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UPOZORNĚNÍ
Všechny termíny v Propozicích uvedené byly stanoveny na základě předpokladu, že nebudou platit taková
protipandemická opatření Vlády ČR v boji proti šíření nákazy COVID-19, která by jejich dodržení znemožnila.
S ohledem na vývoj situace v ČR a při případných obnovených opatřeních může dojít k jejich změnám.
Ke změnám termínů může dojít i v návaznosti na rozhodnutí ISBHF o konání mezinárodních akcí.

V případě výskytu nákazy COVID-19 u hráče (-ů) některého týmu (týmů) a s tím spojenou karanténou týmu
(týmů), budou utkání odložena/přeložena bez poplatku za rozhodnutí. Případná systémová opatření budou přijata
dle nařízení Vlády či kompetentních orgánů ČR.

PROPOZICE 2. LIGA – ČECHY ZÁPAD – 2021-2022| 2

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PROPOZIC
Článek I. – Řídící orgán soutěže
Regionální svaz hokejbalu pro Plzeňský a Karlovarský kraj – RSHb Čechy Západ
Poštovní adresa: Štruncovy sady 3, 301 12, Plzeň
IČO:
22769153
bankovní spojení: číslo účtu – 2100256459/2010; variabilní symbol 200+číslo klubu ČMSHb (devítimístné číslo uvedené na
všech registračních průkazech klubu)
ODBORNÉ KOMISE RSHb ČECHY ZÁPAD
LIGOVÁ KOMISE RSHb ČECHY ZÁPAD
předseda: Patrik Kříž, telefon: 607 638346, e-mail: kriz@hokejbal-zapad.cz
poštovní adresa: Patrik Kříž, Spádná 7, 321 02 Plzeň

KOMISE ROZHODČÍCH RSHb ČECHY ZÁPAD
předseda: Vojtěch Touš, telefon: 604 255 724, e-mail: tous@hokejbal-zapad.cz
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb ČECHY ZÁPAD
předseda: Lukáš Soukup, telefon: 725 879 291, e-mail: soukup@hokejbal-zapad.cz

Článek II. – Podmínky účasti týmů v soutěžích RSHb Čechy Západ
1)
2)
3)
4)

Řádné členství v Českomoravském svazu hokejbalu.
Bankovní účet.
Uhrazené veškeré finanční závazky vůči ČMSHb a jeho nižším organizačním složkám.
Přihláška do soutěže podaná do 6.8.2021 včetně.
Přihláška se zasílá na platném formuláři „Prihlaska - 2.Liga_Zapad_2021-2022“ (dále jen přihláška), a to
výhradně elektronicky e-mailem na adresu kriz@hokejbal-zapad.cz nejpozději do 24:00 hod. dne uzávěrky
přihlášek.
5) Úhrada startovného.
Startovné 6.000,- Kč – zaplaceno do termínu uzávěrky přihlášky do soutěže tj. do 6.8.2021.
Upozornění: Kopie dokladu o zaplacení je NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ přihlášky do soutěže.
6) soupiska hráčů evidovaná v IS ČMSHb (vztahuje se i na B týmy a týmy mládeže klubu)
7) Týmy všech věkových kategorií klubu jsou povinny startovat pod jedním názvem a na jednom
domácím hřišti. Ústroj hráčů (dres, kalhoty, stulpny a helmy) nesmí obsahovat insignie jiného
klubu tak, aby nebyla jakkoli zpochybnitelná příslušnost týmu k danému klubu.
8) Je doporučeno mít trenéra nejlépe s platnou licencí ČMSHb.
9) Vedoucí mužstva s platným průkazem funkcionáře – může být hrající.
10) Určené a schválené domácí hřiště LK ČMSHb.
Upozornění: Před podáním přihlášky musí mít každý tým určené a schválené hřiště, a to i formou dohody
(ústní či písemnou) s jeho provozovatelem.
11) Kontaktní osoba a e-mail.
Pro účely komunikace s řídícím orgánem soutěží stanoví klub na přihlášce dvě kontaktní osoby, uvede
kontaktní mail a telefon. Povinností kontaktních osob je zajistit předání zpráv a rozhodnutí příslušným členům
a týmům klubu po dobu celého ročníku. Klub má okamžitou oznamovací povinnost v případě změny kontaktní
osoby.
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Článek III. – Základní předpisy
1)

Všechny soutěže se hrají 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 plastovým míčkem schváleným ČMSHb, jehož vlastnosti specifikují Pravidla hokejbalu 2018
a Metodický pokyn pro používání míčků.
3) Zdravotní prohlídky
LK RSHb Západ doporučuje preventivní zdravotní prohlídky hráčů. Za zdravotní stav hráčů odpovídá vždy
výhradně klub a vedoucí družstva.
4) Termíny a časy utkání a jejich změny (upřesnění SŘ, článku 301)
Termín utkání stanovuje oficiální rozpis utkání. Čas utkání může navrhnout domácí klub v připomínkovém
řízení. Konečný rozpis soutěží a jeho změny podléhají schválení řídící LK.
Po dohodě dotčených klubů lze provést úpravu rozpisu utkání následovně:
Změna termínu nebo času utkání po vydání konečného rozpisu soutěží zatížená poplatkem 300,- Kč:
První žádost o odložení utkání každého mužstva v sezóně bude na základě žádosti bez poplatku, u dalších
změn bude výše uvedený poplatek vyžadován. V odůvodněných případech si LK RSHb vyhrazuje právo
prominutí tohoto poplatku.
Žádost o změnu termínu nebo času utkání musí být podána nejpozději 3 pracovní dny před zahájením
utkání v původním termínu. Žádost musí být doložena souhlasem soupeře. Schválení nového termínu
nebo času podléhá výhradně LK RSHb Západ.
5) Soupisky družstev (výklad a upřesnění SŘ, článku 206)
Soupisku týmu vytváří klub na základě ustanovení SŘ, článku 206 v IS ČMSHb - Administrace klubu (vztahuje
se i na B týmy a týmy mládeže klubu). Soupiska musí obsahovat úplné kontaktní údaje trenéra a vedoucího
družstva (adresa, telefon, e-mail), jinak je soupiska neplatná. Uzávěrka soupisek je 3 dny před zahájením
play-off.
6) Podmínky nastoupení k utkání (výklad a upřesnění SŘ, článku 306)
a) Před utkáním tým předkládá rozhodčím aktuální výtisky soupisek klubu, ze kterých nastoupí hráči do
utkání. Není-li hráč na soupisce evidován, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře! Družstvo je
oprávněno ve výjimečných případech předložit soupisku v elektronické podobě (tablet, atp.). Rozhodčí
tuto skutečnost zaznamenají do zápisu o utkání.
b) Registrační průkazy hráčů se rozhodčím nepředkládají. Hráčům starším 15 let se doporučuje mít
na utkání libovolný doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), u hráčů
mladších 15 let kartu zdravotní pojišťovny, pro případnou kontrolu totožnosti hráče.
c) Trenérský průkaz, průkaz vedoucího družstva, 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. Toto následně
zkontroluje Ligová komise.
7) Bodové hodnocení utkání základních částí, nadstavbových částí a baráží (výklad SŘ, článku 401)
➢ 3 body získá družstvo za vítězství po skončení základní hrací doby,
➢ 1 bod získají obě družstva za nerozhodný stav po skončení základní hrací doby,
➢ dodatečný 1 bod získá družstvo, které zvítězí v prodloužení (5 minut), popř. na samostatná střílení (SS),
samostatná střílení se provádějí dle SŘ, čl. 401, odst. 2,
➢ za prohrané utkání v základní hrací době nezíská družstvo žádný bod.
8) Zdravotnická služba
LK RSHb Západ doporučuje pořádajícímu klubu přítomnost zdravotníka na všech utkáních organizovaných v
rámci RSHb Západ.
VÝKLAD:
Zdravotníkem se rozumí osoba s úplným zdravotnickým vzděláním (lékař, všeobecné zdravotní sestry,
zdravotničtí záchranáři, sestry bakalářky, porodní asistenti, terapeuti, fyzioterapeuti, či jiní zdravotničtí
pracovníci jako např. radiologický asistent či zdravotnický laborant) nebo absolventi zdravotnických kurzů s
označením ZZA (zdravotník zotavovacích akcí) nebo ZNZZ (základní norma zdravotnických znalostí – např.
kurz sportovní zdravotník).
9) Realizační tým družstva a požadavky na ustrojenost hráčů
Požadavky na realizační tým družstva a na sportovní vybavenost hráčů jsou uvedeny v Článku II Všeobecných
ustanovení propozic a v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí propozic. Vše, co není specifikováno v Článku II
Všeobecných ustanovení propozic a v Příloze č. 1, se řídí dle Pravidel hokejbalu 2018.
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V sezóně 2021-2022 nastupuje domácí tým ve světlých dresech a hostující tým v tmavých dresech.

UPOZORNĚNÍ:
V případě, že hráč nesplňuje požadavky na ustrojenost, uvedené v příloze č. 1, nebude rozhodčím utkání
připuštěn ke hře. Posouzení náleží výhradně rozhodčím utkání. Klub, jehož hráč poruší tato nařízení a nastoupí
do utkání, může být disciplinárně potrestán i na základě fotodokumentace nebo videozáznamu utkání soutěže!
10) Zvláštní požadavek na vybavení boxu časoměřičů
V souvislosti se změnou délky oddechového času na 60 sekund a nemožnosti měření tohoto intervalu na
časoměrném zařízení některých hřišť, je povinné vybavení boxu časoměřičů stopkami.
11) Evidence větších trestů
1. Jestliže je témuž hráči v téže soutěži uložen druhý větší trest - sčítají se osobní tresty /10´/, osobní
tresty do konce utkání /20´/ a tresty 5+OK (eviduje se jako jeden VT) - zastavuje se mu automaticky
činnost na 1 následující (nejbližší) utkání v téže soutěži.
Výklad
➢ Pokud je témuž hráči v jednom utkání uložen osobní trest na deset minut (OT) a následně osobní trest
do konce utkání - jako součást trestu 5+OK (jde o dva VT za dvě různá provinění), zaznamenávají se
do evidence oba dva větší tresty 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 trest. Pokud má
pokračující nesportovní chování hráče za následek uložení trestu ve hře (TH), je předán Disciplinární
komisi ČMSHb k potrestání a vydání rozhodnutí. Do té doby má automaticky zastavenou 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 vyšší tresty a hráči je zastavena činnost na následující utkání v
téže soutěži.
2.

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

3.

Takto se postupuje i při dalších větších trestech, zastavení činnosti se zvyšuje při každém dalším druhém
vyšším trestu na dvojnásobek, tj. na 4, 8, 16 utkání atd.

4.

Tresty sledují kluby (vedoucí družstev) za jednotlivá družstva a zodpovídají v plné míře za zastavení
činnosti provinivšího se hráče. Není povinností klubu hlásit tyto případy DK, která nebude vydávat
rozhodnutí ve věci zákazu startu v následujícím/nejbližším (resp. následujících/nejbližších) utkání (resp.
utkáních) a kluby nebudou za VT finančně postihovány, to však neplatí pro TH.

5.

Nastoupí-li hráč ke hře v nejbližším soutěžním utkání po obdržení výše jmenovaných trestů v příslušné
kategorii, jedná se o neoprávněný start se všemi hracími a disciplinárními důsledky.

6.

VT se do nové sezóny nepřenášejí (neplatí pro TH).

7.

Evidenci průběžně uložených větších trestů vede pověřený člen Disciplinární komise - na základě
informace Ligové komise o uložení VT - která rovněž kontroluje dodržení ustanovení o zastavení startu
hráčů dle výše uvedených pravidel. Při zjištění neoprávněného startu řeší LK z toho vyplývající hrací
důsledky a současně podá podnět DK k vyvození disciplinárních důsledků.
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2.LIGA ZÁPAD 2021-2022
PROPOZICE SOUTĚŽE
Článek I. - Podmínky účasti v soutěži
1)
2)
3)

Přihlášení do soutěže v termínu - viz Všeobecná ustanovení Propozic str. 3, čl. II, odst. 4).
Úhrada startovného v termínu - viz Všeobecná ustanovení Propozic str. 3, čl. II, odst. 5).
Plnění ustanovení těchto propozic a plnění jiných sportovně-technických předpisů, vydaných před a v průběhu
soutěže řídícím orgánem soutěže, a to včetně řádně a včasně hrazených odměn i cestovních náhrad
rozhodčím, vyměřených pokut či poplatků.

Článek II. - Systém soutěže
1)

Počet týmů v soutěži
➢ 8-11 družstev.
2) Hrací systém
2x každý s každým (doma/venku)
po ZČ play-off pro první 4 týmy, na 2 vítězné zápasy
3) Termíny
11.9. – 12.12.2021
26.2. – 29.5.2022

Článek III. - Předpisy
1)

2)

Hřiště
Hraje se na hřišti (stadionu) minimálně licence C, případně licence S (zimní stadion).
UPOZORNĚNÍ: Před podáním přihlášky musí mít každý tým určené a schválené hřiště, a to i formou dohody
(ústní či písemnou) s jeho provozovatelem.
Věkové kategorie
➢
➢

3)

4)
5)

6)

8)

9)

senioři (ročník narození 2001 a starší),

junioři (ročník narození 2002 až 2006).

Hrací doba a tresty
Základní část: utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 5 minut, tresty 2, 5 a 10 minut, případné
prodloužení 5 minut po tříminutové přestávce, s počtem hráčů 4+1, případná samostatná
střílení v sérii po třech.
Play-off:utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 a 10 minut, případné
prodloužení 10 minut po pětiminutové přestávce s počtem hráčů 5+1, případná samostatná
střílení v sérii po pěti. Rozhodující utkání čtvrtfinálové, semifinálové a finálové série se
prodlužuje kontinuálně v délce hrací doby 15 minut (po desetiminutových přestávkách) do
vstřelení gólu jedním z družstev.
Hrací den
Sobota, neděle, státem uznávané svátky, ve výjimečných případech i všední den.
V případě dohody klubů lze odehrát utkání v jakýkoliv jiný den. Konečné schválení termínu utkání podléhá LK.
Realizační tým družstva a požadavky na ustrojenost hráčů
Viz. Všeobecná ustanovení, Článek III., odst. 9) a Příloha č. 1.
Soupisky a sestava družstva
Soupiska: uzávěrka soupisek je 3 dny před zahájením play-off.
Sestava: minimální počet hráčů pro utkání je 7 hráčů + 1 brankář.
UPOZORNĚNÍ: V případě, že tým nemůže postavit na začátku utkání minimální počet hráčů 7+1, utkání se
neodehraje, bude kontumováno a tým bude řešen LK RSHb Západ.
Hodnocení soutěže
• vítěz soutěže získá pohár a medaile
• mužstva na 2. a 3. místě získají pohár
Další ocenění - trofeje:
• Cena fair-play
• Nejlepší brankář dle průměru v ZČ
• Vítěz kanadského bodování ZČ
• Nejužitečnější hráč ZČ soutěže.
Ostatní ustanovení
Řídící orgán soutěže je oprávněn v průběhu soutěže vydávat upřesnění propozic soutěže.
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Článek IV. - Technické zabezpečení utkání
1)

2)

3)

Povinní pomocní rozhodčí
Pořádající klub zajistí k utkání povinně pomocné rozhodčí:
➢ Zapisovatel
➢ Časoměřič
Může se jednat o jednu osobu.
Rozhodčí
Deleguje KR RSHb Čechy Západ. V případě, že se delegovaná dvojice rozhodčích nedostaví, postupuje se
podle soutěžního řádu.
Upozornění: Pokud se rozhodčí nedostaví, pak zápis o utkání zasílá domácí oddíl.
Zdravotnická služba
LK RSHb Západ doporučuje pořádajícímu klubu přítomnost zdravotníka na všech utkáních soutěže.

Článek V. - Hospodářské náležitosti
1)
2)

3)
4)
5)

Výše startovného
Základní startovné: 6 000 Kč
Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek vyloučení tohoto
mužstva ze soutěže a finanční postih 2.000,- Kč
a) Startovné se nevrací.
b) Klubu, jehož družstvo odstoupí ze soutěže, zanikne právo na finanční, či materiální dotaci ČMSHb pro
týmy mládeže klubu.
K účtování poplatků jsou oprávněny LK RSHb Čechy Západ a další odborné komise RSHb Čechy Západ.
delegovaný rozhodčí ČMSHb má nárok na odměnu za výkon funkce ve výši odpovídající sazebníku náhrad
rozhodčím schváleného Předsednictvem ČMSHb dne 19.5.2017. V případě řízení utkání jedním rozhodčím je
jeho odměna 1,5 násobkem výše uvedené sazby.
Pokuta za nenastoupení k zápasu z viny mužstva je 1.500,- Kč.
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Příloha č. 1 PROPOZIC 2. LIGY ZÁPAD 2021-2022
1) jednotné dvě sady dresů
2) nedohodnou-li se mužstva jinak, nastupuje domácí mužstvo k zápasu v bílých nebo jiných světlých dresech, hostující mužstvo v tmavých dresech. Dresy musejí být
označeny čitelnými čísly (maximálně dvoumístná – od 1 do 99).
3) povinné vybavení mužstva předepsanou výstrojí:
hokejové přilby s platným bezpečnostním atestem IIHF. Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb.
jednotné (identické) dresy mužstva, včetně brankáře. Případné odlišnosti mohou být připuštěny po konzultaci a shodě obou dvou týmů a rozhodčího.
Tepláky, krátké kalhoty, případně stulpny/podkolenky. Jednotná barva a grafika.
Podkolenky:
- zakrývají chrániče,
- jsou-li zakryté holé části nohou, musí být v barvě podkolenek,
- nevztahuje se na brankáře.
celoobličejový kryt je povinný pro všechny hráče mladší 18 let.
vše ostatní dle Pravidel hokejbalu 2018
(aktualizace k 1. 7. 2019)
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Příloha č. 2 SOUBORU PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ A SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE ČMSHb

KATEGORIE A ROČNÍKY PRO SEZÓNU 2021-2022
chlapci

kategorie

muži

dívky

kmenové ročníky

mladší

kmenové ročníky

2001 a starší

2002 až 2006

2006 a starší (nejvýše do 2.ligy!)

junioři

U20

2002, 2003, 2004

2005 až 2007

2007-2005, 2004 a starší

dorost

U17

2005, 2006

2007 až 2010

2010-2007, 2006 a starší

starší žáci

U15

2007, 2008

2009 až 2012

2012-2005

mladší žáci

U13

2009, 2010

2011 až 2014

mladší po 2011, 2010-2007

přípravka

U11

2011, 2012

2013 až 2016

minipřípravka

U9

2013 a mladší

kmenové ročníky dívek - osa

2010

2006 2005 2004

starší

2007 2006 2005 2004

starší

2009 2008 2007 2006 2005 2004

starší

2012 2011 2010

2009 2008 2007 2006 2005

mladší

2012 2011 2010

2009 2008 2007

mladší po 2013, 2012-2010

mladší

2012 2011 2010

mladší po 2015, 2014-2012

mladší

2012

PROPOZICE 2. LIGA – ČECHY ZÁPAD – 2021-2022| 9

