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ČESKÝ POHÁR 2022-2023 
 

PROPOZICE SOUTĚŽE 
 

 

Článek I. - Podmínky účasti v soutěži 
 

1)  Soutěže se může zúčastnit klub ČMSHb, který je řádně registrován v ČMSHb. 
2)  Soutěže se povinně zúčastní týmy Extraligy, 1. a 2. Ligy. 

3)  Dobrovolné přihlášení platí pro týmy hrající soutěž Regionální liga a níže v termínu 6. 7. 2022.  
4)  Startovné není vyžadováno. 

5)  Plnění ustanovení těchto propozic a plnění jiných sportovně-technických předpisů, vydaných před a v průběhu 

soutěže řídícím orgánem. 
 

Článek II. - Systém soutěže 
 

1) Počet týmů v soutěži – 84  

 ELM (12 týmů), 1. Liga (15 týmů), 2. Liga (57 týmů). 
 

2) Hlavní část 
 1. kolo – 32 zápasových dvojic, vyřazovací systém. Účastní se všech 57 týmů 2. Ligy + 4 nové týmy 1. Ligy 

+ 3 nepostoupivší týmy do play-off 1. Ligy 2021-2022.  

 2. až 5. kolo – pavouk s vyřazovacím systémem s tzv. řízeným losováním územně blízkých celků.  
 

3) Finálový turnaj 2023 
 Za účasti nejlepších 4 týmů – o nasazení do semifinále rozhodne los. 
 Vítězové semifinále sehrají finále. Poražení semifinalisté odehrají utkání o 3. místo.  
 

Článek III. - Předpisy 
 

1) Hřiště 

Hraje se na hřišti (stadionu) pouze se schválenou licencí.  

 
2)  Věkové kategorie 

 senioři (ročník narození 2002 a starší),  
 junioři (ročník narození 2003 až 2007). 

 
3)  Hrací doba a tresty  

Hlavní část:  Vyřazovací systém – hrací doma 3 x 15 minut, přestávka 10 minut, tresty 2, 5, 10, 20 a 25 

minut. 

 V případě remízy se utkání prodlužuje o 5 minut v počtu hráčů 4 na 4, popř. 3 samostatná 
střílení. 

 
Finálový turnaj: Hrací doba 3 x 15 minut, přestávka 10 minut.  

 V případě remízy se semifinálová utkání a utkání o 3. místo prodlužují o 10 minut, popř. 5 

samostatných střílení. Finálové utkání se prodlužuje do rozhodnutí.  
 Sled utkání: sobota > 1. a 2. semifinále, neděle > utkání o 3. místo a finále. 

 
4)  Termíny a formát jednotlivých kol 

 
Los 1. kola – 14.9.2022 

1. kolo – hlavní termín 28. 9. 2022 (32 zápasů – 57 týmů 2. Ligy + 4 nové týmy 1. Ligy + 3 nepostoupivší do 

play-off 1. Ligy 2021-2022) 
Po dohodě týmů lze utkání 1. kola odehrát i v termínovém období 24. 9. - 9. 10. 2022 (7 hlavních 

hracích dnů, utkání lze odehrát kterýkoliv den v tomto termínu).  
 

Pravidla losování 1. kola: 
Prvoligové týmy hrají venku. 
V případě utkání dvou druholigových týmů rozhoduje o domácím hřišti los. 
 
Los 2. kola – 10.10.2022 

2. kolo – hlavní termín 28. 10. 2022 (20 zápasů – 32 vítězů 1. kola + 7 týmů play-off 1. Ligy 2021-2022 + 

sestoupivší tým z Extraligy 2021-2022) 
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Po dohodě týmů lze utkání 2. kola odehrát i v termínovém období 22. 10. - 6. 11. 2022 (7 hracích 
dnů, utkání lze odehrát kterýkoliv den v tomto termínu).  

 
Pravidla losování 2. kola: 
7 týmů play-off 1. Ligy 2021-2022 a sestoupivší tým z Extraligy 2021-2022 hrají venku.  
U ostatních týmů střídání domácího prostředí - v 1. kole hrál venku, ve 2. kole hraje doma.  
V případě dvojic, kde hrály v 1. kole oba týmy doma nebo venku, rozhoduje o domácím prostředí los. 
 
Los 3. kola – 31.10.2022 – s ohledem na případná dosud neodehraná utkání 

3. kolo – hlavní termín 17. 11. 2022 (16 zápasů – 20 vítězů 2. kola + 12 týmů Extraligy 2022-2023) 
Po dohodě týmů lze utkání 3. kola odehrát i v termínovém období 12. 11. - 27. 11. 2022 (7 

hracích dnů, utkání lze odehrát kterýkoliv den v tomto termínu).  

 
Pravidla losování 3. kola: 
12 týmů Extraligy 2022-2023 hraje venku.  
Tým, který hrál předchozí dvě kola venku, má automaticky výhodu domácího prostředí. 
V případě dvojic, kde hrály v 2. kole (případně i 1. kole) oba týmy doma nebo venku, rozhoduje o domácím 
prostředí los. 
U ostatních týmů střídání domácího prostředí - v 2. kole hrál venku, v 3. kole hraje doma. 

 
Los 4. kola – 5.12.2022 

4. kolo – hlavní termín 26. 2. 2023 (8 zápasů - vítězové 3. kola) 
Po dohodě týmů lze utkání 4. kola odehrát i v termínovém období 18. 2. - 12. 3. 2023 (8 hracích 

dnů, utkání lze odehrát kterýkoliv den v tomto termínu).  

 
Pravidla losování 4. kola: 
V případě souboje týmu z 2. Ligy a Extraligy se hraje na hřišti celku z 2. Ligy. 
Tým, který by hrál předchozí dvě kola venku, má automaticky výhodu domácího prostředí. 
V případě dvojic, kde hrály ve 3. kole (případně i 2. a 1. kole) oba týmy doma nebo venku, rozhoduje o 
domácím prostředí los. 
U ostatních týmů střídání domácího prostředí - v 3. kole hrál venku, v 4. kole hraje doma. 

 
Los 5. kola – 13.3.2023 

5. kolo – hlavní termín 8. 4. 2023 (4 zápasy - vítězové 4. kola) 

Po dohodě týmů lze utkání 5. kola odehrát i v termínovém období 1. 4. - 16. 4. 2023 (8 hracích 
dnů, utkání lze odehrát kterýkoliv den v tomto termínu).  

 
Pravidla losování 5. kola: 
Tým, který by hrál předchozí dvě kola venku, má automaticky výhodu domácího prostředí. 
V případě dvojic, kde hrály ve 4. kole (případně v kolech předchozích) oba týmy doma nebo venku, rozhoduje 
o domácím prostředí los. 
U ostatních týmů střídání domácího prostředí - v 4. kole hrál venku, v 5. kole hraje doma. 

 

Los a výběr pořadatele finálového turnaje – 8.5.2023 
Finálový turnaj – 17. a 18. 6. 2023  

 

Způsob výběru pořadatele bude vyhlášen po skončení 5. kola 17.4.2023. O pořadatelství se mohou hlásit 
účastníci finálového turnaje do 7.5.2023. Pokud účastníci finálového turnaje neprojeví o pořadatelství zájem, 
bude místo konání turnaje určeno LK ČMSHb. 
 

5)  Časy začátků utkání 
Časy domácích utkání stanovuje pořádající klub se souhlasem LK v rámci rozlosování jednotlivých kol.  

 

6)  Realizační tým družstva a požadavky na ustrojenost hráčů 
Požadavky na realizační tým družstva a na sportovní vybavenost hráčů se řídí Souborem propozic 
mistrovských soutěží a soutěží mládeže 2022-2023, případně dle jednotlivých regionálních propozic soutěží, 
ve kterých daný tým nastupuje. 

 

7)  Soupisky a sestava družstva 
Soupiska  
 V průběhu celé soutěže startují týmy na platnou soupisku hráčů pro příslušnou soutěž sezóny 2022/2023, 

evidovanou v IS ČMSHb, tj, na soupisku Extraligy, 1. Ligy a 2. Ligy, včetně hráčů z alternativních soupisek 
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(Extraliga juniorů, Extraliga dorostu, ostatní týmy dle platných řádů) – speciální soupisky na Český 
Pohár se nevyplňují!!! 

 V rámci elektronického zápisu se sestavy vyplňují v roletovém menu „Ostatní soupisky klubu“. 
 Pokud B tým není do ČP přihlášen – soupisky se neslučují. 

 V případě A a B týmů se postupuje dle platných Pravidel a řádů ČMSHb (viz ustanovení o počtu hráčů 

v utkání apod.). 
 Hráč, který má platný střídavý start do jiného týmu, může za tento tým nastoupit i v utkání ČP.  

 Pozor! – v jednom hracím kole smí hráč nastoupit pouze za jeden tým (týká se A, B a C celků, střídavých 
startů apod.). Porušení tohoto nařízení má za následek vyloučení ze soutěže a finanční pokutu ve výši 

stanovené sazebníkem DŘ.   
 

Sestava 

 Minimální počet hráčů pro utkání je 8 hráčů + 1 brankář. 

UPOZORNĚNÍ: V případě, že tým nemůže postavit na začátku utkání minimální počet hráčů 8+1, utkání se 

neodehraje, bude kontumováno a tým bude řešen LK ČMSHb. 
 

8)  Hodnocení soutěže  

a)    Poháry obdrží všichni účastníci finálového turnaje. 
b)    Vítěz získá putovní pohár. 

c)    Týmy umístěné na 1. – 3. místě obdrží medaile.  
d)    Účastníci finálového turnaje obdrží dárkovou poukázku v hodnotě 20000, 15000, 10000 a 5000 Kč. 

 
9)  Ostatní ustanovení  

Řídící orgán soutěže je oprávněn v průběhu soutěže vydávat upřesnění propozic soutěže.  

 

Článek IV. - Technické zabezpečení utkání 
 

1)  Pořadatelská služba 
Pořádající klub zajistí pořadatelskou službu v rozsahu:  

 1 hlavní pořadatel (viz. SŘ čl. 304). 
 

2)  Povinní pomocní rozhodčí 

Pořádající klub zajistí k utkání povinně pomocné rozhodčí: 

 Zapisovatel – osoba proškolená ke zpracování zápisu, resp. elektronického zápisu o utkání a uvedená v IS 

ČMSHb.  
 Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou. 

 
3)  Zdravotnická služba 

LK ČMSHb doporučuje pořádajícímu klubu přítomnost zdravotníka na všech utkáních soutěže, ve 4. a 5. kole a 

na finálovém turnaji je přítomnost zdravotníka povinná. 
 

Článek V. - Hospodářské náležitosti 
 

1) Náklady na rozhodčí a pronájem hřiště 

Náklady na rozhodčí hradí vždy tým uvedený v rozpise soutěže jako domácí.  
Výjimky:  
 Finálový turnaj – náklady na pronájem hřiště jsou plně hrazeny jeho pořadatelem, náklady na rozhodčí 

hradí ČMSHb.  
 V případě utkání, kdy oba celky hrají na stejném „domácím“ hřišti, se mezi obě zúčastněné strany dělí 

rovným dílem náklady na pronájem hřiště a rozhodčí. 
Rozhodčí: 
 Nasazení rozhodčích provádí KR ČMSHb ve spolupráci s regionálními komisemi rozhodčích. Nárok na výši 

výplaty rozhodčím, zapisovatelům a delegátům se řídí dle úrovně hracího kola ČP a aktuálně platného 
sazebníku odměn: 
o 1. – 2. kolo ČP = sazebník 2. Ligy 
o 3. – 5. kolo ČP = sazebník 1. Ligy 
o Finálový turnaj ČP = sazebník Extraligy. 

 
2) Disciplinární provinění 

 Veškeré disciplinární tresty, udělené jakýmkoliv stupněm DK ČMSHb, se vztahují i na Český pohár. Stejně 
tak všechna disciplinární rozhodnutí příslušných DK z utkání Českého poháru jsou závazná pro veškeré 

soutěže ČMSHb. 
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Upozornění: V případě zastavení činnosti hráče v dlouhodobé mistrovské soutěži se do takto uděleného 
trestu zastavení činnosti započítávají i utkání ČP. Toto pravidlo platí i v opačném případě, kdy byl trest 

udělen na základě prohřešku v utkání ČP – tyto tresty se pak započítávají do utkání dlouhodobé 
mistrovské soutěže, v níž hráč startuje.  

 Vyšší tresty obdržené v rámci ČP se sčítají a platí pravidlo o automatickém zastavení činnosti jako 

v pravidelných soutěžích.  
 Disciplinární provinění hráčů a družstev v ČP řeší DK ČMSHb.  

 
3) Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek 

a) Finanční postih dle DŘ hokejbalu.   
b) Klubu, jehož družstvo odstoupí ze soutěže, zanikne právo na finanční či materiální dotaci ČMSHb, bude-li 

klubu přiznána. Tyto dotace, vázané na účast v soutěži, které již klub obdržel, je povinen neprodleně 

vrátit ČMSHb v plné výši. 
 

4) K účtování poplatků jsou oprávněny LK ČMSHb a další odborné komise ČMSHb. 
 

5) Řídícím orgánem soutěže je LK ČMSHb. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


