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Zimní halový pohár 2013 v národní házené
pro kategorie
ml. žákyně, ml. žáci, st. žákyně, st. žáci, dorostenky, dorostenci

PROPOZICE
A
Všeobecná ustanovení
1. Řízení zimních halových pohárů (dále jen ZHP )
a) přísluší z pověření VV SNH komisi mládeže (dále jen KM)
b) pro řízení ZHP je vždy určena řídící komise ve složení:
1) ředitel - má pravomoc pozměnit pořadí a začátky utkání po dohodě se všemi
vedoucími zúčastněných družstev a nasazovat rozhodčí na jednotlivá utkání
(tuto pravomoc může delegovat na vedoucího rozhodčích )
2) vedoucí rozhodčích
3) hlavní pořadatel
c) řídící komise vybírá, určuje a vyhodnocuje nejlepší hráče a hráčky jednotlivých turnajů
2. Pořadatelé
Z pověření VV SNH pořádají ZHP v roce 2013 tyto oddíly a kluby národní házené:
pořadatel
kategorie
místo konání
povrch
Sokol Tymákov
mladší žačky Nezvěstice
palubovka
zástupce pořadatele : Vendula Šmídlová
604109391
vendulasmidlova@seznam.cz
KNH Litvínov
mladší žáci
Litvínov
zástupce pořadatele : Petr Hojer
602408764

litý beton
hojer.petr@seznam.cz

Baník Most NH
starší žačky Most
zástupce pořadatele : Lenka Walterová
603815417

palubovka
lenka.walterova@seznam.cz

NH Řevnice
starší žáci
zástupce pořadatele : Petr Holý

p_holy@volny.cz

Řevnice
731462376

umělý

TJ Stará Ves
dorostenky
Stará Ves nad Ondřejnicí
palubovka
zástupce pořadatele : Rostislav Horkel ml. 732584998
rostislav.horkel@seznam.cz
NH Řevnice
dorostenci
Řevnice
zástupce pořadatele : Petr Holý
731462376
3. Termín konání
a) mladší žákyně
b) mladší žáci
c) starší žákyně
d) starší žáci
e) dorostenky
f) dorostenci

dne 15.3.2013
dne 2.3.2013
dne 23.3.2013
dne 23.3.2013
dne 9.3.2013
dne 24.3.2013

umělý
p_holy@volny.cz

Ředitel
Mgr. Pavel Souček
Karel Klas
Eda Pavlíček
Mgr. Ladislava Janková
Klára Benešová
Mgr. Ladislava Janková

605875098
602419860
733505731
603147358
732183778
603147358

34. Místo konání
Hraje se v kryté hale, zajištěné pořadatelem akce.
5. Přihlášky
a) přihlášky potencionálních účastníků ZHP ve všech uvedených kategoriích zašlou příslušné
oblastní soutěžní komise na SE SNH a také na předsedu KM SNH e-mailem nejpozději do
20. února 2013!
b) nejpozději 10 dní před konáním jednotlivých akcí zašlou příslušné oblastní soutěžní komise na
SE SNH a na předsedu KM SNH konkrétní jména družstev, která budou oblast na těchto
turnajích reprezentovat, nominace je plně v kompetenci příslušné OSK. (dále viz. Článek 6)
c) na zimním halovém poháru ČR nemůže startovat žádné družstvo, které se nezúčastnilo
halových pohárů pořádaných v jednotlivých oblastech (ani družstvo pořadatele)!
d) jestliže se halové poháry v oblastech nekonaly, ztrácejí družstva z těchto oblastí nárok na účast
na ZHP 2013 !
e) jestliže dojde k situaci, že se z některé oblasti nepřihlásí v příslušné kategorii žádné družstvo, či
se tam halové poháry neuskutečnily, bude nahrazeno dalším družstvem z jiné oblasti a to na
základě umístění na posledních třech ZHP (dle FŘ SNH)
Tabulka náhradníků na ZHP mládeže 2013:
1.
2.
3.

ml. žáci
ZČ
VČ
SČ

ml.žákyně
ZČ
SČ
SM

st.žáci
ZČ
SM
VČ

st.žákyně
ZČ
VČ
SČ

dorostenci
ZČ
SČ
SM

dorostenky
ZČ
VČ
SČ

6. Účastníci
Zpravidla vítězové zimních halových pohárů oblastí: Středočeské, Severočeské, Východočeské,
Západočeské, Jihomoravské a Severomoravské ve všech mládežnických kategoriích a družstvo
pořadatele, pokud se do ZHP řádně neprobojovalo. Na ZHP nemohou startovat družstva, jež se
umístila na čtvrtém a horším místě svého, místně příslušného, oblastního ZHP. Toto neplatí pro
družstvo pořadatele.
7. Pořad utkání
Je stanoven podle SŘ NH, příloha č.1 a podle přílohy č.1 těchto propozic.
8. Rozlosování
Bylo upraveno a schváleno KM SNH 17.11.2012 a oblasti obdržely tato čísla (vychází se z cirkulace čísel):
Kategorie / oblast, kde se bude akce konat / čísla pro účastníky
1
2
3
4
5
6
7
ml. žákyně / ZČ / StČ
JM
SM
SČ
ZČ
VČ
dr. poř.
ml. žáci
/ SČ / StČ
JM
SM
SČ
ZČ
VČ
dr. poř.
st. žákyně / SČ /
StČ
JM
SM
SČ
ZČ
VČ
dr. poř.
st. žáci
/ StřČ / StČ
JM
SM
SČ
ZČ
VČ
dr. poř.
dorostenky / SM /
StČ
JM
SM
SČ
ZČ
VČ
dr. poř
dorostenci / StČ / StČ
JM
SM
SČ
ZČ
VČ
dr. poř

-49. Ubytování
Je možné zajistit po dohodě s pořadatelem na vlastní náklady.
10. Stravování
Pořadatel nezajišťuje. V halách bude připraveno k prodeji běžné občerstvení.
11. Cestovné
Viz hospodářské pokyny. Družstva cestují na vlastní nebezpečí.
12. Startovné
Není požadováno.
B
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. Předpis - hraje se podle pravidel NH, soutěžního, disciplinárního řádu NH a tohoto rozpisu
2. Hrací doba
Je stanovena: pro sedm účastníků
pro šest účastníků
pro pět účastníků
pro čtyři účastníky

2 x 10 minut s přestávkou 2,5 minuty,
2 x 15 minut s přestávkou 2,5 minuty,
2 x 20 minut s přestávkou 10 minut,
2 x 25 minut s přestávkou 10 min.

3. Hrací systém
a) každý s každým jednokolově (pořadí zápasů podle SŘ, příloha č.1)
b) jestliže dojde k tomu, že se z některé oblasti žádné družstvo nepřihlásí, dostane možnost startu
další doplněné družstvo podle čl.A5 e)
a) klesne-li počet zúčastněných družstev pod šest, provede nové rozlosování ředitel akce podle SŘ,
příloha č.1.
b) jednotlivé finálové turnaje ZHP 2013 se uskuteční při minimální účasti čtyř družstev.
4. Oprávnění ke startu
a) mají hráčky a hráči:
1. mladší žactvo narozené po 1. 9. 2000 včetně - startuje na platný průkaz SNH
2. starší žactvo narozené po 1. 9. 1997 včetně - startuje na platný průkaz SNH
3. dorost narozený po 1.9.1994 včetně a před 31.8.2000 včetně- startuje na platný průkaz SNH
b) v družstvech st. žactva může startovat ml. žactvo, v družstev dorostu pak st. žactvo
c) vedoucí družstev předloží před zahájením turnaje řídící komisi soupisku družstva (na
předepsaném formuláři vydaném KM SNH) podepsanou a orazítkovanou razítkem oddílu či SK
a k této soupisce přiloží platné průkazy SNH. Bez předložení těchto dokladů nebudou družstvo
nebo jednotlivec připuštěni k ZHP, cizinec doloží rovněž doklad potvrzený MÚ SNH.
d) každý oddíl či SK, jehož družstvo se zúčastní ZHP, je povinen s družstvem vyslat 2 osoby
starší 18 let (členy SNH) ve funkcích: vedoucí družstva, trenér či asistent trenéra a to z důvodu
možnosti kolize s článkem 4 a článkem 7 písmeno b) Pravidel SNH (OT, zdravot. indispozice)
e) za zdravotní způsobilost hráčů a hráček plně odpovídá mateřský oddíl či SK, vedoucí a trenér
družstva, viz SŘ SNH článek 20, písmeno f) a článek 57 písmeno e)
f) v případě možné konfrontace či případné kontroly ze strany ředitele akce a řídící komise, jsou
hráči a hráčky povinni prokázat svoji totožnost osobním průkazem s fotografií vydaným státní
správou, hráči a hráčky mladší 15 let pak průkazem zdravotní pojišťovny (originál).

-55. Hodnocení výsledků utkání a celého ZHP 2013
a) za vítězství v zápase získává družstvo 2 body, za nerozhodný výsledek 1 bod, za porážku 0 bodů,
konečné pořadí se určuje podle počtu získaných bodů v celém halovém poháru, vítězem se stává
družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů, při rovnosti bodů se pořadí určí podle článku č. 64
SŘ SNH str. 10,
b) v případě nedohrání soutěže nebudou výsledky vyhlášeny a o konečném řešení rozhodne VV
SNH na svém nejbližším zasedání dle podkladů příslušné řídící komise, která je neprodleně zašle
na SE SNH.
c) nedokončí – li družstvo z vážných zdravotních příčin celou soutěž, jsou všechny jeho dosažené
výsledky anulovány a výsledná tabulka turnaje se sestaví bez odstoupivšího družstva.
Nedokončení soutěže oznámí vedoucí družstva písemnou formou řediteli turnaje s udáním
důvodu. Není přípustné, aby po tomto oznámení družstvo v turnaji ještě nastoupilo.
6. Ceny a titul
Družstvo, které se umístí na 1. místě získává titul "Vítěz zimního halového poháru 2013" a dále
nevratný pohár, všechna družstva pak diplomy za umístění.
7. Rozhodčí a ředitelé
Každý turnaj budou řídit tři rozhodčí, z nichž nejméně jeden musí mít kvalifikaci II.třídy. Rozhodčí
pro žákovské akce deleguje KM SNH ve spolupráci s OSK v jejichž působnosti se akce konají.
Rozhodčí na akce dorostu deleguje KR SNH. Ředitelé budou delegováni na návrh KM SNH.
8. Hlášení výsledků
Pořadatel je povinen první pracovní den v týdnu po ukončení ZHP 2013 nahlásit konečné umístění
na SE SNH a předsedovi KM SNH.
9. Postihy
a) Viz DŘ NH + Příloha k "Disciplinárnímu řádu NH" - sazebník trestů oddíl "C",
b) Při kontumaci výsledku z jakýchkoliv důvodů a příčin dostane viník pořádkovou pokutu ve výši
200,- Kč za jedno utkání. Úhrada bude provedena až po vydání Závěrečného zpravodaje ZHP
2013. Potrestané oddíly či SK vyzve k úhradě sekretář SNH na základě podkladů vydaných KM!
c) pokuty za obdržené karty, kontumaci výsledku apod., budou ředitelem M ČR evidovány, ale
úhrada se uskuteční až po skončení akce. Potrestané oddíly sekretář SNH včas vyzve k jejich
úhradě a bude postupováno dle DŘ SNH přílohy č.I. sazebník trestů oddíl A čl.2.
10. Námitky
Musí být podány řediteli akce do 5 minut ústně a do 15 minut písemně (podepsány vedoucím a
kapitánem družstva) po ukončení příslušného utkání, proti němuž se námitky podávají. Námitky
musí být při předání jejich písemného znění řediteli doloženy poplatkem 300,- Kč.

C
Různé
1. Řídící komise uvedená pod bodem 1 tohoto rozpisu zastává i funkci disciplinární komise se
všemi právy a povinnostmi.
2. Každé družstvo je povinno mít k dispozici 2 soupravy dresů odlišné barvy.
3. Pořadatel zajistí službu na nádraží v případě, že o to některé družstvo požádá. Použije-li družstvo
svého dopravního prostředku, zajistí pořadatel včas službu na místě, které tento účastník oznámí.
4. Veškeré materiály vydané SNH, jakož i pokyny vydané pořadatelem nebo řídicí komisí, jsou pro
všechny účastníky závazné a tito jsou povinni se jimi řídit.
5. Před utkáním jsou družstva povinna se dohodnout na barvě dresů, aby byly rozdílné. Volbu má
družstvo uvedené v zápise na prvním místě.
6. Všichni ředitelé jsou povinni po ukončení akce zaslat stručné vyhodnocení zimního halového
poháru, výsledkovou tabulku, zápisy o utkáních a případné připomínky jednotlivých
účastníků nejpozději do 10 dnů od skončení akce na adresu předsedy KM SNH – Ctirad
Štěpánek, Na Strážnici 200, 54901, Nové Město nad Metují, nebo na e-mailovou adresu
stepanek.c@tiscali.cz
7. Výklad těchto propozic je plně v kompetenci VV SNH, který je schválil 8.12.2012 !!!

Ctirad Štěpánek v.r.
předseda KM SNH

Petr Holý v.r.
sekretář SNH

-6Příloha č.1
NÁVRH ČASOVÉHO PROGRAMU
Při účasti šesti družstev:
1.
9,00 hod 3 - 6
2.
9,35
5-1
3.
10,10
2-4
4.
10,45
6-1
5.
11,20
2-3
6.
11,55
4-5
7.
12,30
6-2
8.
13,05
1-4
9.
13,40
3-5
10. 14,15
4-6
11. 14,50
2-5
12. 15,25
3-1
13. 16,00
5-6
14. 16,35
3-4
15. 17,10
1-2
18,00
ukončení turnaje

ZHP ČR

Při účasti sedmi družstev:
1.
9,00 hod 4 - 6
2.
9,25
7-3
3.
9,50
2-5
4.
10,15
1-4
5.
10,40
7-2
6.
11,05
3-6
7.
11,30
5-1
8.
11,55
4-7
9.
12,20
6-2
10. 12,45
3-5
11. 13,10
6-1
12. 13,35
5-7
13. 14,00
2-4
14. 14,25
1-3
15. 14,50
6-7
16. 15,15
4-5
17. 15,40
2-3
18. 16,05
7-1
19. 16,30
5-6
20. 16,55
3-4
21. 17,20
1-2
18,00
ukončení turnaje
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Hospodářské pokyny SNH k úhradě nákladů
Pořadatel a účastníci finále ZHP mládeže 2013
Pořadatel finále předloží na SE SNH doklady o úhradě : nájem haly, popř.nájem dalších prostor
náklady
ředitel
rozhodčí
pořadatel

odměna FŘ
200,Kč
2,50 Kč/min.
3 osoby

stravné FŘ
68,-/ 104,-/ 163,68,-/ 104,-/ 163,-

Vyňato z Hospodářské směrnice „Český pohár“ žactva a dorostu pro ředitele a rozhodčí
cestovné - Podle FŘ SNH III/B čl. 2. Při použití vlastního vozidla bude proplaceno jízdné vlakem,
proplatí pořadatel (částka 4,50 Kč/km při této akci rozhodčím nepřísluší).
Použití vlastního vozidla bude povoleno pouze za předpokladu, že v autě pojedou nejméně dva
rozhodčí a náklady nebudou větší než při jízdě vlakem!!! Komise mládeže provede dle potřeby
nominaci rozhodčích na jednotlivé akce tak, aby použití vlastního vozidla bylo možné!!!!!!
Náklady na osobu za cestovné, odměnu a stravné hradí pořadatel, který vše vyúčtuje SNH.
Překročení vyhlášených částek se neproplácí. Náklady za nájmy budou předloženy na řádném
dokladu se všemi náležitostmi. Hromadný doklad na cestovné, odměny a stravné obdrží pořadatel
od HK SNH.
2. Účastník finále předloží na SE SNH doklady o úhradě:
cestovné – Bude proplaceno do místa konání akce a zpět, vlakem 2. třídy, dle nově platných Tarifů
ČD (s maximálním využitím slev, včetně skupinové zpáteční jízdenky) na podkladě originálů
cestovních dokladů zaslaných HK SNH na adresu SE SNH. Maximální počet osob: 17 osob (15
hráčů + 2 doprovod).
Cestovní doklady je nutné zaslat_nejpozději do 30 dnů po ukončení akce, jinak nebude toto
cestovné oddílu či klubu proplaceno!!!!!!!!!
viz. Zápis č.9/2007 ze zasedání VV SNH konaného dne 15.12.2007 – USNESENÍ 123 /07 d).
HK SNH zašle částku za cestovné přímo na účet příslušného právního subjektu oddílu či klubu až
po obdržení státní dotace!!!!
Při použití vlastního dopravního prostředku, bude vyplacena částka cestovného vlakem
pokud pojede družstvo s větším počtem hráčů i doprovodu, než je předepsáno VV SNH, je možno
tyto osoby připsat na slevenku, ale nebudou proplaceny. Místenky a všechny další případné
cestovní příplatky si hradí každý oddíl či klub sám

Upozornění:
V případě neobdržení státní dotace, pořadatelům a účastníkům nebudou
náklady proplaceny!
Ivo Toman v.r.
př. HK SNH

