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V Praze dne 21.7.2012

Vrcholné soutěže
dospělých
2012/2013
1. liga žen
1. a 2. liga mužů

D O D A T E K č.2
PROPOZIC

IČO 539929

bankovní spojení: GE Money Bank 1722109-504/0600

Na základě Usnesení 15. Valné hromady SNH došlo dnem 21. 7. 2012 k úpravě
(doplnění) Propozic vrcholných soutěží v odd. B, článku 3 (ve znění Dodatku č. 1
Propozic vrcholných soutěží) pro soutěžní ročník 2012/13.
Nové znění výše uvedeného článku:
3. Podmínky účasti
a) Každý účastník (rozumí se oddíl) vrcholných soutěží musí mít v dlouhodobých soutěžích dvě družstva
mládeže pro danou kategorii mužů či žen, tzn. v kategorii mužů libovolnou kombinaci družstev
dorostenců, starších žáků a mladších žáků, v kategorii žen libovolnou kombinaci družstev dorostenek,
starších žaček a mladších žaček.
1. V případě nesplnění této povinnosti bude ligovému družstvu odečten na konci soutěže jeden
bod za každé chybějící družstvo mládeže.
2. Podmínce účasti dle článku B/3/a vyhovuje i oddíl, který nemá potřebný počet mládežnických
družstev, avšak za každé chybějící družstvo uhradí na účet SNH kompenzaci ve výši 11.000,Kč. Rozhodnutí oddílu splnit podmínky dle článku B/3/a touto formou musí být STK SNH
oznámeno do termínu prvního utkání příslušné soutěže dle termínové listiny. Do tohoto
termínu musí být rovněž kompenzace uhrazena na účet SNH.
3. Má-li oddíl ve vrcholných soutěžích družstva „A“ i „B“, je počítán potřebný počet
mládežnických družstev vždy za danou kategorii (muži či ženy), nikoli za družstvo. V případě
odečtu bodů za nesplnění podmínky dle bodu B/3/a jsou body (bod) odečítány oběma
družstvům („A“ i „B“)
b) Každý účastník (rozumí se družstvo) vrcholných soutěží dospělých musí uvést na přihlášce
kvalifikovaného rozhodčího (viz čl. B/10/a), jenž je registrován v SNH za oddíl, za jehož družstvo je tento
rozhodčí uveden na přihlášce, s minimální kvalifikací II. třídy. Rozhodčí potvrdí souhlas se zařazením na
přihlášku svým podpisem na této přihlášce.
1. podmínku účasti dle čl. B/3/b splní i oddíl, který nesplní povinnosti uvedené v tomto bodě, avšak
uhradí v termínu pro úhradu první poloviny příspěvku na rozhodčí (článek A/7/e,f) paušální
poplatek ve výši 10.000,- Kč
2. v případě, že na přihlášce družstva nebude rozhodčí uveden nebo bude uveden na přihláškách
více družstev nebo nebude včas uhrazen paušální poplatek, nebude toto družstvo připuštěno do
soutěže
3. počet povinně uváděných rozhodčích je omezen na dva rozhodčí za jeden oddíl
c) každý účastník (rozumí se družstvo) vrcholných soutěží 2012/2013 je povinen mít k dispozici na každé
utkání dvě barevně odlišné sady dresů, jejichž barevné provedení uvede v přihlášce do soutěže
d) každý účastník (rozumí se družstvo) vrcholných soutěží 2012/2013 se automaticky stává účastníkem 39.
ročníku Českého poháru dospělých

Tento dodatek je pro všechny účastníky těchto soutěží závazný, po zveřejnění se stává
nedílnou součástí Propozic vrcholných soutěží pro soutěžní ročník 2012/13 a nahrazuje
textaci článku B/3 těchto propozic uvedenou jak v původních propozicích, tak i
v Dodatku č. 1.

V Praze dne 21. 7. 2012
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