligy mládeže JMOP“ jsou všechna řádně v termínu
přihlášená družstva, která nemají zastavenou činnost nebo omezen start v soutěžích a mají
vypořádány veškeré závazky vůči JOSK SNH a SNH.
Pořadatel turnaje „ZHP JMOP“ a „a základního kola Zimní ligy mládeže JMOP“ nesmí
odmítnout včas a řádně přihlášené „A“ družstvo jihomoravské oblasti (pokud oddíl
má v dané kategorii pouze jedno družstvo, bere se toto družstvo jako „A“ mužstvo).
Pořadatel turnaje „ZHP JMOP“ a „základního kola Zimní ligy mládeže“ z kapacitních důvodů
může odmítnout „B“ družstvo či družstvo hrající „mimo soutěž“.
Účast na „ZHP JMOP“ a „základním kole ZML JMOP“ je volně otevřena pro zájemce z jiných
oblastí a to až do výše kapacity pořadatele jednotlivého turnaje.

Pořadí přednosti při nasazování pohárů:


„A“ družstva z oddílů z jihomoravské oblasti



„B“ družstva z oddílů z jihomoravské oblasti (nesmí být přihlášena mimo soutěž)



Družstva „mimo soutěž“ z jihomoravské oblasti



Družstva z ostatních oblast

5. Přihlášky
Datum přihlášek do „ZHP JMOP“ a „základního kola ZML JMOP“ je jednotné pro všechny
kategorie a to do 8. listopadu 2015 písemně na adresu: Vošický Stanislav, Hrdličkova 693,
396 01 Humpolec nebo e-mailem na adresu vosicky.stanislav@quick.cz.
Formulář přihlášky na „ZHP JMOP“ a „základního kola ZML JMOP“ 2015 -2016 je součástí
přílohy těchto propozic.
6. Startovné, úhrada nákladů a cen y
Družstva jsou povinna pořádajícímu oddílu nejpozději v den konání turnaje (před jeho
začátkem) zaplatit startovné, v opačném případě nebude družstvo do turnaje připuštěno.
Startovné je pro všechny přihlášené oddíly jednotné, nerozlišuje se oblastní příslušnost.
Oddíly, jejichž družstvo (družstva) je řádně do „ZHP JMOP“ a „základního kola ZML JMOP“
přihlášeno a jednotlivého turnaje se nezúčastní nebo nebylo-li připuštěno do turnaje
z důvodu nezaplacení startovného, jsou povinni zaplatit pořádajícímu oddílu nejpozději do tří
pracovních dnů po turnaji částku rovnající se startovnému na turnaji (za každé řádně
přihlášené družstvo).
Družstva na jednotlivých
SK či TJ, ke kterým přísluší.

pohárech

startují

na

náklady

oddílů

NH,

respektive

7. Nasazení jednotlivých turnajů
Přijetí družstev do ZHP a „Zimní ligy“ jihomoravské oblasti provede po obdržení řádných
přihlášek od oddílů ÚM JOSK SNH, ten potom po dohodě s pořádajícími oddíly stanoví
i rozpis jednotlivých turnajů, při tomto zpracování vezme v potaz dle možností i požadavky
jednotlivých přihlášených družstev, zejména nahlášené příjezdy a odjezdy. Veškeré případné
změny v rozpisu jednotlivých turnajů je pořadatel povinen ihned a neprodleně oznámit
všem přihlášeným oddílům a ÚM JOSK SNH.

8. Hrací termíny
Dorostenci

Datum

neděle 22. listopadu 2015

Pořadatel

SK Autonot Jihlava

Místo konání

Kontakt

Nožička Luboš,
autonot@ji.cz,
603 424 661

Dorostenky

Datum

neděle 20. prosince 2015

Pořadatel

TJ Sokol Vracov

Místo konání

Městská sportovní hala
Sokolská 900, Vracov

Kontakt

Kunický Jaromír,
jkunicky@iol.cz,
724 055 834

St. žáci

1. turnaj

2. turnaj

Datum

sobota 12. prosince 2015

sobota 9. ledna 2016

Pořadatel

KNH MS Brno

SK Autonot Jihlava

Kontakt

Lamprechtová Lucie,
lucie.lamprechtova@seznam.cz,
737 134 613

Nožička Luboš,
autonot@ji.cz,
603 424 661

St. žačky

1. turnaj

2. turnaj

Datum

sobota 14. listopadu 2015

neděle 17. ledna 2016

Pořadatel

TJ Sokol Vracov

Draken Brno

Místo konání

Sokolská 900, Vracov

Kontakt

Kunický Jaromír,
jkunicky@iol.cz,
724 055 834

Místo konání

Skalník Jaromír,
skalnik@cmczc.org ,
731 836 516

Ml. žáci

1. turnaj

2. turnaj

Datum

neděle 15. listopadu 2015

neděle 24. ledna 2016

Pořadatel

TJ Jiskra Humpolec

TJ Sokol Ostopovice

Místo konání

Kontakt

Barták Jaroslav,
bartak.jaroslav@seznam.cz,
607 111 543

Krejčík Jakub,
organizacni.pracovnik@tjsokolostopovice.cz,
606 284 088

Ml. žačky

1. turnaj

2. turnaj

Datum

sobota 19. prosince 2015

sobota 23. ledna 2016

Pořadatel

TJ Sokol Vracov

TJ Sokol Ostopovice

Místo konání

Městská sportovní hala
Sokolská 900, Vracov

Kontakt

Kunický Jaromír,
jkunicky@iol.cz,
724 055 834

Krejčík Jakub,
organizacni.pracovnik@tjsokolostopovice.cz,
606 284 088

9. Hlášení výsledků
Ředitel turnaje je povinen neprodleně po sehrání turnaje poslat výsledky na e-mailovou
adresu předsedy STÚ JOSK SNH: vosicky.stanislav@quick.cz a první pracovní den po sehrání
turnaje poslat zápisy na adresu: Vošický Stanislav, Hrdličkova 693, 396 01 Humpolec.

B. TECHNICKÉ USTANOVENÍ
1. Předpis
Hraje se dle schválených ustanovení těchto propozic, jejich příloh a doplňků
zveřejňovaných ve „Zpravodajích JOSK SNH“. Není-li v těchto propozicích stanoveno jinak,
platí v plném rozsahu Pravidla, SŘ a DŘ SNH.
2. Oprávnění ke startu
Mají všichni hráči a hráčky s platnými registračními průkazy SNH, a to v daných věkových
kategoriích. Pokud oddíl přihlásí více družstev do jedné kategorie, hráč či hráčka smí
nastoupit pouze za jedno řádně přihlášené družstvo v příslušném turnaji (vyjma družstev
přihlášených mimo soutěž).
Družstvo „mimo soutěž“ je bráno jako řádně přihlášené družstvo.
Příklad 1
Oddíl Mračno přihlásí „A“ družstvo do soutěže a „B“ družstvo mimo soutěž, hráč XY
smí nastoupit za obě přihlášená družstva.

Příklad 2
Oddíl Mračno přihlásí „A družstvo i „B“ družstvo do soutěže, hráč XY smí nastoupit pouze
za jedno přihlášené družstvo.
3. Hrací systém jednotlivých turnajů


jednotlivého turnaje se může zúčastnit max. 8 družstev a to pouze za předpokladu že:
a) všech 8 družstev je řádně přihlášeno (žádné není mimo soutěž)
b) všech 8 družstev má krajskou příslušnost jihomoravského oblastního přeboru
c) žádné z těchto družstev není „B“ družstvem.
d) všech 8 družstev je přihlášeno na oba dva turnaje
za předpokladu splnění všech těchto podmínek se turnaj odehraje na dvě skupiny
s následným play-off, družstva budou do skupin rozdělena podle konečné tabulky
podzimní části.



ve všech ostatních případech se turnaje odehrají v maximálním počtu 6 účastníků,
přičemž přednost dostávají družstva řádně přihlášena (ne mimo soutěž), družstva
přihlášena na oba turnaje. Jihomoravská oblastní soutěžní komise, si vyhrazuje právo
odmítnou účastníka, který nesplňuje kteroukoliv z podmínek (Toto pravidlo vychází
z dotazníků hodnocení ZHP JMOP 2014 / 2015 zaslaných na OSK .).



hraje se jedna skupina „každý s každým“



hrací doba jednotlivých utkání bude stanovena po poradě s pořádajícím oddílem dle
zajištěné doby ve sportovní hale



jednotlivých turnajů se musí zúčastnit minimálně tři družstva, při menším počtu bude
konkrétní turnaj zrušen.

4. Rozhodčí, ředitelé
Nasazení rozhodčích a ředitelů provádí v tomto ročníku „ZHP JMOP“ a „základního kola
ZML JMOP“ pořádající oddíl příslušného turnaje.
5. Zápisy o utkání
Vyhotovují se stejně jako při utkáních jihomoravského oblastního přeboru (stejné
náležitosti).
6. Hrací systém pohárů
V kategoriích hrané na dva pohárové turnaje se umístění jednotlivých družstev sčítá.
Bodování následující:
1. místo – 1 bod

3. místo - 3 body

2. místo – 2 body

4. místo - 4 body, atd.

Konečné pořadí ZHP jihomoravské oblasti určí součet bodů z obou turnajů, přičemž
družstvo s nejmenším součtem bodů se stává vítězem ZHP jihomoravské oblasti a dále čím
vyšší součet bodů, tím horší umístění. 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.).
Do tohoto bodování nebudou zařazena družstva, která se nezúčastní obou pohárových
turnajů.
V případě, že družstvo mimo soutěž či družstvo s jinou krajskou příslušností než JM
sehraje libovolný pohár (oba turnaje), má právo na titul Vítěz ZHP jihomoravské oblasti
a věcné ceny, zároveň se však umístění těchto družstev pro výpočet postupové tabulky
na „ZHP ČR“ nepočítá (všechny výsledky jsou vyškrtnuty) a to z důvodu regulérnosti
a neovlivnění výsledků družstvy mimo soutěž a družstvy z jiných oblastí.
Postup v praxi: Jestliže se družstvo s jinou krajskou příslušností či družstvo mimo soutěž
zúčastní libovolného turnaje ředitel po sehraní takového turnaje vypracuje dvě tabulky.
Jedna tabulka se všemi účastníky, která se přenáší do dalšího turnaje a bude sloužit
k výpočtu vítěze „ZHP JMOP“ a druhá tabulka, která se přenáší do dalšího turnaje bez
výsledků těchto družstev, jenž bude sloužit pro postupový výpočet družstev na „ZHP ČR“.

7. Postupy na Zimní mistrovství mládeže
Mladší a starší žactvo: Na „Zimní halový pohár ČR mládeže“ postupuje nejlépe
umístněné družstvo z jihomoravské oblasti z každé kategorie, pro kterou bude tato soutěž
vyhlášena. Předpokladem je, že družstvo podá řádnou přihlášku do této soutěže.
V případě, že se „ZHP ČR“ nezúčastní nejlépe umístněné družstvo z jihomoravské
oblasti, má právo nahradit nejlépe umístěné družstvo druhé nejlépe umístněné družstvo
z jihomoravské oblasti, pokud i to odmítne, má právo se zúčastnit třetí nejlépe umístněné
družstvo z jihomoravské oblasti.
Právo postoupit na „ZHP ČR“ má pouze družstvo z jihomoravské oblasti, které
zároveň není přihlášeno mimo soutěž.
Dorost: Tři nejlépe umístněné týmy z jihomoravské oblasti v kategorii dorostenců
a dorostenek postupují do čtvrtfinále „Zimní ligy mládeže“. V případě, že se některé
z postupujících družstev nezúčastní čtvrtfinále „ZML“, právo startovat v tomto kole má další
nejlépe umístěné družstvo (a) z jihomoravské oblasti ze základního oblastního kola hraného
v jihomoravské oblasti.
8. Námitky a odvolání
Řídí se Disciplinárním řádem přílohou II. „Námitky a odvolání“.

C. RŮZNÉ
1. Postihy a disciplinární op atření


Oddíl, jehož družstvo zaviní vyhlášení kontumačního výsledku, bude potrestáno
udělením pořádkové pokuty 100 Kč (ve prospěch účtu JOSK SNH). Neplatí se na místě
pořádajícímu oddílu.



Vyhlášení kontumačního výsledku v neprospěch jednoho družstva ve více než
50% jeho utkání má za následek vyloučení ze soutěže.



Za vyloučení družstva ze soutěže se uděluje pořádková pokuta 500 Kč, potrestanému
družstvu propadá startovné.



Při odhlášení družstva ze soutěže v příslušné kategorii více než 2 dny před konáním
příslušného turnaje se pořádková pokuta neuděluje, ale tento oddíl musí uhradit
pořadateli turnaje částku ve výši rovnající se stanovenému startovnému na turnaji.



Při odhlášení družstva ze soutěže v příslušné kategorii méně než 2 dny před konáním
příslušného turnaje se uděluje oddílu pořádková pokuta ve výši 200 Kč (ve prospěch
účtu JOSK SNH) a tento oddíl musí dále uhradit pořadateli turnaje částku ve výši
rovnající se stanovenému startovnému na turnaji.



Při neomluvené účasti (odhlášení nebylo provedeno min. 1 den před příslušným
turnajem) na jednotlivém turnaji „ZHP JMOP“ a „základního kola ZML JMOP“
v příslušné kategorii se uděluje pořádková pokuta ve výši 500 Kč (ve prospěch účtu
JOSK SNH) a tento oddíl musí dále uhradit pořadateli turnaje částku ve výši rovnající
se stanovenému startovnému na turnaji.



Odhláška (omluva) musí být doručena e-mailem na adresu předsedy STÚ JOSK SNH
vosicky.stanislav@quick.cz., a předsedy ÚM JOSK SNH libor.bulicka@seznam.cz
a na adresu organizačního pracovníka pořádajícího oddílu.

2. Platnost propozic


Tyto propozice jsou platné pro ZHP jihomoravské oblasti mládeže vypisované JOSK
SNH v ročníku 2015 / 2016 a výklad těchto pravidel přísluší pouze JOSK SNH.



Ve všech případných eventualitách neuvedených v těchto propozicích platí
ustanovení Pravidel SNH, SŘ, DŘ, RŘ a přestupní řád SNH.



Doplňky těchto propozic budou vycházet ve Zpravodajích JOSK SNH a stávají
se po zveřejnění nedílnou součástí těchto propozic.

Bulička Libor
předseda ÚM JOSK SNH

Vošický Stanislav
předseda STÚ JOSK SNH

PŘÍLOHA Č. 1: HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE ZIMNÍCH
HALOVÝCH
POHÁRŮ
A
ZIMNÍ
LIGY
MLÁDEŽE
PRO AKCE POŘÁDANÉ V RÁMCI PŮSOBNOSTI JMOSK.
Zúčastněná družstva hradí:
 Jízdné do místa turnaje a zpět.
 Jednotné startovné ve výši 800,- Kč pořadateli proti potvrzení.
Pořádající oddíl:






Vybere proti potvrzení jednotné startovné ve výši 800,- Kč od každého účastníka.
Uhradí ze startovného nájem haly.
Provede vyúčtování akce = příjmové doklady a fakturu s výdajovým dokladem
za pronájem haly zašle obyčejnou poštou na adresu:
Jaromír Skalník, Foustkova 3, 616 00 Brno.
Pokud vyúčtování turnaje skončí v kladných číslech, odešle finanční přebytek
pod VS dané akce na účet: 134 54 84 359 / 0800 s KS 4

JM OSK SNH:




Pokud vyúčtování turnaje skončí schodkem, dorovná pořadateli finanční ztrátu.
Zajistí a uhradí poháry a medaile tak, aby byly předány vždy na závěrečném turnaji.
Pokud obdrží plánovaný grand od JM Kraje, tak vrátí startovné každému
ze zúčastněných družstev na účet oddílu.

Přehled VS pro jednotlivé turnaje:











VS
061501
061502
061503
061504
061505
061506
061507
061508
061509
061510

KATEGORIE
st. žačky
ml. žáci
dorostenci
st. žáci
ml. žačky
dorostenky
st. žáci
st. žačky
ml. žačky
ml. žáci

Kontakt na hospodáře JMOSK:
Jaromír Skalník
Mobil 731 836 516
E-mail: skalnikjaromir@seznam.cz

POŘADATEL
Vracov
Humpolec
Jihlava
Mor. Slavia
Vracov
Vracov
Jihlava
Draken
Ostopovice
Ostopovice

DATUM
14/11
15/11
22/11
12/12
19/12
20/12
9/ 1
17/ 1
23/ 1
24/1

PŘÍLOHA Č. 2: ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO ZIMNÍHO
HALOVÉHO POHÁRU JIHOMORAVSKÉHO OBLASTNÍHO
PŘEBORU 2015 – 2016
Vyplněním možností „ano“ či „ne“ v příslušném sloupečku přihlásíte či nepřihlásíte družstvo
do soutěže. Přihlašuje-li oddíl v příslušné kategorii více družstev nebo družstvo bude
startovat „mimo soutěž“ uvede tuto skutečnost do poznámek. V dorosteneckých kategoriích
prosím „nezávazně“ do poznámek uveďte, zdali má Vaše družstvo zájem účasti v dalších
kolech „Zimní ligy mládeže“.
KATEGORIE

1. Turnaj „ano / ne“

2. Turnaj „ano / ne“

POZNÁMKY

Dorostenky
Dorostenci
St. žáci
St. žačky
Ml. žáci
Ml. žačky

Řádně vyplněnou přihlášku pošlete na adresu: Vošický Stanislav, Hrdličkova 693, 396 01
Humpolec nebo email vosicky.stanislav@quick.cz a zároveň na email předsedy úseku
mládeže: libor.bulicka@seznam.cz do 8. listopadu 2015.

Datum

Podpis organizačního pracovníka

Razítko oddílu

