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Soutěž starších žáků se bude hrát systémem každý s každým dvoukolově (první kolo v podzimní a druhé kolo 
v jarní části soutěžního ročníku 2008/2009). 
Hrací doba bude dle pravidel házené 2 x 25 minut s 10ti minutovou přestávkou mezi poločasy. 
Obě družstva v každém poločase prvních 5 minut budou hrát osobní obranu. 
Po skončení utkání bude 6 hráčů z každého družstva střílet sedmimetrové hody. 

Osobní obrana: 
Osobní obrana celého družstva se bude hrát prvních 5 minut v každém poločase po celém hřišti (nesmí se 
hrát osobní obrana na jednoho nebo dva hráče). 

7m hody: 
Vedoucí družstva do konce druhého poločasu předá zapisovateli seznam střelců s pořadovými čísly, kteří 
budou střílet 7m hody.  
Po skončení utkání následuje střelba 7m hodů. Sedmimetrové hody bude střílet maximálně 6 hráčů z každého 
družstva. Při nižším počtu hráčů v družstvu bude střílet skutečný počet hráčů, např. v jednom družstvu 
k utkání nastoupí 5 hráčů, bude střílet pouze 5 hráčů 5 sedmimetrových hodů. Každý hráč smí střílet v první 
sérii pouze jeden sedmimetrový hod, nemůže střílet opakovaně. Pokud po sérii šesti hodů nebude rozhodnuto, 
následuje rozstřel v 7m hodech po jednom hráči z každého družstva do rozhodnutí (náhlá smrt). V tomto 
případě může 7m hody střílet libovolný hráč i opakovaně. Konečný výsledek bude uveden ve výsledkové 
tabulce v součtu výsledku utkání a výsledku ze sedmimetrových hodů. 

Počítání branek ze 7m hodů: 
Branky ze sedmimetrových hodů se do zápisu o utkání budou uvádět zvlášť do kolonky „Výsledek po 1. sérii 
7m hodů“. Do výsledkové tabulky se započítávají společně branky z utkání a branky ze sedmimetrových hodů. 

Tresty: 
Za provinění se hráče resp. funkcionáře popř. družstva proti pravidlům házené a bude-li udělen trest vyloučení 
na 2min. budou tresty uděleny takto: 

1. Při osobní obraně bude proti družstvu, jehož hráč se provinil nařízen 7m hod a proviněný hráč musí 
povinně vystřídat. Hráč po dobu 2min trestu nesmí nastoupit do utkání. Družstva po dobu Osobní 
obrany hraji 6 proti 6ti. 
pozn.: pokud trest bude udělen ke konci hry osobní obrany, hráč nesmí nastoupit po dobu trestu ani 
v normální hrací době. 

2. Pokud bude trest udělen ke konci normální hrací doby (2min vyloučení) a trest bude rozložen do dvou 
poločasů, proviněný hráč může nastoupit ve hře osobní obrany (6 proti 6ti) a druhou část trestu (2min 
vyloučení) si odpyká ve druhé části normální hrací doby. 

Bodování: 
vítězství v hrací době 2x25 min. -  2 body 
remíza v hrací době 2x25 min.  - 1 bod 
vítězství v sedmi metrových hodech  - 1 bod 
Při rovnosti bodů v celkové tabulce rozhoduje skóre ze vzájemných utkání, včetně provedených 7m hodů. 

Družstva, která se umístí po podzimní části soutěžního ročníku na prvním a druhém místě, popř. družstvo na 
třetím místě postupují do soutěže Žákovské ligy ČSH, tak jak to určuje rozpis Žákovské ligy ČSH 2008/2009. 

Vítězné družstvo z celého ročníku je Mistrem Severočeské ligy starších žáků 2008/2009. 
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Soutěž mladších žáků se bude hrát systémem každý s každým dvoukolově (první kolo v podzimní a druhé 
kolo v jarní části soutěžního ročníku 2008/2009). 
Hrací doba bude dle pravidel házené 2 x 20 minut s 10ti minutovou přestávkou mezi poločasy. 
Obě družstva v každém poločase prvních 5 minut budou hrát osobní obranu. 
Po skončení utkání bude 6 hráčů z každého družstva provádět rychlé útoky (shot out). 

Osobní obrana: 
Osobní obrana celého družstva se bude hrát prvních 5 minut v každém poločase po celém hřišti (nesmí se 
hrát osobní obrana na jednoho nebo dva hráče). 

Rychlé útoky: 
Vedoucí družstva do konce druhého poločasu předá zapisovateli seznam hráčů s pořadovými čísly, kteří 
budou provádět rychlé útoky. 
Po skončení utkání následují rychlé útoky se střelbou z čáry 9m. Rychlý útok provádí maximálně 6 hráčů 
z každého družstva. Při nižším počtu hráčů v družstvu bude provádět rychlé útoky skutečný počet hráčů, např. 
v jednom družstvu k utkání nastoupí 5 hráčů, bude rychlé útoky provádět pouze 5 hráčů.  Každý hráč smí 
provádět pouze jeden rychlý útok. Pokud po sérii šesti rychlých útoků nebude rozhodnuto, následuje rozstřel 
v rychlých útocích po jednom hráči z každého družstva do rozhodnutí (náhlá smrt). V tomto případě může 
rychlé útoky provádět libovolný hráč i opakovaně. 

Provedení rychlého útoku se střelbou: 
Hráč s míčem stojí na čáře 9m, na hvizd rozhodčího přihrávka brankaři. Brankař, který stojí na brankové čáře, 
přihrává míč běžícímu hráči, který jej musí chytit za čarou poloviny hřiště a dribluje na polovinu soupeře a 
z 9m střílí. Pokud hráč míč nechytí do rukou, provede špatný dribling anebo přešlápne čáru 9m na polovině 
soupeře a vstřelí branku, dosažená branka neplatí. Branka rovněž není, pokud tyto činnosti provede správně a 
branku netrefí, popř. brankář střelu chytí, nebo vyrazí. 

Počítání branek z rychlého útoku: 
Branky z rychlých útoků se do zápisu o utkání budou zapisovat zvlášť do kolonky „Výsledek po první sérii 
rychlých útoků“ Do výsledkové tabulky se započítávají společně branky z utkání a branky z rychlých útoků. 

Tresty: 
Za provinění se hráče resp. funkcionáře popř. družstva proti pravidlům házené a bude-li udělen trest vyloučení 
na 2min. budou tresty uděleny takto: 

1. Při osobní obraně bude proti družstvu, jehož hráč se provinil nařízen 7m hod a proviněný hráč musí 
povinně vystřídat. Hráč po dobu 2min trestu nesmí nastoupit do utkání. Družstva po dobu Osobní 
obrany hraji 6 proti 6ti. 
pozn.: pokud trest bude udělen ke konci hry osobní obrany, hráč nesmí nastoupit po dobu trestu ani 
v normální hrací době. 

2. Pokud bude trest udělen ke konci normální hrací doby (2min vyloučení) a trest bude rozložen do dvou 
poločasů, proviněný hráč může nastoupit ve hře osobní obrany (6 proti 6ti) a druhou část trestu (2min 
vyloučení) si odpyká ve druhé části normální hrací doby. 

Bodování: 
vítězství v hrací době 2x20 min. -  2 body 
remíza v hrací době 2x20 min.  - 1 bod 
vítězství v rychlém útoku  -  1 bod 
Při rovnosti bodů v celkové tabulce rozhoduje skóre ze vzájemných utkání, včetně provedených rychlých 
útoků. 

Vítězné družstvo z celého ročníku je Mistrem Severočeské ligy mladších žáků 2008/2009. 
 


