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Vrcholné soutěže
dospělých
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1. liga žen
1. a 2. liga mužů

D O D A T E K č.1
PROPOZIC

IČO 539929

bankovní spojení: GE Money Bank 1722109-504/0600

Na základě Usnesení č. 55/2012 VV SNH došlo dnem 22.6.2012 k úpravě níže
uvedených pasáží „Propozic vrcholných soutěží dospělých pro ročník 2012 – 2013.“
1) V oddíle A – všeobecná ustanovení :
- čl.6 - Nasazení vrcholných soutěží dospělých – odst. a) termín letního aktivu STK
dochází ke změně termínu z 14.7.2012 na 28.7.2012 (sobota).
- čl. 9 - Dohrávky utkání – odst. a) se původní text nahrazuje níže uvedeným
textem:
Oddíly jsou povinny vytvořit všechny podmínky, aby utkání mohla být sehrána ve
stanoveném termínu. Oddíly s přírodním, povrchem jsou povinny si před
zahájením soutěží zajistit náhradní hřiště s umělým povrchem, a toto náhradní
hřiště uvést v přihlášce do vrcholných soutěží.
2) V oddíle B – Technická ustanovení:
-čl. 3 - Podmínky účasti – odst. a) se původní text nahrazuje níže uvedeným
textem:
Každý účastník (rozumí se oddíl) vrcholných soutěží musí mít v dlouhodobých
soutěžích dvě družstva mládeže pro danou kategorii mužů či žen ( kategorie
mužů – buď dorostence a jedno družstvo v žákovské kategorii /starší žáci nebo
mladší žáci, nebo dvě družstva v žákovské kategorii – mladší a starší žáci/;
kategorie žen–buď dorostenky a jedno družstvo v žákovské kategorii / starší
žákyně nebo mladší žákyně, nebo dvě družstva v žákovské kategorii – mladší a
starší žákyně/ ). Má-li oddíl ve vrcholných( ligových ) soutěžích družstva „A“ a
„B“ je počítán potřebný počet mládežnických družstev v dané kategorii ( muži ,
či ženy) za jedno ligové družstvo.V případě nesplnění tohoto předpisu bude
účastník - ligové družstvo sankcionováno částkou ve výši 11.000,- Kč, za každé
chybějící družstvo mládeže.
3)

V oddíle C – Různé:
čl. 7 - Výpis z Usnesení 95/2007 – VV SNH se původní text nahrazuje níže
uvedeným textem:
VV SNH schvaluje svým Usnesením č. 55 /2012, následující opatření pro ligová
utkání:
a) odkládá povinnost sehrání všech ligových utkání na umělém povrchu pro
soutěžní ročník 2012/2013
čl. 9 - Usnesení z 14.VH SNH – VV SNH vzhledem k četnosti přijatých
( doručených) stížností ligových oddílů, ohledně povinnosti hraní těchto utkání
od sezony 2012-2013 na umělém povrchu, a s ohledem na zachování sportovní
úrovně soutěží doporučí na jednání 15.VH SNH schválit prodloužení termínu
o 1 rok.
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