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PRAŽSKÁ HOKEBALOVÁ LIGA 2020 - 2021 
PROPOZICE SOUTĚŽE 

Článek I. - Řídící orgán soutěže 

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU PRO PRAHU A STŘEDOČESKÝ KRAJ 
Sídlo RSHb: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 
Bankovní spojení: 204633483/0600, MONETA Money Bank 

LIGOVÁ KOMISE RSHb 
Předseda komise: Marek Skramužský, telefon: 731 205 552, e-mail: skramuzsky@seznam.cz 
Členové komise: Tomáš Chmel, Jan Němec 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb 
Předseda komise: Vít Řezáč, telefon: 736 757 676, e-mail: rezacvit@seznam.cz 
Členové komise: bude upřesněno 

KOMISE ROZHODČÍCH RSHb 
Předseda komise: Tomáš Chmel, telefon: 775 211 847, e-mail: rozhodci-stred@seznam.cz 
Členové komise: Pavel Fingerhut, Jiří Volkán 
 

Článek II. - Podmínky účasti týmu 

1) Řádné členství v Českomoravském svazu hokejbalu. 

2) Bankovní účet. 

3) Řádně a úplně vyplněná přihláška do soutěže podaná nejpozději do 20.8.2020 včetně. 
Přihláška musí být zaslána na platném formuláři elektronicky na e-mail skramuzsky@seznam.cz nejpozději do 
24:00 hodin dne uzávěrky přihlášek. 

4) Úhrada startovného provedená nejpozději do 24.8.2020 včetně. 
Výši startovného stanovuje řídící orgán soutěže propozicemi nebo jejich dodatkem. Potvrzení platby o 
provedené úhradě startovného musí být zasláno elektronicky na e-mail skramuzsky@seznam.cz. Mužstvo bude 
do soutěže přijato až na základě úhrady startovného v termínu splatnosti. 

5) Uhrazené veškeré finanční závazky vůči ČMSHb a jeho nižším složkám. 
6) Určené a schválené domácí hřiště min. s licencí D. 

Kontrolu stavu připravenosti hřišť provede LK ČMSHb, případně LK RSHb. 

7) Povinný rozhodčí. 
Dodání nejméně jednoho rozhodčího uvedeného v přihlášce do soutěže, který se zúčastní semináře KR RSHb a 
následně v sezóně bude za přihlášené mužstvo rozhodovat jako rozhodčí max. 15 utkání. V případě, že se tak 
nestane, bude provinivší se mužstvo automaticky potrestáno DK RSHb. 

8) Týmy klubu ve všech věkových kategoriích klubu jsou povinny startovat pod jedním názvem. 

9) Řádně a ve stanoveném termínu hrazené finanční závazky. 
Výplaty odměn a cestovného rozhodčím utkání, vyměřené pokuty a poplatky vyplývající z rozhodnutí 
odborných komisí RSHb. 

10) Kontaktní osoba. 
Pro účely komunikace s řídícím orgánem soutěže stanoví klub kontaktní osobu, jejíž povinností bude zajistit 
předání zpráv a rozhodnutí příslušným členům týmu po dobu celého ročníku. Klub má okamžitou oznamovací 
povinnost v případě změny kontaktní osoby. 

Článek III. - Herní plán soutěže 
1) Herní plán: 

Stanoví LK RSHb na základě počtu účastníků soutěže (předpokládaný počet min. 12, max. 14 týmů). 
V základní části se týmy utkají dvoukolově každý s každým, jednou doma a jednou venku, případně dvakrát 
v rámci své výkonnostní skupiny a jednou v rámci druhé výkonnostní skupiny (dle počtu přihlášených týmů). 

2) Postup: 
Vítězný tým získává právo postupu do 2. Ligy. 
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Článek IV. - Základní předpisy 
1) Hraje se podle platných pravidel a řádů vydaných ČMSHb v roce 2018, jejich pozdějších změn a podle 

ustanovení těchto propozic. 

2) Míčky k utkání: 
Hraje se oficiálním oranžovým plastovým míčkem schváleným ČMSHb, jehož vlastnosti specifikují Pravidla 
hokejbalu 2018 a Metodický pokyn pro používání míčků. 

3) Počet účastníků soutěže: 
Bude upřesněn na základě počtu přihlášených týmů (předpokládaný počet min. 12, max. 14 týmů). 

4) Střídavé starty: 
Mezi výkonnostnímu skupinami jsou umožněny střídavé starty hráčů. 

5) Hrací doba utkání a délka trestů: 
Utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 5 minut, tresty 2, 5 a 10 minut. 
V základní části v případě nerozhodného výsledku následuje prodloužení 5 minut čistého času s počtem hráčů 
3+1, případně samostatná střílení v sérii po třech a do rozhodnutí. 
Ve vyřazovací části v případě nerozhodného výsledku následuje prodloužení 10 minut čistého času s počtem 
hráčů 5+1, případně samostatná střílení v sérii po pěti a do rozhodnutí. Rozhodující utkání série se prodlužuje 
kontinuálně v délce hrací doby 15 minut čistého času do vstřelení branky jedním z mužstev. 

6) Věkové kategorie: 
Senioři - ročníky narození 2000 a starší 
Junioři - ročníky narození 2001 až 2005 

7) Zdravotní prohlídky: 
LK ČMSHb doporučuje preventivní zdravotní prohlídky hráčů. Za zdravotní stav hráčů odpovídá vždy výhradně 
klub a vedoucí mužstva. 

8) Soupiska týmu: 
a) Soupisku týmu vytváří klub v IS ČMSHb - administrace klubu (vztahuje se také na B týmy a ostatní týmy 

klubu). 
b) Soupisky se uzavírají nejpozději 3 dny před začátkem vyřazovací části. Po tomto datu nelze 

zapisovat hráče na soupisku týmu. 

9) Sestava týmu: 
Minimální počet hráčů pro zahájení a pokračování v utkání je 6+1. V případě, že tým nemůže na 
začátku utkání postavit minimální počet hráčů 6+1 (zápas se neodehraje), nebo se jejich počet v průběhu 
utkání sníží pod tento limit (zápas se nedohraje), utkání bude kontumováno a mužstvo automaticky potrestáno 
DK RSHb. 

10) Podmínky nastoupení k utkání: 
a) Před utkáním tým předkládá rozhodčím aktuální výtisky soupisek klubu evidovaných v IS ČMSHb, 

z nichž nastoupí hráči k utkání. Pokud hráč není na soupisce evidován, nebude rozhodčím připuštěn ke hře. 
Mužstvo je oprávněno ve výjimečných případech předložit soupisku v elektronické podobě! 
Rozhodčí tuto skutečnost zaznamenají do zápisu o utkání. V takovém případě bude tým připuštěn k utkání, 
ovšem vedoucí mužstva bude zároveň automaticky potrestán DK RSHb. 

b) Tým nepředkládá rozhodčím registrační průkazy hráčů. Hráčům starším 15 let se doporučuje mít na 
utkání libovolný doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz apod.). 

c) Průkaz trenéra, vedoucího mužstva ani průkazy funkcionářů se rozhodčím nepředkládají. 
Podmínkou je, aby tyto osoby, pokud jsou na utkání přítomny a budou na hráčské lavici, byly uvedeny v 
zápisu o utkání a byly členy ČMSHb zaevidovanými v IS ČMSHb. 

d) V jednom hracím kole nesmí hráč nastoupit za dva různé týmy jedné soutěže. V základní části tak nesmí 
hráč odehrát více utkání než počet, který je stanoven rozpisem utkání pro jeden tým. 

11) Bodové hodnocení utkání základní části: 
Vítězný tým v základní hrací době získá 3 body. 
Poražený tým v základní hrací době nezíská žádný bod. 
V případě, kdy utkání v základní hrací době skončí nerozhodně, následuje prodloužení, případně samostatná 
střílení. Mužstvo, které je úspěšnější v prodloužení nebo samostatných stříleních, získá 2 body, poražený tým 
pak 1 bod. 

12) Hrací období: 
Stanoví LK RSHb na základě počtu účastníků soutěže. 

13) Hrací kola a hrací dny: 
Hrací kolo a hrací den stanoví LK RSHb rozpisem utkání. 
Hracím dnem je sobota, neděle, všední dny a státem uznávané svátky. Utkání ve všední den lze odehrát pouze 
v případě oboustranné dohody mužstev. Konečné schválení termínu však vždy podléhá LK RSHb. 
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14) Časy začátků utkání: 
Začátky domácích utkání stanovuje pořádající klub v rámci připomínkového řízení rozpisu utkání. Taková utkání 
posledního kola základní části soutěže, která budou rozhodovat o pořadí účastníků vyřazovací části, se odehrají 
ve stejný čas, který určí LK RSHb. 

15) Termín a čas utkání a jejich změny: 
a) Termín utkání stanovuje rozpis utkání. Čas utkání může navrhnout pořádající klub v připomínkovém řízení. 

Konečný rozpis soutěže a jeho změny stanovuje a podléhají schválení LK RSHb. 
b) Po dohodě dotčených týmů lze provést úpravu rozpisu utkání následovně: 

• Bezplatná změna termínu a času utkání v období připomínkového řízení vyhlášeného LK 
RSHb a více jak 14 dní před zahájením utkání v původním termínu. 

• V předem stanovené době před podzimní a jarní částí soutěže. Žádost a dohoda mužstev musí být 
zaslána LK RSHb elektronicky. 

• Zpoplatněná změna termínu a času utkání od ukončení připomínkového řízení do konce 
soutěžního ročníku a méně jak 14 dní před zahájením utkání v původním termínu. 

• Odložení utkání nebo změna termínu utkání, případně času utkání je zpoplatněna podle článku 
Hospodářské náležitosti, bodu 7). Žádost o změnu termínu nebo času utkání musí být doložena 
souhlasem soupeře. Schválení nového termínu nebo času utkání podléhá LK RSHb a KR RSHb. 

• Žádost o změnu termínu nebo času utkání musí být podána nejpozději 72 hodin před 
zahájením utkání v původním termínu a musí být doložena souhlasem soupeře. V případě, že 
se tak nestane a tým se nedostaví k utkání, bude provinivší se mužstvo automaticky potrestáno DK 
RSHb kontumačním výsledkem v jeho neprospěch a finančním postihem 2.500,- Kč. 

• Žádost o změnu termínu může učinit každé mužstvo pouze jednou v podzimní i jarní části 
soutěže. 

16) Hodnocení soutěže: 
Nejlepší 3 mužstva získají pohár a medaile. 
Vítěz základní části obdrží pohár. 
Individuální ocenění (trofeje) získají: nejlepší střelec, nejlepší nahrávač, vítěz kanadského bodování, nejlepší 
brankář. 

17) Evidence vyšších trestů: 
a) Jestliže je témuž hráči v téže soutěži uložen druhý vyšší trest - sčítají se osobní tresty (10 minut), 

osobní tresty do konce utkání (OK) a tresty 5+OK (eviduje se jako jeden VT) - zastavuje se mu 
automaticky činnost na 1 následující (nejbližší) utkání v téže soutěži. 
• Pokud je témuž hráči v jednom utkání v témže čase uložen osobní trest na 10 minut (OT) a následně OK 

(jako součást trestu 5+OK), jde o dva VT za dvě různá provinění, zaznamenávají se do evidence oba 
dva VT a hráči je zastavena činnost na následující utkání v téže soutěži. 

• Pokud je témuž hráči v jednom utkání v témže čase uložen OT za nesportovní chování, v němž hráč 
pokračuje a následkem je uložení OK, zaznamená se do evidence VT pouze jeden VT. Pokud má 
pokračující nesportovní chování hráče za následek uložení trestu ve hře (TH), je předán DK RSHb k 
potrestání a vydání rozhodnutí. Do té doby je hráči automaticky zastavena činnost. V takovém případě 
se jiný VT hráči do evidence trestů nezaznamená. 

• Pokud je témuž hráči v jednom utkání v různých časech uložen OT a OK (i jako součást trestu 5+OK), 
zaznamenávají se do evidence oba dva VT a hráči je zastavena činnost na následující utkání v téže 
soutěži. 

b) Jestliže je témuž hráči v téže soutěži uložen další druhý vyšší trest (celkově třetí a čtvrtý), zastavuje se 
mu automaticky činnost na 2 následující (nejbližší) utkání v téže soutěži. 

c) Tresty sledují kluby (vedoucí mužstev) a zodpovídají v plné míře za zastavení činnosti provinivšího se hráče. 
Není povinností klubu hlásit tresty DK RSHb, která nevydává rozhodnutí ve věci zastavení činnosti. 

d) V případě, že potrestaný hráč po obdržení výše jmenovaných trestů nastoupí do nejbližšího soutěžního 
utkání, jedná se o neoprávněný start hráče se všemi hracími a disciplinárními důsledky! 

18) Ostatní ustanovení: 
LK RSHb je oprávněna v průběhu soutěže vydávat upřesnění propozic soutěže. Přihlášením do soutěže 
mužstvo akceptuje znění Etického kodexu. 

Článek V. - Požadavky na sportovní vybavenost týmu 

1) Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé). 
Všechny dresy jedné sady musejí být jednotné. Jednotným dresem jedné sady se rozumí dresy identické 
základní barvy a dalšího identického grafického zpracování dresu včetně loga, jednotného stylu číslování a 
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reklam na dresech všech hráčů (včetně brankářů) v utkání. Dresy musejí být označeny čitelnými čísly od 1 do 
99. Barevnost dresů je klub povinen uvést v přihlášce do soutěže. 

2) Jednotné krátké kalhoty. 
Všichni hráči jednoho mužstva nemusejí mít jednotné krátké kalhoty. 

3) Jednotné stulpny nebo podkolenky. 
Všichni hráči jednoho mužstva nemusejí mít jednotné stulpny nebo podkolenky, ani mít zcela 
zakrytou dolní polovinu těla. Není povinný kolenní chránič. Brankář mužstva není povinen používat 
stulpny nebo podkolenky. 

4) Není povinná jednotná barva přileb. 

Článek VI. - Rozhodčí utkání 
 

1) K utkáním deleguje rozhodčí KR RSHb. 

2) Výplatu odměny a cestovného rozhodčím provádí pořádající klub vždy před utkáním. 
3) Delegovaný rozhodčí má nárok na odměnu za výkon funkce rozhodčího na základě platné směrnice a tabulek 

pro příslušnou sezónu. 

4) Cestovné stanovuje v delegaci na utkání vždy KR RSHb. Žádná jiná výše cestovného není 
přípustná. 

5) Povinnosti rozhodčího: 
a) Rozhodčí utkání zašle doporučenou poštou originál zápisu o utkání LK RSHb první pracovní den po skončení 

utkání. 
• Adresa pro zasílání zápisů o utkání: Tomáš Chmel, Podbabská 1591/5, 160 00 Praha 6 

b) Rozhodčí hlásí výsledek utkání bezprostředně po skončení utkání předepsaným způsobem (SMS nebo 
nafocením zápisu o utkání). 
• Telefony pro zasílání výsledků utkání: Marek Skramužský, 731 205 552, a současně Tomáš 

Chmel, 775 211 847 
c) Postup rozhodčích při udělení trestu TH: 

• Rozhodčí uvedou do zápisu o utkání (v místě pro poznámky) popis a důvody udělení trestu TH. 
• Rozhodčí utkání dále předloží záznam k podpisu vedoucímu dotčeného mužstva, který je povinen tento 

záznam na daném řádku podepsat. Vedoucí mužstva tak bere na vědomí, že hráč do vyřešení 
případu nesmí nastoupit k žádnému utkání! 

• V případě, že potrestaný hráč po obdržení TH nastoupí do nejbližšího soutěžního utkání, jedná se o 
neoprávněný start hráče se všemi hracími a disciplinárními důsledky! 

• Hráč může nastoupit až po vypršení trestu uděleného DK RSHb, případně podle vydaného rozhodnutí. 
• Rozhodčí utkání společně s odesláním výsledku utkání odešle informaci o uděleném trestu TH. 

Článek VII. - Technické zabezpečení utkání 
1) Domácí tým není povinen zajistit pořadatelskou službu. 
2) Pořádající klub nebo provozovatel areálu (pokud není pořádajícím klubem) je povinen zajistit šatnu hostujícímu 

týmu nejpozději 30 minut před utkáním. 

3) Domácí tým je povinen zajistit k utkání zapisovatele (s platnou licencí ČMSHb) řádně proškoleného ke 
zpracování zápisu o utkání, a časoměřiče řádně proškoleného pro práci s elektronickou časomírou. V případě, 
že zapisovatele a časoměřiče deleguje KR RSHb, domácímu týmu tato povinnost odpadá. 

4) V případě, že zapisovatele a časoměřiče k utkání nedeleguje KR RSHb, bude tato skutečnost 
oznámena domácímu týmu více jak 24 hodin před zahájením utkání zasláním delegace KR RSHb 
vedoucímu mužstva, uvedenému v přihlášce do soutěže. 

5) Na každém hřišti musí být funkční elektronická časomíra. V případě, že časomíra nebude řádně fungovat, 
pořádající klub (jen pokud je zároveň také provozovatelem areálu) se vystavuje disciplinárnímu řízení. 

Článek VIII. - Hospodářské náležitosti 
1) Řádně vyplněná přihláška do soutěže musí být odeslána nejpozději do 20.8.2020 včetně doložení 

platby startovného nejpozději do 24.8.2020. 

2) Vyměřené pokuty a poplatky vyplývající z rozhodnutí odborných komisí RSHb budou hrazeny na bankovní účet 
RSHb. 

3) Startovné:  
Základní startovné do soutěže činí 11.000,- Kč. 
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a) Sleva 1.000,- Kč za dodání nejméně jednoho rozhodčího za přihlášené mužstvo v soutěžním ročníku 
2019/2020, který se zúčastnil semináře KR RSHb, ale nesložil úspěšně test nebo následně v sezóně nesplnil 
požadavky KR RSHb, aby rozhodoval jako rozhodčí min. 1 utkání. 

b) Sleva 3.000,- Kč za dodání nejméně jednoho rozhodčího za přihlášené mužstvo v soutěžním ročníku 
2019/2020, který se zúčastnil semináře KR RSHb a následně v sezóně splnil požadavky KR RSHb, aby 
rozhodoval jako rozhodčí min. 1 utkání. 

c) Žádnou z uvedených slev nelze uplatnit zpětně. 

4) Pokud platba startovného nebude doložena ve stanového lhůtě nejpozději do 24.8.2020, bude klub vyzván 
upomínkou k úhradě nejpozději do 31.8.2020. Pokud neučiní ani v tomto termínu, bude mu rozhodnutím LK 
RSHb účtován disciplinární poplatek 500,- Kč. 

5) Odstoupení mužstva v průběhu soutěže má za následek finanční postih 15.000,- Kč. Odstoupení mužstva do 
doby než bude vytvořen oficiální rozpis soutěže má za následek finanční postih 10.000,- Kč. Startovné se v 
obou případech nevrací. 

6) K účtování poplatků jsou oprávněny odborné komise RSHb. 

7) Změna termínu a začátku času utkání: 
a) Změna času a termínu utkání na žádost týmu je zpoplatněna částkou, kterou stanovuje LK RSHb. 

• Změna méně jak 14 dní a více jak 72 hodin před zahájením utkání: 500,- Kč 
• Změna méně jak 72 hodin před zahájením utkání: kontumace 2.500,- Kč 

b) Toto ustanovení se nevztahuje na žádost z důvodu zdravotní indispozice většiny hráčů uvedených na 
soupisce týmu (v tomto případě musí žádost obsahovat platné lékařské potvrzení). 

8) Všechna rozhodnutí na základě žádosti mužstva o odložení utkání nebo posunu začátku času utkání jsou 
zpoplatněna dále na základě DŘ článku 5, odstavec 12. V odůvodněných případech má právo LK RSHb upustit 
od tohoto poplatku. 


