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Verze platná k datu schválení VV SvčSH s úpravami změn dne 9.9.2008 
 

č. 01/080909(r) 
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NN aa   úú vv oo dd   

 
Vážení sportovní kolegové, přátelé a kamarádi, 
  
dostává se Vám do rukou materiál pro řízení soutěží, utkání a turnajů v severočeské oblasti. 
Tento materiál vychází jako společný materiál odborných komisí Výkonného výboru (VV) 
Severočeského svazu házené SvčSH).  

Rozpis soutěží (RS) byl schválen dne 26. srpna 2008 Výkonným výborem Severočeského 
svazu házené a je pro všechny kluby a oddíly závazný v provádění soutěžní činnosti 
mistrovských a přátelských utkání a turnajů pro soutěžní ročník 2008/2009. Tento rozpis plně 
respektuje nové legislativní předpisy platné od 1. 7. 2008. 

Cílem tohoto materiálu je podat kompletní tiskový materiál, který pomůže organizačním 
pracovníkům, rozhodčím a dalším funkcionářům házené. V tomto materiálu naleznete: 

� Iniciály Severočeského svazu házené 
� adresář funkcionářů VV SvčSH, adresář oddílů a klubů, kontakty na rozhodčí. 
� rozpis mistrovských soutěží, řízených Soutěžní komisí (SK) SvčSH pro soutěžní 

ročník 2008/2009 
� úpravy a nařízení Soutěžní komise SvčSH pro pořádání přátelských utkání a 

turnajů oddíly organizovanými Severočeským svazem házené pro soutěžní ročník 
2008/2009 

� nařízení Komise rozhodčích (KR) SvčSH pro soutěžní ročník 2008/2009 
� pokyny Ekonomické komise (EK) k provádění plateb. 
� rozlosování pro podzimní část soutěžního ročníku 2008/2009 
� licenční politika (LP) pro soutěžní ročník 2009/2010 
 
Věřím, že tento materiál bude vaším dobrým pomocníkem. 
 
Přeji vám mnoho sportovních úspěchů 
 
 
Jiří Höbelt  
předseda Výkonného výboru Severočeského svazu házené 
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II XX ..   DDaallššíí  ddůůlleežžiittéé  kkoonnttaakkttyy  aa  ooddkkaazzyy  

  

PP oo zz nn áámm kk yy   ::   

Český svaz házené 
www.chf.cz 

160 17 Praha 6 – Břevnov 
Zátopkova 100/2, PS 40: 

220 513 280 info@chf.cz 

IČ: 00548979 
DIČ: CZ00248979 
 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

GE Money Bank a.s. 
1730408504/0600 

 
Liberecký kraj 
www.kraj-lbc.cz 

 
461 80 Liberec 2 
U Jezu 642/2a 

 
485 226 111 

 
info@kraj-lbc.cz 

Ústecký kraj 
www.kr-ustecky.cz 

40002 Ústí nad Labem  
Velká Hradební 3118/48 

475 657 111 urad@kr-ustecky.cz 
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Skala Václav 252 66 Libčice III, Libčice 690  607 250 534 

Slezák Jan ml. 460 01 Liberec 5, Hvězdná 489/17 jan25@centrum.cz 608 319 343 

Štrébl Stanislav ml. 434 01 Most, Budovatelů 2389 s.strebl@seznam.cz 774 031 877 

Štrébl Stanislav st. 434 01 Most, Fr. Halase 2633/5  728 568 953 

Vágner Martin 400 03 Ústí n/L., Průchodní 1099/10 marvasoft@seznam.cz 603 971 975 

Vaněk Martin 473 01 Nový Bor, Dobrovského 562 ventylos@email.cz 737 313 540 

Verner Jakub 434 01 Most, J. Suka 509/267 jakubverner@seznam.cz 731 004 373 

Vobecký Jiří 400 07 Ústí n/L., U Pivovarské zahrady 12 jiri.vobecky@seznam.cz 775 128 110  

Vostatek René 440 01 Louny, P. Obrovce 2252 rene.v@t-email.cz  737 260 175 

Žďárský Jiří 407 47 Varnsdorf, Lesní 2968 zdarskyj@seznam.cz 602 951 852 

AA dd rr ee ss áá řř   rr oo zz hh oo dd čč íí cc hh   --   ee ll éé vv oo vv éé   

Bartoš Jakub 460 14 Liberec 14, Baltská 569/4 kuba11@seznam.cz 731 834 715 

Blanár Pavel 460 01 Liberec 12, Jabloňová 409 paja.tw@centrum.cz 603 933 751  

Chyba František 463 03 Stráž n/N., Polní 587 francmistr73@seznam.cz 724 111 920  

Jakubec Petr 407 47 Varnsdorf, Polní 2164 p.ganjalf@seznam.cz 721 803 700 

Kamaryt Michal 460 10 Liberec 12, Jabloňová 407 kamca8@email.cz 721 776 474 

Lehký Lukáš 460 10 Liberec 11, Jasmínová 4/235 lehky8@seznam.cz 721 417 723 

Lustik Tomáš 460 10 Liberec 6, Dělnická 167/14 xija@seznam.cz 728 697 915 

Máchal Radek 460 01 Liberec 5, Na výšinách 451/2 radek.machal@seznam.cz 602 853 806 

Miller Jan 407 47 Varnsdorf, Jarošova 1890 honza.mullja@seznam.cz  

Radosta Jan 460 01 Liberec 5, Felberova 123/3 honyz5@seznam.cz 608 273 748  

Ulmann Filip 460 10 Liberec 10, Chodská 777 filipman@seznam.cz 723 360 859  

Vrba Jakub 460 01 Liberec 5, Kosmonautů 359 kubavrba@centrum.cz 721 065 056 

 - 3 - 

OO bb ss aa hh   
 

I .  Iniciály Severočeského svazu házené 5 
I I .  Funkcionáři Výkonného výboru SvčSH 6 
I I I .  Rozpis 7 
IV .  Všeobecná část 8 

1. Systém soutěží 8 
2. Úhrady 8 
3. Startovné v soutěžích 9 
4. Úhrady plateb poplatků a pokut 10 
5. Pořadatel utkání 11 
6. Rozlosování 11 
7. Postupy, sestupy, tituly 11 
8. Termínová listina 12 

V.  Technická část 14 
9. Předpis 14 
10. Startují 14 
11. Uzavření soutěže 14 
12. Podmínky startu v soutěžích 15 
13. Náležitosti družstev 16 
14. Náležitosti jednotlivců 17 
15. Hrací doba 17 
16. Rozlosování turnajů 18 
17. Hrací termíny 18 
18. Hlášení utkání 19 
19. Řízení utkání 20 
20. Zajištění mistrovských utkání 23 
21. Hlášení výsledků 24 
22. Umístění v soutěži 25 
23. Disciplinární řízení 25 
24. Zasedání komisí 27 
25. Poplatky 27 
26. Závěrečná ustanovení 28 

VI .  Herní systém starších a mladších žáků v soutěžním ročníku 
2008/2009  29 
27. Herní systém - Starší žáci 29 
28. Herní systém - Mladší žáci 30 



 - 4 - 

VI I .  Rozlosování utkání a turnajů podzimní části soutěžního 
ročníku 2008/2009 32 
29. Severočeská liga – muži  32 
30. Severočeská liga – ženy 33 
31. Severočeská liga - starší žáci 34 
32. Severočeská liga - mladší žáci 35 
33. Severočeská liga - mladší žačky 36 
34. Miniházená 4+1 - skupina A 36 
35. Miniházená 4+1 – skupina B 37 

VI I I .  Adresář oddílů a klubů sdružených v SvčSH 38 
IX .  Schválený adresář rozhodčích působících v Severočeské 

oblasti 41 
X .  Další důležité kontakty a odkazy 43 

 - 41 - 

VV II II II ..   SScchhvváálleennýý  aaddrreessáářř  rroozzhhooddččíícchh  ppůůssoobbííccíícchh  vv  SSvvččSSHH  
vv  ssoouuttěěžžnníímm  rrooččnnííkkuu  22000088//22000099  

jméno poštovní adresa e-mail telefon 

Balatka Petr 468 45 Velké Hamry 400 petr.balatka@iex.cz 723 573 909,  

483 387 132  

Brůna Bohumil 440 01 Louny, Čeňka Zemana 937 bohumil.bruna@siemens.com 776 007 123   

Drobný Milan 470 01 Česká Lípa, Partizánská 11/66 pavlicek.p@atlas.cz 603 907 168  

Fogl Miloš 463 12 Šimonovice, Rozdvojená 104 fogl1@centrum.cz 739 553 383  

Frieser Bedřich  410 02 Lovosice, Krátká 988/16 beda.frieser@seznam.cz 724 541 014   

Frieser Lukáš 410 02 Lovosice, 28. října 841/17 frieser.lukas@seznam.cz 602 139 970 

Hart Martin 400 07 Ústí n/L., Přemyslovců 12 m.hart@seznam.cz 607 801 453 

Havlovec Ondřej 410 02 Lovosice, Kostelní 905/32 o.hlody@seznam.cz  

Hloušková Petra 468 45 Velké Hamry, 610 p.hlouskova@seznam.cz 728 936 534  

Husák Pavel 434 01 Most, Gorkého 584/1261  721 274 201 

Jakl Martin 460 01 Liberec 2, Brněnská 18 kajkl@seznam.cz 728 183 521  

Jiránek Lukáš 460 15 Liberec 15, Sněhurčina 674 lukas.jiranek@gmail.com 721 981 375 

Kasík Martin 434 01 Most, K. Marxe 726/10 kasamartin@centrum.cz 723 539 300  

Kokoška Josef 400 07 Ústí n/L., Příkopy 440/2 josef.kokoska@pharmos.cz 723 132 244  

Koutná Michaela 400 31 Ústí n/L., Hluboká 479 Ja.miska@seznam.cz 721 966 051 

Kulík Václav 460 15 Liberec 15, Olbrachtova 600/1 vaclav.kulik@seznam.cz 776 626 395 

Liška Karel 463 42 Hodkovice, Malá Strana 279 kadlos@atlas.cz 

karel.liska@aerolux.cz 
724 216 509 

777 349 775  

Lízl Tomáš 410 02 Lovosice, Terezínská 215/14 lizl.tom@seznam.cz 775 984 724 

Lorenc Jaroslav 434 01 Most, Fr. Malíka 1019/bl.731 jara.komar@seznam.cz 777 247 831 

Matis Miroslav 400 07 Ústí n/L., Čechova 766/22 Mirda26@seznam.cz 736 789 930 

Menšík Richard 463 12 Liberec 25, Nad Sokolovnou 612 richardmensik@post.cz 723 270 004 

Motl Jiří 410 02 Lovosice, K. Maličkého 980 motti@centrum.cz 737 889 911 

Olexa Petr 434 01 Most, Javorová 525/3100 polexa@sezam.cz 724 460 069 

Pavlát Dalibor 403 32 Povrly, Na Panském 163 dalibor.pavlat@seznam.cz 777 829 957  

Pavlíček Patrik 470 01 Česká Lípa, Střelnice 2288 pavlicek.p@atlas.cz 775 276 821  

Pešek Petr  400 01 Ústí n/L., Růžový palouček 12 peta.pesak@seznam.cz 774 601 113 

Pitař Jan 470 01 Česká Lípa, Lomená 2857  602 821 197  

Ploch Matěj 460 06 Liberec 6, Dobiášova 860/14 MatejPloch@seznam.cz 777 114 183  

Polák Martin 434 01 Most, Česká 646/1022  732 752 826  

Primus Karel 418 01 Bílina, Pražská 261 karelprimus@centrum.cz 602 286 041   
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Oddíl/klub organizační pracovník adresa, povrch hřiště 

EČ: 053291 
HSK Tygři Ústí n/L. 
Usti.HSKTygri@svcsh.cz 
 
 

Martin Vágner 
Průchodní 1099 
400 03 Ústí n/L. 
603 971 975 

 
ÚL.-K.Březno Keplerova 
475 500 054 
Fatrasport 

EČ: 053201 
TJ Slovan Varnsdorf 
Varnsdorf@svcsh.cz 
 
 

Václav Miller ml. 
Jarošova 1890 
407 47 Varnsdorf 
731 781 344 

 
Západní 2984, Varnsdorf 
412 371 301 
SH Vansdorf - palubovka 

EČ: 053211 
HC Šroubárny Žatec 
Zatec@svcsh.cz 
 

Milan Hoffmann 
Sv. Čecha 1128 
438 01 Žatec 
607 143 689 

 
Komenského alej 981, 
Žatec  
umělá tráva 
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II ..   II nn ii cc ii áá ll yy   SS ee vv ee rr oo čč ee ss kk éé hh oo   ss vv aa zz uu   hh áá zz ee nn éé   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústecké krajské sdružení ČSTV 

SSeevvee rr ooččeesskkýý   ss vv aa zz   hháá zzeennéé   
Vaníčkova 11, P. O. Box 69 
400 01 Ústí nad Labem 

 
IČ : 70926450 

 
bankovní spojení: GE Money Bank Ústí nad Labem 

číslo účtu: 234207-784/0600 
 

internet: www.svcsh.cz 
e-mail :svcsh@svcsh.cz 
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II II ..   FF uu nn kk cc ii oo nn áá řř ii   VV ýý kk oo nn nn éé hh oo   vv ýý bb oo rr uu   
SS vv čč SS HH   

 
Předseda Výkonného výboru SvčSH : 
Jiří Höbelt 
737 207 266, predseda@svcsh.cz 
 

Místopředseda VV SvčSH odpovědný za informatiku (INFO) 
Ing.Zdeněk Radosta 
777 766 788, svcsh@svcsh.cz 
 

Předseda Soutěžní komise (SK) VV SvčSH 
Martin Hart 
607 801 453, sk@svcsh.cz 
 

Předseda Komise rozhodčích (KR) VV SvčSH 
Petr Pešek 
774 601 113, rozhodci@svcsh.cz 
 

Předsedkyně Ekonomické komise (EK) VV SvčSH 
Jana Sochorová 
736 267 617, ek@svcsh.cz 
 

Předseda Trenérsko-metodické komise (TMK) a Předseda Komise mládeže (KM) VV SvčSH 
Miroslav Vávra 
721 660 276, tmk@svcsh.cz a km@svcsh.cz 
 

Sekretář VV SvčSH 
Ferdinand Vobecký 
775 340 831, sekretar@svcsh.cz 
 
 
Další e-mailové adresy v rámci SvčSH : 

Sdružená e-mailová adresa pro zasílání zpráv VV SvčSH  
vv@svcsh.cz 

Sdružená e-mailová adresa pro zasílání hromadných zpráv klubům organizovaných v SvčSH  
kluby@svcsh.cz 
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Oddíl/klub organizační pracovník adresa, povrch hřiště 

EČ: 053091 
TJ Lokomotiva Louny 
Louny@svcsh.cz 
 

Ing. Petr Klemm 
Tylova1580 
440 01 Louny 
602 183 863  

 
Rybalkova ul., Louny 
415 653 027 
SH TJ Louny palubovka 

 

EČ: 053101 
HK A.S.A. Město Lovosice 
Lovosice@svcsh.cz 
 
 

Stanislav Dorn 
S. K. Neumana 8 
410 02 Lovosice 
736 507 280  

 
SH Chemik, Terezínská 
416 532 190 
Gonipur HG 

EČ: 053111 
TJ Jiskra Mimoň 
Mimon@svcsh.cz 
 
 

Lenka Jelínková 
Zahradní 129 
471 24 Mimoň 
721 753 712 

 
Letná, Mimoň 
487 863 726 
umělá tráva 

EČ: 053121 
Baník Most (muži) 
Most.Banik@svcsh.cz 
 
 

Eva Kubalová 
J. Suka 1591/bl.511 
434 01 Most 
606 206 029 

 
ul. U stadionu 2, Most 
476 709 602 
SH Most - Pulastik   

EČ: 053271 
DHK Baník Most (ženy) 
Most.DHK@svcsh.cz 
 
 

Stanislav Štrébl st. 
Fr. Halase 2633/5 
434 01 Most 
728 568 953 

 
ul. U stadionu 2, Most 
476 709 602 
SH Most - Pulastik 

EČ: 053171 
TJ Chemička Ústí n/L. 
Usti.Chemicka@svcsh.cz 
 
 

Tomáš Velek 
Švestkova 5 
400 11 Ústí n/L.  
724 131 783 

 
Ústí n/L.-Klíše  
475 200 205 
SH UJEP - palubovka 

EČ: 053161 
HC Severka Ústí n/L. 
Usti.Severka@svcsh.cz 
 
 

Iva Šnydrová 
Karafiátova 314 
403 21 Ústí n/L.  
739 036 040 

 
Ovocná ul. 26, Ústí n/L. 
Severní terasa 
umělá tráva 

EČ: 053181 
TJ Spartak Ústí n/L. 
Usti.Spartak@svcsh.cz 
 
 

Iva Šnydrová 
Karafiátova 314 
403 21 Ústí n/L. 
739 036 040 

 
ÚL.-K.Březno Keplerova 
475 500 056 
Fatrasport 
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AAddrreessáářř  OOPP  ooddddííllůů//kklluubbůů  ssddrruužžeennýýcchh  vv  SSvvččSSHH  
 

Oddíl/klub organizační pracovník adresa, povrch hřiště 

EČ : 053001 
SK SIAD Bilina 
Bilina@svcsh.cz 
 
 

Jana Kalašová 
Studentská 474/3 
418 01 Bílina 
777 988 256 

 
Tyršova zahrada Bílina 
606 209 137 
Zolastic 

EČ: 053011 
Lokomotiva Česká Lípa 
CeskaLipa@svcsh.cz 
 
 

Patrik Pavlíček 
Střelnice 2288 
470 01 Česká Lípa 
775 276 821 

 
U nádraží 
5.května, Česká Lípa 
Antuka (bez kopaček) 

EČ: 053021 
TJ Slavoj Děčín 
Decin@svcsh.cz 
 
 

Stanislav Schwarz 
Pivovarská 4 
405 02 Děčín 4 
604 652 179 

 
Vilznická 37/39, Děčín 7 
 
Umělá tráva 

EČ: 053031 
Handball klub Chomutov 
Chomutov@svcsh.cz 
 
 

Libor Shrbený 
Kamenný vrch 5280 
430 04 Chomutov 
724 936 128 

 
Mánesova 4980,Chomutov 
474 651 126  
palubovka 

EČ: 053041 
TJ ELP Jablonec n/N. 
Jablonec@svcsh.cz 
 
 

Petr Balatka 
Velké Hamry 400 
468 45 Velké Hamry 
723 573 909 

 
Jablonec-Paseky,  
U staré lípy 1A 
umělá tráva 

EČ: 055331 
Liberec Handball 
Liberec.Handball@svcsh.cz 
 
 
 

Zdeněk Kamaryt 
Jabloňová 407 
460 01 Liberec 12 
775 766 577 

 
ZŠ Dobiášova 851/5,  
460 06 Liberec 6. 
hřiště-Polytan,SH-
palubovka 

EČ: 053061 
TJ Lokomotiva Liberec I. DHK 
Liberec.DHK@svcsh.cz 
 
 

Lívia Christiánová 
Soukenné nám. 7/26 
460 01 Liberec 1 
603 576 628 

 
Jablobecká 21, Liberec 1 
485 110 046 
Polytan 

EČ: 053081 
HK Chemopetrol Litvínov 
Litvínov@svcsh.cz 
 
 

Miroslav Pokorný 
Valdštejnská 2116 
436 01 Litvínov 
608 125 697 

 
U Koldomu, Litvínov 6 
476 753 273 
Sportovní hala-Pulastik 
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II II II ..   RR   OO   ZZ   PP   II   SS   
soutěží řízených Soutěžní komisí Severočeským svazem házené 

Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a 
způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního ročníku s uvedením herního 
průběhu, počtu družstev, finančního průběhu, možnosti námitek. 

� Severočeská liga mužů (označení 000) 
� Severočeská liga žen (označení 100) 
� Severočeská liga starších žáků (označení 400) 
� Severočeská liga mladších žáků (označení 500) 
� Severočeská liga mladších žákyň (označení 900) 
� Severočeská liga miniházené 4+1 (označení 1000) 

Žákovské ligy (ŽL) jsou řešeny samostatným rozpisem Žákovské ligy ČSH 

Tento rozpis je určen: 
� klubům a oddílům Severočeské ligy dospělých 
� klubům a oddílům Severočeských lig žactva 
� rozhodčím a delegátům uvedených na listinách SvčSH a ČSH 
� členům VV SvčSH a členům jeho odborných komisí, popř. dalších členů ČSH 

podílejících se na činnosti Severočeského svazu házené. 
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II VV ..   VV   šš   ee   oo   bb   ee   cc   nn   áá       čč   áá   ss   tt   

11 ..   SS yy ss tt éé mm   ss oo uu tt ěě žž íí   
Soutěže mužů, starších a mladších žáků řízené Soutěžní komisí VV SvčSH jsou soutěže 
dlouhodobé, hrané dvoukolově systémem každý s každým, doma-venku. Soutěž (struktura 
utkání) starších žáků (stž) a mladších žáků (mlž) je dána předpisem, který je uveden 
v kapitole VI. tohoto rozpisu. 
Soutěž žen řízená Soutěžní komisí VV SvčSH je soutěží dlouhodobou, hraná čtyřkolově 
systémem každý s každým, doma-venku.  
Soutěž mladších žaček (mlžky) řízená Soutěžní komisí VV SvčSH, je hrána turnajovým 
systémem. 
Soutěž minižactva a přípravky (mini) je řízená Soutěžní komisí VV SvčSH, je hrána 
turnajovým systémem. 

22 ..   ÚÚ hh rr aa dd yy   
2.1. Úhrady družstvům 

Družstva startují v mistrovských soutěžích na vlastní náklady.  

2.2. Úhrady delegovaným rozhodčím 
a.) Úhrada odměn delegovaným rozhodčím a rozhodčím elévům se provádí podle 

Ekonomické směrnice (ES) ČSH platné od 1. 7. 2008:  
V soutěžním ročníku 2008/2009 platí tyto náhrady rozhodčím:  

dospělí  250,- Kč/utkání 
dorost   200,- Kč/utkání 
žactvo   150,- Kč/utkání 

v mládežnických turnajích (vč. rozhodčích Elévů s licencí): 
2 x 18 min.  120,- Kč/utkání 
2 x 15 min.  100,- Kč/utkání 

v  turnajích Miniházené 4+1 (vč. rozhodčích Elévů s licencí): 
2 x 12 min.    60,- Kč/utkání 
2 x 10 min.    50,- Kč/utkání 

Pokud budou v  turnajích Miniházené 4+1 rozhodovat rozhodčí bez licence z řad hráčů 
(adepti na rozhodčí), nemají nárok na odměnu dle tohoto rozpisu. Pořadatel je povinen 
zajistit jim v průběhu turnaje občerstvení (svačina, nápoje apod.), které kontroluje hlavní 
rozhodčí. 

Dle ekonomické směrnice platné od 1. 7. 2008:  
odměny ve výši 50 % jsou rozhodčím, pomocným rozhodčím a delegátům vyplaceny i 
v případě, že se utkání ne jejich vinou neuskuteční. 

Odměny jsou nezdanitelné, rozhodčí si zahrne příjem do svého daňového přiznání. 
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33 55 ..   MM ii nn ii hh áá zz ee nn áá   44 ++ 11   ––   ss kk uu pp ii nn aa   BB   
  turnaj č.  datum hodin  rozhodčí poznámka 
1. Siad Bílina 1007. 13.9.2008 9,00 Elévové + 1  
2. HKm Lovosice 1008.  21.9.2008 9,00 Elévové + 1  
3. HSK Tygři A 1009. 12.10.2008 9,00 Elévové + 1  
4. HK Litvínov  1010. 19.10.2008 8,30 Elévové + 1  
5. Loko Louny 1011. 23.11.2008 9,00 Elévové + 1  
6. HSK Tygři B 1012. hlášenka  Elévové + 1  
7. Baník Most 1013. 25.10.2008 14,00 Elévové + 1  

 
V průběhu sezóny proběhne  
 
Po upřesnění všech hracích termínů, změn a žádostí po burze utkání bude rozlosování 
doobsazeno. 
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6.kolo Datum Čas Rozhodčí Poznámka 
526 y – Liberec      
527 x – Most      
528 Varnsdorf – Lovosice B 11.10.08 14,00 SvčSH  
529 Jablonec – Louny  11.10.08 10,00 Pavlíček, Drobný  
530 Lovosice A – Žatec 11.10.08 12,00 Polák, Kokoška  
7.kolo     
531 Žatec – y      
532 Louny – Lovosice A 18.10.08   9,00 SvčSH  
533 Lovosice B – Jablonec 18.10.08   9,00 SvčSH  
534 Most – Varnsdorf 18.10.08   8,30 SvčSH  
535 Liberec – x      
8.kolo     
536 y – x      
537 Varnsdorf – Liberec 25.10.08   9,00 SvčSH  
538 Most – Jablonec  26.10.08   9,00 Olexa, Hart  
539 Lovosice A – Lovosice B 25.10.08   9,00 L+B Frieserové  
540 Louny – Žatec  25.10.08 12,00 ČSH  
9.kolo     
541 Louny – y     
542 Lovosice B – Žatec  1.11.08   9,00 Olexa, Hart  
543 Most – Lovosice A 1.11.08   9,00 L+B Frieserové  
544 Liberec – Jablonec 1.11.08   9,00 ČSH  
545 x – Varnsdorf     

33 33 ..   SS ee vv ee rr oo čč ee ss kk áá   ll ii gg aa   ––   mm ll aa dd šš íí   žž aa čč kk yy   
  turnaj č.  datum hodin  rozhodčí poznámka 
1. Jiskra Mimoň 901. 13.9.08 8,30 SvčSH  
2. Siad Bílina 902. 27.9.08 9,00 SvčSH  
3. DHK Loko Liberec  903. 12.10.08 9,00 SvčSH  
4. DHK Baník Most 904. 15.11.08 8,30 Štrébl st.,Husák,Primus  

33 44 ..   MM ii nn ii hh áá zz ee nn áá   44 ++ 11   ––   ss kk uu pp ii nn aa   AA   
  turnaj č.  datum hodin  rozhodčí poznámka 
1. ELP Jablonec A 1001. 13.9.08 9,00 Elévové + 1  
2. DHK Loko Liberec 1002. 21.9.08 9,00 Elévové + 1  
3. ELP Jablonec B 1003. 28.9.08 9,00 Elévové + 1  
4. Liberec Handball A  1004. 5.10.08 8,30 Elévové + 1  
5. Slovan Varnsdorf 1005. 11.10.08 8,30 Elévové + 1  
6. Liberec Handball B 1006. 26.10.08 8,30 Elévové + 1  
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b.) Delegovaný rozhodčí má nárok na stravné dle vyhlášky MPSV č. 445 ve výši:  
5 - 12 hodin      58,- Kč 
déle než 12 hodin a do 18 hodin   88,- Kč 
déle než 18 hodin   138,- Kč 

c.) Pořadatel je povinen zajistit do šatny delegovaným rozhodčím nealkoholické nápoje 
(soda, minerální voda, káva apod.) po celou dobu turnaje, utkání. Toto není hrazeno 
pořadatelem, hradí si rozhodčí. 

d.) Při mistrovských turnajích rozhoduje-li rozhodčí z místa pořadatele je tento povinen 
zajistit rozhodčím odpovídající občerstvení ve výši stravného podle délky turnaje. 
V případě nezajištění občerstvení rozhodčí vyúčtuje stravné. 

e.) Náhrada za cestovné delegovaným rozhodčím se provádí dle Ekonomické směrnice 
platné od 1. 7. 2008: 
odměna za cestovné autem 4,- Kč/km, přijedou-li rozhodčí každý samostatně, hradí 
se cestovné každému zvlášť.  

Rozhodčí jsou povinni cestovat efektivně a spojovat cesty do místa konání utkání. 

2.3. Úhrady delegátům 
Delegát bude vysílán na vybraná utkání soutěží SvčSH. Delegáty jmenuje předseda SK 
SvčSH. 
Úhrada delegátům je prováděna dle Soutěžního řádu házené (SŘH) čl. 39, ES ČSH a RS 
SvčSH ve výši: 

100,- Kč/utkání, resp. turnaje 
Při cestě autem z jednoho místa a jedním směrem jsou rozhodčí a delegát povinni cestovat 
efektivně a spojovat cesty do místa konání utkání. 

3. SS tt aa rr tt oo vv nn éé   vv   ss oo uu tt ěě žž íí cc hh   SS ŘŘ HH   čč ll ..   11 66  
33 .. 11 ..   Individuální startovné (IS) za osobu pro soutěžní ročník 2008/2009 (hráč, 
trenér, rozhodčí, funkcionář).  

Člen starší 19 let (rozhodné datum 1. 7. 1989) 250,00 Kč 
Člen od 11 do 19 let (rozhodné datum 1. 7. 1997) 125,00 Kč 
Člen mladší 11 let  bez poplatku 

Úhrady za individuální startovné se řídí „Zásadami individuálního startovného“ a 
„Ekonomickou směrnicí“ vydanými ČSH. 

Známky individuálního startovného musí být vylepeny na zadní straně platného registračního 
průkazu (hráčský, nebo funkcionářský). Známky vylepené na průkazu trenéra nebo 
rozhodčího jsou neplatné. 

33 .. 22 ..   Týmové startovné (TS) pro soutěžní ročník 2009/2010  
POZOR - Uvedené startovné platí pro soutěžní ročník 2009/2010 !!! 
Start jednotlivých družstev ve výše uvedených soutěžích je spojen se zaplacením 
příslušného týmového startovného, které zaplatí všechny kluby a oddíly poštovní poukázkou 
nebo bankovním převodem na číslo účtu  
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234207784/0600, vedeného u GE Money Bank a.s., 

nejpozději do 30. června 2009. Neuhrazení tohoto startovného je důvodem nezařadit 
příslušný klub či oddíl, popř. družstvo do soutěže. 

Kategorie / výše týmového startovného soutěžní zvýhodněné 
Dospělí (muži, ženy) 1 500,00 Kč 1000,00 Kč 
Dorost (starší a mladší dorostenci a dorostenky) 1 000,00 Kč 700,00 Kč 
Žactvo (starší a mladší žáci a žákyně) 500,00 Kč 350,00 Kč 

Družstva startující v soutěži miniházené 4+1 jsou osvobozena od placení licenčních poplatků. 

Zvýhodněný licenční poplatek se vztahuje na klub/oddíl, který má přihlášená družstva 
v soutěži miniházené 4+1 SvčSH. 

33 .. 33 ..   Licenční poplatek za trenéry v soutěžním ročníku 2008/2009  
Licenční poplatek za trenéry je poplatek, který je stanoven za nesplnění SŘH čl. 19 a 
Licenčním řádem házené (LŘH) čl. 7. 

Změnu trenéra v průběhu soutěžního ročníku je třeba ihned nahlásit písemně SK SvčSH, 
která řídí soutěže. 

Výše pořádkové pokuty za nesplnění podmínek LŘH čl. 7 je 500,00 Kč a bude předepsán po 
vyhodnocení stanovených podmínek v soutěžním ročníku 2008/2009. 

44 ..   ÚÚ hh rr aa dd yy   pp ll aa tt ee bb   pp oo pp ll aa tt kk ůů   aa   pp oo kk uu tt   
44 .. 11 ..   Bankovní účet  
Všechny platby poplatků a pokut je povinnost klubů/oddílů zasílat na účet SvčSH č. ú. 

234207784/0600, vedeného u GE Money Bank a.s., 

44 .. 22 ..   Variabilní symbol platby  
Variabilní symbol (VS) má přesnou specifikaci a je složen ze tří číselných symbolů: 

0 9 0 5 3 0 0 1 0 1 

První dvě číslice (09) udávají sportovní odvětví vedené u Ústeckého krajského sdružení 
ČSTV, u kterého je SvčSH zařazen jako účetní jednotka. 

Třetí až osmá číslice (053001) udává evidenční číslo uvedené ČSH 

Poslední dvě číslice desetimístného variabilního symbolu udává druh platby (např. 15 – 
tiskopisy) 

• 04 - licence – trenér 
• 05 - licence – rozhodčí 
• 07 - licence – družstvo (klub/oddíl) 
• 08 - licence – individuální startovné 
• 09 - pokuty 
• 10 - disciplinární poplatek 
• 11 - odvolací poplatek 
• 15 - tiskopisy 

44 .. 33 ..   Konstantní symbol platby  
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8.kolo Datum Čas Rozhodčí Poznámka 
436 y – Chomutov      
437 Č. Lípa – Liberec 25.10.08 12,30 SvčSH  
438 Most – Jablonec  26.10.08 10,15 Olexa, Hart  
439 Lovosice A – Lovosice B 25.10.08 10,30 L+B Frieserové  
440 Děčín – Louny 26.10.08 12,00 Lorenc, Kasík  
9.kolo     
441 Louny – y      
442 Lovosice B – Děčín 1.11.08 10,30 SvčSH  
443 Most – Lovosice A  1.11.08 10,15 SvčSH  
444 Liberec – Jablonec 1.11.08 10,30 SvčSH  
445 Chomutov – Č. Lípa 2.11.08 12,00 SvčSH  

33 22 ..   SS ee vv ee rr oo čč ee ss kk áá   ll ii gg aa   --   mm ll aa dd šš íí   žž áá cc ii   
1.kolo Datum Čas Rozhodčí Poznámka 
501 Varnsdorf – y      
502 Jablonec – x     
503 Lovosice A – Liberec  6.9.08   9,00 SvčSH  
504 Žatec – Most 21.9.08 13,00 SvčSH  
505 Louny –Lovosice B 6.9.08   8,30 Štrébl ml., Verner  
2.kolo     
506  y – Lovosice B     
507 Most – Louny 13.9.08   9,00 Polák, Kokoška  
508 Liberec – Žatec 14.9.08 13,00 Liška, Žďárský  
509 x – Lovosice A     
510 Varnsdorf – Jablonec  14.9.08 15,30 SvčSH  
3.kolo     
511 Jablonec – y     
512 Lovosice A – Varnsdorf 21.9.08 16,00 SvčSH  
513 Žatec – x     
514 Louny – Liberec 20.9.08   9,00 Brůna, Vostatek  
515 Lovosice B – Most  20.9.08 10,30 SvčSH  
4.kolo     
516 y – Most      
517 Liberec – Lovosice B 27.9.08 11,00 Balatka, Pitař   
518 x – Louny      
519 Varnsdorf – Žatec 14.9.08 16,00 SvčSH  
520 Jablonec – Lovosice A  27.9.08   9,00 Kulík, Jiránek  
5.kolo     
521 Lovosice A – y      
522 Žatec – Jablonec 4.10.08 11,00 Primus, Štrébl st.   
523 Louny – Varnsdorf 4.10.08 16,30 SvčSH  
524 Lovosice B – x      
525 Most – Liberec 8.11.08   9,00 SvčSH  
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33 11 ..   SS ee vv ee rr oo čč ee ss kk áá   ll ii gg aa   ––   ss tt aa rr šš íí   žž áá cc ii   
1.kolo Datum Čas Rozhodčí Poznámka 
401 Č. Lípa - y     
402 Jablonec – Chomutov 6.9.08 11,00 Ploch, Kulík  
403 Lovosice A – Liberec  6.9.08 10,30 SvčSH  
404 Děčín – Most 7.9.08 12,00 Menšík, Fogl  
405 Louny – Lovosice B 6.9.08 10,30 Štrébl ml., Verner  
2.kolo     
406 y – Lovosice B     
407 Most – Louny 13.9.08 10,15 Polák, Kokoška   
408 Liberec – Děčín 14.9.08 14,30 Liška, Žďárský  
409 Chomutov – Lovosice A 14.9.08 10,30 SvčSH  
410 Č. Lípa – Jablonec 13.9.08 12,30 Balatka, Pitař  
3.kolo     
411 Jablonec – y      
412 Lovosice A – Č. Lípa 20.9.08 12,00 SvčSH   
413 Děčín – Chomutov 21.9.08 12,00 Skala, Hart  
414 Louny – Liberec 20.9.08 11,00 Brůna, Vostatek  
415 Lovosice B – Most 20.9.08   9,00 SvčSH  
4.kolo     
416 y – Most      
417 Liberec – Lovosice B 27.9.08 12,30 Balatka, Pitař  
418 Chomutov – Louny 28.9.08 10,30 ČSH  
419 Č. Lípa – Děčín 27.9.08 10,30 Motl, Vobecký  
420 Jablonec – Lovosice A 27.9.08 11,00 Kulík, Jiránek  
5.kolo     
421 Lovosice A – y      
422 Děčín – Jablonec 5.10.08 12,00 Pešek, Pavlát   
423 Louny – Č. Lípa 4.10.08 15,00 ČSH  
424 Lovosice B – Chomutov 4.10.08 11,00 ČSH  
425 Most – Liberec 8.11.08 10,30 SvčSH  
6.kolo     
426 y – Liberec     
427 Most – Chomutov  11.10.08 10,00 SvčSH   
428 Č. Lípa – Lovosice B  11.10.08 12,30 Lízl, Skala  
429 Jablonec – Louny  11.10.08 12,00 Pavlíček, Drobný  
430 Lovosice A – Děčín 11.10.08 10,30 Polák, Kokoška  
7.kolo     
431 Děčín – y      
432 Louny – Lovosice A 18.10.08 11,00 SvčSH  
433 Lovosice B – Jablonec 18.10.08 11,00 SvčSH  
434 Most – Č. Lípa 18.10.08 10,15 L+B Frieserové  
435 Liberec – Chomutov 19.10.08 11,00 Radosta, Blanár  
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Jako konstantní symbol (KS) platby uvádějte číselný symbol 0008 

55 ..   PP oo řř aa dd aa tt ee ll   uu tt kk áá nn íí   SS ŘŘ HH   čč ll ..   22 77   
Pořadatele utkání určuje Rozpis soutěže, ale zpravidla je to klub uvedený v rozlosování 
mistrovských utkání v Rozpise soutěže na prvním místě. Pořadatel utkání nese plnou 
odpovědnost za bezpečnost hráčů, rozhodčích, delegáta a dalších oficiálních delegovaných 
zástupců ČSH. Pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost diváků. 

66 ..   RR oo zz ll oo ss oo vv áá nn íí   
Rozlosování provedla a odsouhlasila Soutěžní komise VV SvčSH na svém zasedání dne 
19. 8. 2008 v souladu s ustanoveními SŘH čl. 5. 

77 ..   PP oo ss tt uu pp yy ,,   ss ee ss tt uu pp yy ,,   tt ii tt uu ll yy   
Postupy, sestupy SŘH čl. 6,7,8 
Ve všech soutěžích výše uvedených mohou v jedné soutěži startovat dvě a více družstev 
jednoho oddílu či klubu. 

77 .. 11 ..   Muži:   
vítěz postupuje do soutěží organizovaných ČSH, nikdo nesestupuje. Pokud vítěz nevyužije 
právo postupu, přechází toto oprávnění na družstvo, které se umístilo na 2. místě v konečné 
tabulce. 

7.2. Ženy:  
vítěz postupuje do soutěží organizovaných ČSH, nikdo nesestupuje. Pokud vítěz nevyužije 
právo postupu, přechází toto oprávnění na družstvo, které se umístilo na 2. místě v konečné 
tabulce. 

7.3. Starší žáci: 
Družstva, která se umístí po podzimní části soutěžního ročníku na prvním a druhém 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. 

7.4. Starší žačky: 
Soutěž není organizována SvčSH, družstva TJ Lokomotiva Liberec DHK a TJ Spartak Ústí 
startují v soutěži starších žaček PSH. 
Postup do ŽL ČSH bude upřesněn v Soutěžním zpravodaji (SZ) do 30. září 2008. 

7.5. Mladší žáci:  
Vítězné družstvo z celého ročníku je Mistrem Severočeské ligy mladších žáků 2008/2009. 
V soutěžním ročníku 2008/09 se koná Házenkářský desetiboj, který je současně soutěží o 
Mistra ČR. Podmínky postupu do Házenkářského desetiboje ČR budou upřesněny do 30. 
listopadu 2008. 
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7.6. Mladší žákyně:  
Vítězné družstvo z celého ročníku je Mistrem Severočeské ligy mladších žákyň 2008/2009. 
V soutěžním ročníku 2008/09 se koná Házenkářský desetiboj, který je současně soutěží o 
Mistra ČR. Podmínky postupu do Házenkářského desetiboje ČR budou upřesněny do 
30. listopadu 2008. 

88 ..   TT ee rr mm íí nn oo vv áá   ll ii ss tt ii nn aa   
88 .. 11 ..   Termíny mistrovských utkání  

Kategorie Podzim 2008 Jaro 2009 
Muži 6. 9. až 2. 11. 2008 28. 3. až 7. 6. 2009 
Ženy 6. 9. až 2. 11. 2008 28. 3. až 7. 6. 2009 
Žactvo 6. 9. až 2. 11. 2008 28. 3. až 7. 6. 2009 
Miniházená 4+1 6. 9. 2008 až 30. 6. 2009 

8.2. Kvalifikace: 
V případě potřeby rozhodne SK ČSH před zahájením jarní části soutěže. 

8.3. Mistrovství ČR:  
Mladší dorostenci 30. 5. až 31. 5. 2009, mladší dorostenky 23. 5. až 24. 5. 2009 

8.4. Český pohár – dle propozic ČSH 

8.5. Termíny Žákovské ligy ČSH 2008/2009 pro kategorii staršího žactva 
Kategorie chlapců  Kategorie dívek 

1. kolo 13. 12. nebo 14. 12. 2008  2. kolo 14. 2. nebo 15. 2. 2009 

2. kolo 14. 2. nebo 15. 2. 2009  3. kolo 7. 3. nebo 8. 3. 2009 

3. kolo 7. 3. nebo 8. 3. 2009  4. kolo 28. 3. nebo 29. 3. 2009 

4. kolo 28. 3. nebo 29. 3. 2009  5. kolo 25. 4. nebo 26. 4. 2009 

5. kolo 25. 4. nebo 26. 4. 2009  6. kolo 16. 5. nebo 17. 5. 2009 

6. kolo 16. 5. nebo 17. 5. 2009  Finále 5. 6. – 7. 6. 2009 

Finále 5. 6. – 7. 6. 2009    

8.6. Kempy Házenkářských nadějí (HN) – severočeská oblast 
Termíny kempů HN svč oblasti – chlapci :   
22. 10. 2008 – Liberec 
10. 1. 2009 – Liberec 
leden 2009 – turnaj v Ústí n/L. 
Termíny kempů HN svč oblasti – dívky  (termíny budou upřesněny do 30. září 2008):  
listopad 2008 – výběrová tréninková jednotka – Ústí n/L. 
leden 2009 – kemp + turnaj – Ústí n/L. 
leden 2009 – turnaj v Ústí n/L. 
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7.kolo     
031 Děčín A – y      
032 Mimoň – Varnsdorf  18.10.08 15,00 Brůna, Vostatek  
033 Děčín B – Jablonec B 5.10.08 13,30 Pešek, Pavlát  
034 Most – Č. Lípa  18.10.08 12,00 L+B Frieserové  
035 Liberec – x      
8.kolo     
036 y – x      
037 Č. Lípa – Liberec 25.10.08 10,30 SvčSH  
038 Most – Jablonec B  26.10.08 12,00 Olexa, Hart  
039 Varnsdorf – Děčín B 14.9.08 10,00 ČSH  
040 Děčín A – Mimoň 26.10.08 10,00 Lorenc, Kasík  
9.kolo     
041 Mimoň – y      
042 Děčín B – Děčín A  29.8.08 18,00 SvčSH  
043 Most – Varnsdorf 1.11.08 12,00 SvčSH  
044 Liberec – Jablonec B 1.11.08 13,00 SvčSH  
045 x – Č. Lípa     

33 00 ..   SS ee vv ee rr oo čč ee ss kk áá   ll ii gg aa   ––   žž ee nn yy   
1.kolo Datum Čas Rozhodčí Poznámka 
101 DHK Most B – Spartak UL B 14.9.08 10,30 SvčSH  
2.kolo     
102 DHK Most B – Mimoň  20.9.08 10,30 SvčSH  
3.kolo     
103 Mimoň – Spartak UL B  28.9.08 14,00 SvčSH  
4.kolo     
104 Spartak UL B – Mimoň  5.10.08 12,00 ČSH  
5.kolo     
105 Mimoň – DHK Most B 11.10.08 14,00 SvčSH  
6.kolo     
106 Spartak UL B – DHK Most B 19.10.08 12,30 ČSH  
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VV II II ..   RRoozzlloossoovváánníí   uuttkkáánníí  aa  ttuurrnnaajjůů  ppooddzziimmnníí  ččáássttii  
ssoouuttěěžžnnííhhoo  rrooččnnííkkuu  22000088//22000099  

22 99 ..   SS ee vv ee rr oo čč ee ss kk áá   ll ii gg aa   ––   mm uu žž ii     
1.kolo Datum Čas Rozhodčí Poznámka 
001 Č.Lípa – y     
002 Jablonec B – x      
003 Varnsdorf – Liberec   7.9.08 16,30 ČSH  
004 Děčín A – Most 7.9.08 10,00 Menšík, Fogl  
005 Mimoň – Děčín B 6.9.08 15,00 L+B Frieserové  
2.kolo     
006 y – Děčín B     
007 Most – Mimoň 13.9.08 12,00 Polák, Kokoška   
008 Liberec – Děčín A 14.9.08 16,30 Liška, Žďárský  
009 x – Varnsdorf      
010 Č. Lípa – Jablonec B 13.9.08 10,30 Balatka, Pitař  
3.kolo     
011 Jablonec B – y     
012 Varnsdorf – Č. Lípa 20.9.08 11,00 Radosta, Blanár   
013 Děčín A – x      
014 Mimoň – Liberec  20.9.08 15,00 Vágner, Matis  
015 Děčín B – Most  21.9.08 10,00 Skala, Hart  
4.kolo     
016 y – Most     
017 Liberec – Děčín B 27.9.08   9,00 Pitař, Balatka   
018 x – Mimoň     
019 Č. Lípa – Děčín A 27.9.08 12,30 Motl, Vobecký  
020 Jablonec B – Varnsdorf  27.9.08 14,00 Kulík, Jiránek  
5.kolo     
021 Varnsdorf - y     
022 Děčín A – Jablonec B 5.10.08 10,00 Pešek, Pavlát   
023 Mimoň – Č. Lípa 4.10.08 15,00 Primus,Štrébl st.  
024 Děčín B – x      
025 Most – Liberec 8.11.08 12,30 SvčSH  
6.kolo     
026 y – Liberec      
027 x – Most     
028 Č. Lípa – Děčín B 11.10.08 10,30 Lízl, Skala  
029 Jablonec B – Mimoň 11.10.08 14,00 Pavlíček, Drobný  
030 Varnsdorf – Děčín A 11.10.08 16,00 Liška, Žďárský  
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8.7. Kempy Házenkářských nadějí – celorepublikové 
Kemp HN – dívky: 29. 1. – 1. 2. 2009  čtvrtek - neděle 
Kemp HN – chlapci: 5. 2. – 8. 2. 2009  čtvrtek – neděle   

8.8. Konference mládeže ČSH 2009 

Termín Konference je 10. a 11. 1. 2009 v Novém Veselí 

Konference je určená pro trenéry, učitele ZŠ a odbornou veřejnost. Přihlášky je možno 
zasílat prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.hazenkar.cz, kde naleznete i 
více informací. Konečný termín pro podání přihlášek je 15. 12. 2008.  

Účastníci Konference obdrží certifikát pro prodloužení trenérské licence. 

8.9. Ostatní termíny 
Termín úhrady registračního poplatku ČSH:  nejpozději do 31. 1. 2009 
Termín úhrady individuálního startovného:  do zahájení soutěží v soutěžním ročníku 
Konference Severočeského svazu házené:  28. 2. 2009 
Seminář Organizačních pracovníků (OP)  
jaro 2009:  21. 3. 2009 
podzim 2009: 11. 7. 2009 
Memoriál M. Koloce – turnaj mužů: 6. 12. 2008 
Prague Handball Cup 2009:  10. 4. až 13. 4. 2009 
Megacup Minihandball Liberec 2009:  19. 6. až 21. 6. 2009 
Podzimní prázdniny: 27. 10. a 29. 10. 2008 (pondělí a středa) 
Vánoční prázdniny: 22. 12. 2008 – 2. 1. 2009 (2 týdny) 
Pololetní prázdniny:  30. 1. 2009 (pátek) 
Jarní prázdniny (uvedená místa značí okresy): 9. 2. až 15. 2. 2009 – Ústí n/L., Chomutov, Most 
 2. 2. až 8. 2. 2009 – Liberec, Jablonec, Česká Lípa 
 2. 3. až 8. 3. 2009 – Litoměřice, Děčín 
Velikonoční prázdniny: 9. 4. a 10. 4. 2009 (čtvrtek a pátek) 

  
DD aa ll šš íí   tt ee rr mm íí nn yy   ::   
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VV ..   TT   ee   cc   hh   nn   ii   cc   kk   áá       čč   áá   ss   tt   

99 ..   PP řř ee dd pp ii ss   
Hraje se podle pravidel házené IHF platných od 1. 8. 2005, legislativních předpisů ČSH 
platných od 1. 7. 2008 a podle všech ustanovení tohoto Rozpisu.  

11 00 ..   SS tt aa rr tt uu jj íí   SS ŘŘ HH   čč ll ..   11 22   
10.1. soutěže dospělých 
dospělí - starší 19 let, tj. ročník 1989 a starší + hráči nejbližší nižší věkové kategorie – starší 
dorost 

10.2. soutěže dorostu 
starší dorost - mladší 19 let, tj. ročníky 1990 a 1991 + hráči nejbližší nižší věkové kategorie – 
mladší dorost 
mladší dorost - mladší 17 let, tj. ročníky 1992 a 1993 + hráči nejbližší nižší věkové kategorie 
– starší žactvo 

10.3. soutěže žactva 
starší žactvo - mladší 15 let, tj. ročníky 1994 a 1995 + hráči nejbližší nižší věkové kategorie 
– mladší žactvo 
mladší žactvo - mladší 13 let, tj. ročníky 1996 a 1997 + hráči nejbližší nižší věkové kategorie 
– minižactvo 
minižactvo - mladší 11 let, tj. ročníky 1998 a 1999 
Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku dovrší věkovou hranici pro přechod do vyšší 
věkové kategorie, může soutěž dohrát! 

Běžný start o dvě kategorie není povolen! 

K utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou za dané družstvo řádně registrováni nebo 
mají v daném klubu limitovaný přestup či hostování dle Registračního řádu (RŘ) a 
Přestupního řádu házené (PŘH) platných od 1. 7. 2008. Za start hráčů je plně odpovědný 
oddíl či klub. 

11 11 ..   UU zz aa vv řř ee nn íí   ss oo uu tt ěě žž ee   

TERMÍN – začátek odvetných částí soutěže 

Žádný hráč, který přestoupí nebo limitovaně přestoupí nebo zruší limitovaný přestup po 
začátku odvetné části soutěže, nesmí již za nový klub příp. mateřský klub startovat 
v mistrovských utkáních rozehraných soutěží (odvetných částech). 

a.) Hráč, který přestoupí, získá limitovaný přestup nebo ukončí limitovaný přestup po 
začátku odvetné části soutěže, nesmí do konce soutěžního ročníku nastoupit v žádném 
utkání soutěže. Takový start je považován za neoprávněný s hracími i disciplinárními 
důsledky. 

 - 31 - 

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. 
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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. 

22 88 ..   HH ee rr nn íí   ss yy ss tt éé mm   --   MM ll aa dd šš íí     žž áá cc ii   ::   
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. 
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b.) Výjimku tvoří hráči, kterým po termínu uzavření soutěže končí mezinárodní i národní 
limitované přestupy uplynutím doby, na kterou bylo před termínem uzavření soutěží 
povoleno a další hráči klubu, kteří jsou v klubu řádně registrováni ke dni uzavření 
soutěže. 

11 22 ..   PP oo dd mm íí nn kk yy   ss tt aa rr tt uu   vv   ss oo uu tt ěě žž íí cc hh   SS vv čč SS HH   
12.1. Všeobecné podmínky SŘH čl. 15 

12.2. Povinnosti klubu k mistrovským soutěžím 
V ročníku 2008 - 2009 musí oddíly přihlašující do soutěží SvčSH družstva dospělých 
současně přihlásit následující počty družstev mládeže: 

� v soutěži severočeské ligy mužů – min. dvě družstva mládeže v soutěžích 
� v soutěži severočeské ligy žen – min. dvě družstva mládeže v soutěžích 

V případě, že oddíly tuto povinnost nesplní, zaplatí poplatek dle RS čl. 21.4.13.  

12.3. Základní vybavenost SŘH čl. 17 
Družstva hrají svá domácí-pořadatelská utkání na hracích plochách sportovních hal a na 
regulérních venkovních hřištích v místě uvedeném oficiálně v přihlášce do soutěže. 
Změnu tohoto místa během jednoho soutěžního ročníku (i na jednotlivá utkání!!) musí 
schválit řídící orgán, po předchozí písemné dohodě se soupeřem! 
Další možnosti hry v halách: 

� rozhodčí uzná terén za neregulérní; domácí oddíl má k dispozici halu a hostující 
družstvo vhodnou obuv – není nutný souhlas řídícího orgánu, 

� oddíly se předem dohodnou na sehrání utkání v hale – uvedenou dohodu zašlou včas 
řídícímu orgánu (není třeba souhlasu) 

� terén regulérní, ale oddíly se na místě dohodnou o sehrání utkání v hale, rozhodčí 
před utkáním nechají potvrdit dohodu odpovědnými vedoucími obou družstev do 
zápisu (není třeba souhlasu řídícího orgánu)   

12.4. Dresy SŘH čl. 23 
Každé družstvo je povinno mít dvě barevně rozdílné sady dresů (světlé a tmavé barvy) 
Pokud rozhodčí dojdou k názoru, že pro rozlišení soupeřů je třeba oblečení změnit, potom 
změní dresy hostující družstvo! 
V případě, že hostující družstvo nemá dresy k dispozici, je domácí družstvo povinno soupeři 
náhradní sadu dresů půjčit. Rozhodčí je povinen tuto skutečnost uvést do zápisu o utkání. Za 
prokazatelné zneužití tohoto ustanovení hostujícím družstvem, bude toto disciplinárně 
potrestáno. 

12.5. Zdravotnické vybavení  
Pořadatelský oddíl -klub je povinen zajistit  

� zdravotní službu s vybavením pro první pomoc, 
� mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly. 
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Dané sportoviště musí být vybaveno lékárničkou s obsahem: 
� povinným: 
Septonex spray, Opthal s vaničkou nebo Opthalmoseptonex  Framykoin zásyp, sterilní 

gáza, obinadla -10 ks různých velikostí, elastická obinadla  - 3 ks, leukoplast, rychloobvaz 
(Spofa 10 ks), třírohý šátek, dřevěná špachtle, gumové škrtidlo, dlahy na zlomeniny, 
záznamník s tužkou, zdravotnické rukavice. 

� doporučeným navíc: 
  buničitá vata, obvazová vata, Ketazon comp.mast, Akutol spray, Acylpyrin, pinzeta, 
teploměr lékařský, Framykoin mast, mýdlo, kartáček, ručník, nůžky. 

13. NN áá ll ee žž ii tt oo ss tt ii   dd rr uu žž ss tt ee vv   SS ŘŘ HH   čč ll ..   11 99  
a.) Za náležitosti každého družstva zařazeného do soutěže se považují: 
b.) registrace klubu dle RŘ ČSH 
c.) zdravotní prohlídky všech hráčů nastupujících k utkáním 
d.) známky IS všech hráčů a funkcionářů nastupujících k utkáním 
e.) soupiska družstva nejvyšší soutěže každé kategorie, ve které má klub dvě a více 

družstev v soutěži 
f.) dodržení licenční politiky svazu 
g.) odpovědná osoba starší 18ti let u každého družstva mládeže při vedení utkání 

13.1. Zdravotní prohlídky 
Podmínkou startu hráčů v každém utkání je platná lékařská prohlídka. Za pravidelné 
zdravotní prohlídky zodpovídá oddíl, za který hráč startuje! Toto potvrzení musí být na 
„Průkazu lékařských prohlídek“ (formulář ČSH). Hráči s neplatnou lékařskou prohlídkou 
nebudou připuštěni ke hře. 

13.2. Soupisky družstev SŘH čl. 21  
a.) Kluby s více družstvy ve stejné kategorii musí sestavit a předkládat soupisku hráčů 

družstva nejvyšší soutěže dané kategorie. 
b.) V termínu, nejpozději 1 den před sehráním prvního mistrovského utkání celého 

soutěžního ročníku kteréhokoliv družstva dané kategorie, zašle klub soupisku hráčů 
družstva nejvyšší soutěže. Opis soupisky zašle na řídící orgány soutěží ostatních jeho 
družstev této kategorie. 

c.) V případě, že v jedné soutěži startuje více družstev stejného klubu, musí každé 
družstvo mít úplnou soupisku hráčů. Hráč, který je uveden na soupisce jednoho 
družstva, již nesmí v průběhu soutěže nastoupit za další družstvo stejného klubu, jinak 
se klub i hráč vystavují možnému disciplinárnímu řízení.  

d.) Na soupisce musí být uvedeno nejméně 7 hráčů a počet hráčů na soupisce nesmí 
během soutěžního ročníku klesnout. 

e.) Soupisku vyplní klub čitelně, nejlépe strojem a uvede v ní tyto údaje: 
• přesný název klubu a družstva 
• příjmení a jména hráčů, data narození, registrační čísla 
• datum, razítko a podpis odpovědné osoby klubu. 

f.) Hráči uvedení v soupisce mohou nastoupit v mistrovských utkáních nejvyšší soutěže 
své kategorie, dále mohou startovat za družstva nejbližší vyšší věkové kategorie 
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VV II ..   HH ee rr nn íí   ss yy ss tt éé mm   ss tt aa rr šš íí cc hh   aa   mm ll aa dd šš íí cc hh   žž áá kk ůů   
vv   ss oo uu tt ěě žž nn íí mm   rr oo čč nn íí kk uu   22 00 00 88 // 22 00 00 99     

22 77 ..   HH ee rr nn íí   ss yy ss tt éé mm   --   SS tt aa rr šš íí   žž áá cc ii   ::   
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. 
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25.2. Ostatní poplatky dle řádů 
� Individuální startovné na 1 ročník za osobu  
 starší 19let  250 Kč 
 od 11 do 19 let  125 Kč 
 mladší 11let  bez poplatku 
� licenční poplatek rozhodčího  250 Kč 
� za projednání přestupů, limitovaných přestupů a hostování hráčů do soutěže,  

za odvolání proti rozhodnutí o přestupech a hostování 
 ostatní dospělí 100 Kč 
 ostatní mládež 50 Kč 
 rozhodčí 200 Kč 

� za podání námitek (protestu) v dlouhodobých soutěžích za odvolání  
proti rozhodnutí o námitkách za odvolání proti rozhodnutí orgánu 
 dospělí     300 Kč 

 mládež      100 Kč 
� za disciplinární řízení  300 Kč 
� odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu     600 Kč 
� každá hlášená změna hracího termínu      200 Kč 
� za prokazatelné dodatečné výlohy   

vinou pozdního hlášení utkání do 2.000 Kč + pokuta dle RS čl. 24 

Odškodnění 
Za dodatečné výlohy mohou být klubům stanoveny poplatky jako náhrada 
� za prokazatelné ztráty oddílu vinou 

 - nedostavení se k utkání do 2.000 Kč + pokuta dle RS čl. 24 
 - nenastoupení domácích  - úhrada prokazatelných ztrát  
  (cestovní výdaje + stravné) 

22 66 ..   ZZ áá vv ěě rr ee čč nn áá   uu ss tt aa nn oo vv ee nn íí   
1. Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou adresář klubů, adresář rozhodčích, a rozlosování 

soutěže. 
2. Tento rozpis má platnost po dobu trvání soutěžního ročníku 2008/2009. 
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g.) Na soupisce mohou být pouze hráči dané věkové kategorie, nebo hráči nižší věkové 
kategorie, kteří však po zařazení na soupisku nemohou startovat ve své kategorii 

h.) Hráči uvedení v soupisce nesmí nastoupit za družstvo v nižší soutěži, jejich start v nižší 
soutěži bude považován za neoprávněný a bude trestán hracími důsledky a 
disciplinárně. 

13.3. Licenční politika ČSH – Licenční řád ČSH 
Oddíly, kluby jsou povinny respektovat licenční politiku ČSH – mít kvalifikované trenéry pro 
přihlášená družstva v soutěžích se všemi případně následnými povinnostmi (návazně na 
soutěžní poplatky).  

Pro soutěžní ročník 2008 - 2009 dle LŘ platí, že musí být  
� u Severočeské ligy dospělých a mládeže trenér licence C. Nesplnění podmínky bude 

postihováno dle čl. 3.3 a 21.4.3. RS SvčSH 
� u družstva mládeže při vedení družstva v utkání musí být zodpovědná osoba starší 

18ti let. 

11 44 ..   NN áá ll ee žž ii tt oo ss tt ii   jj ee dd nn oo tt ll ii vv cc ůů   SS ŘŘ HH   čč ll ..   22 44   
Všichni hráči a hráčky, jakož i ostatní funkcionáři zúčastnění na mistrovských utkáních  
m u s í  vlastnit platný registrační průkaz dle RŘ ! Hráči a funkcionáři musí mít na RP 
nalepenou platnou kontrolní známku individuálního startovného. Bez této známky 
nebudou připuštěni ke hře. 
Odpovědnost za předkládání registračních průkazů sportovců i funkcionářů a potvrzení o 
zdravotním stavu sportovců má zodpovědný vedoucí družstva. Družstva předkládají pouze 
průkazy aktérů uvedených v zápise. 
Hráči a hráčky  m u s í  mít lékařskou prohlídku ne starší jak 1 rok – SŘH čl. 20. 
Potvrzení o platných zdravotních prohlídkách hráčů musí být k dispozici před každým 
utkáním. Bez tohoto potvrzení nebude hráč (hráčka) připuštěn ke hře. 

Potvrzení o zdravotní prohlídce musí mít každý hráč samostatně. 
Potvrzení musí obsahovat jméno hráče, datum narození, 

razítko zdravotnického zařízení a podpis lékaře, který prohlídku provedl. 

Kolektivní seznamy hráčů a hráček nejsou platné!!! 

Hráči, hráčky dorosteneckých a žákovských soutěží musí být ve všech utkáních vybaveni 
chrániči loktů a kolen. Výjimka je pouze u brankařů a brankařek. 

Kontrola totožnosti se provádí dle SŘH čl. 33 

11 55 ..   HH rr aa cc íí   dd oo bb aa   
 muži, ženy   - 2x 30 minut s 10 minutovou přestávkou 
 dorostenci a dorostenky  2x 30 minut s 10 minutovou přestávkou 
 starší žáci   - 2x 25 minut s 10 minutovou přestávkou 
      poločas se skládá z 5min hry s osobní obranou  
      a 20min normální hrací doby. 
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mladší žáci   - 2x 20 minut s 10 minutovou přestávkou 
      poločas se skládá z 5min hry s osobní obranou  
      a 15min normální hrací doby. 
 mladší žákyně  - turnajově 2x15 minut s 5 minutovou přestávkou  
 minižactvo a přípravka - turnajově 2x12 minut s 3 minutovou přestávkou 

11 66 ..   RR oo zz ll oo ss oo vv áá nn íí   tt uu rr nn aa jj ůů   
Pro jednotlivé turnaje je stanoveno následující pořadí utkání. Pořadatel je povinen tyto 
rozpisy dodržet. Nasazení družstev provádí pořadatel s ohledem na dopravní spojení 
jednotlivých družstev. Při čtyřech účastnících turnaje je povinnost dodržet přestávku 15 minut 
mezi utkáním 2. – 3. a 4. – 5. 

Rozpis 
počet družstev 

4 5 6 
1. utkání 1 – 2 1 – 2 1 - 2 
2. utkání 3 – 4 3 – 4 3 - 4 
3. utkání 3 – 1 5 – 1 5 - 6 
4. utkání 4 – 2 2 – 3 1 - 3 
5. utkání 2 – 3 4 – 5 4 - 5 
6. utkání 1 – 4 1 – 3 6 - 2 
7. utkání  2 – 4 4 - 1 
8. utkání  3 – 5 3 - 5 
9. utkání  4 – 1 6 - 1 
10. utkání  5 – 2 2 - 3 
11. utkání   4 - 6 
12. utkání   1-5 
13. utkání   2-4 
14. utkání   3-6 
15. utkání   5-2 

Doporučení : domácí celek by měl nastupovat v prvním a posledním utkání (rozpis turnaje o 
4 družstvech – družstvo č. 1, rozpis turnaje o 5 a 6 družstvech – družstvo č. 2) 

11 77 ..   HH rr aa cc íí   tt ee rr mm íí nn yy   SS ŘŘ HH   čč ll ..   11 44   
Hracími dny jsou sobota, neděle, začátky utkání musí odpovídat ustanovením tohoto článku. 
Za každý násobek 60 km vzdálenosti posunout oficiální začátek o + 1 hodinu. Oficiální 
začátek druhého a dalšího utkání v pořadí musí být stanoven min. 2 hodiny po začátku 
předchozího utkání u zápasů dospělých a dorostů, a 30 minut po utkání u zápasů žactva. 

Kluby jsou povinny před zahájením soutěže nahlásit hrací termíny a časy, tak aby 
mohly být uvedeny v Rozpisu soutěže. 

Při předehrání ve všední den platí oddíl, který si změnu vyžaduje, refundaci mzdy 
delegovaným rozhodčím. 

Přeložení utkání v důsledku reprezentace se povoluje,  
jestliže z družstva jsou povoláni minimálně dva hráči z pole, brankař nebo trenér. 
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3. svévolné opuštění hrací plochy 
o Dospělí 3 000 Kč 
o Žactvo 1 500 Kč 
o Minižactvo, přípravka  500 Kč 

4. sehrání utkání v jiném termínu bez souhlasu SK 500 Kč 

5. pozdní příjezd k utkání SŘH čl. 31:1, neopodstatněné  
čerpání čekací doby SŘH čl. 32 400 Kč 

6. nerespektování licenční politiky trenérů v utkání,  
nepředložení trenérského průkazu, 50 Kč 

7. nehlášení výsledku utkání na SvčSH 50 Kč 

8. neplnění, nerespektování příkazů řídících orgánů, 
legislativních předpisů a rozpisů soutěží až 500 Kč 

9. nezájem o disciplinární řízení 300 Kč 

10. nedostatky ve výstroji hráčů (čísla) 200 Kč 

11. prokazatelné ztráty klubu vinou nenastoupení domácích  - úhrada cestovné + stravné 

12. Chyby v zápisu o utkání nebo turnaje jakéhokoliv druhu 50 Kč 

13. Nesplnění podmínky mládežnických družstev; 1 000 Kč 

Udělené pokuty klubům nebo jednotlivcům jsou splatné vždy  
do 10 dnů od doručení rozhodnutí, a to na účet SvčSH. 

22 44 ..   ZZ aa ss ee dd áá nn íí   kk oo mm ii ss íí   
V průběhu soutěžního ročníku zasedají odborné komise 

� soutěžní komise   každou středu od 16,30 hod. 
� disciplinární komise   dle potřeby 
� ostatní komise (KR, KM, TMK) dle potřeby 

22 55 ..   PP oo pp ll aa tt kk yy   
25.1. Registrační poplatky ČSH 

Kolektivů stávajícího (platí za kalendářní rok) 1.000 Kč 
 nového (při registraci nového klubu) 2.000 Kč 
jednotlivců dospělí + manipulační poplatek (cena RP)  200 Kč + 25 Kč 
 mládež + manipulační poplatek (cena RP)  100 Kč + 25 Kč 
 minižactvo+ manipulační poplatek (cena RP)    50 Kč + 25 Kč 
 individuální člen+ manipulační poplatek (cena RP)  500 Kč + 25 Kč 
registrace smlouvy  100 Kč 
manipulační poplatek (cena RP) 25 Kč 
expresní poplatek (vystavení RP v ten samý den) 50 Kč 
duplikát (vystavení RP bez vrácení původního) 200 Kč + 25 Kč 
výměna platného RP z důvodu změny jména 25 Kč 
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Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci hráče (není to diskvalifikace za třetí vyloučení) 

a) Za každou přímou diskvalifikaci, kterou obdrží hráč v  soutěži jednoho ročníku, je 
automaticky bez disciplinárního řízení trest – nepodmíněné ZZČ na 1 utkání 

b) Hráči, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží TŘETÍ přímou diskvalifikaci, má 
automaticky bez disciplinárního řízení trest – nepodmíněné ZZČ na 2 utkání 

c) Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží ČTVRTOU a další přímou diskvalifikaci, 
již podléhá disciplinárnímu řízení. 

23.4. Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci funkcionáře.  

a) Za každou přímou diskvalifikaci, kterou obdrží funkcionář v  soutěži jednoho ročníku má 
automaticky bez disciplinárního řízení trest - ZVF na 1 utkání, PODMÍNĚNĚ odložené na 
dobu 3 měsíců 

b) Funkcionáři, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží DRUHOU přímou diskvalifikaci, 
automaticky bez disciplinárního řízení  dostává trest - NEPODMÍNĚNÉ ZVF na 1 utkání 

c) Funkcionář, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží TŘETÍ a další přímou 
diskvalifikaci, již podléhá disciplinárnímu řízení. 

Za sledování a vedení přehledu udělených diskvalifikací je zodpovědný oddíl. Ten si 
předmětný stav počtu diskvalifikací konzultuje s řídícím orgánem soutěže. 

Automatický trest se týká vždy následujícího mistrovského utkání družstva. V případě 
nedodržení tohoto ustanovení, bude proti hráči či funkcionáři a proti oddílu zahájeno 
disciplinární řízení za porušení ustanovení SŘH o startu během nepodmíněného ZZČ či ZVF. 

Udělené diskvalifikace hráčům i funkcionářům v různých soutěžích se hodnotí samostatně 
pro každou soutěž zvlášť.  

Přímá diskvalifikace (s odebráním RP) vedoucí k následnému přímému disciplinárnímu řízení 
se do tohoto přehledu nezapočítává. 

23.5. Pokuty 
Za porušení ustanovení tohoto „Rozpisu soutěží“ a neplnění ostatních povinností vůči 
řídícímu orgánu SvčSH lze uložit klubům bez disciplinárního řízení tyto peněžité pokuty: 

1. nedostavení se a nesehrání utkání  
o Dospělí 4 000 Kč 
o Žactvo 2 000 Kč 
o Minižactvo, přípravka 1 000 Kč 

2. vystoupení, odhlášení ze soutěže  
o Dospělí 6 000 Kč 
o Žactvo 3 000 Kč 
o Minižactvo, přípravka 1 000 Kč 
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Termíny utkání schvaluje řídící složka soutěže. Termíny jsou uvedené v termínové listině a 
rozpisu soutěže a jsou závazné pro všechny kluby, jejichž družstva startují soutěži, rozhodčí 
a delegáty. 

Řídící orgán má v mimořádných a odůvodněných případech právo provádět změny 
v termínové listině! 

Předehrát utkání lze pouze po schválení řídícím orgánem – SŘH čl. 13 

11 88 ..   HH ll áá šš ee nn íí   uu tt kk áá nn íí   SS ŘŘ HH   čč ll ..   22 55 ,,   22 66   
18.1. Hlášení mistrovských utkání 
1. Hlášení utkání se neprovádí, pokud hrací termíny a hrací časy jsou uvedeny v RS 

SvčSH. 
2. V případě, že pořadatel utkání bude již uvedený termín (den, čas a místo) měnit, 

provede hlášení utkání. Takové hlášení je možné jen za předpokladu, že došlo 
k písemné dohodě o změně termínu u obou klubů. Každou hlášenou změnu musí 
schválit SK SvčSH. 

3. Hlášení změny obsahuje: 
a. označení utkání, 
b. jména soupeřů, když na prvním místě je uveden pořádající klub, 
c. jména rozhodčích a delegáta. 

4. Hlášení utkání hostujícímu klubu provádí pořadatel utkání. Za řádné hlášení utkání je 
považováno hlášení doručené aktérům utkání nejpozději 10 dnů před utkáním. 

5. Hlášení provedená pořadatelem utkání doporučenou poštou, faxem, e-mailem (u 
hlášenky e-mailem je povinnost zpětné odezvy – tj. potvrzení přijetí zprávy nejpozději 
do 48 hod.. V případě, že nebude přijetí do 48 hod. pořadateli potvrzeno, je povinností 
pořadatele provést telefonickou kontrolu a to nejpozději 5 dnů před termínem sehrání 
utkání), musí být zaslána na ČSH pro kontrolu souhlasnosti. 

6. Každé hlášení utkání znamená provedení změn v utkání SK SvčSH a má za následek 
příp. náhradní delegaci rozhodčích či delegáta, včetně prošetření důvodů hlášené 
změny termínu. 

7. Každé hlášení změny termínu utkání (den, čas a místo) je spojené s písemným 
souhlasem soupeře a poplatkem! Tento poplatek musí být zaslán současně 
s hlášením, v opačném případě nemusí být změna SK schválena! 

8. Vzniknou-li hostujícímu klubu vinou pozdního hlášení prokazatelné dodatečné výlohy, 
které nebudou pořádajícím klubem vyrovnány, pak řídící orgán soutěže určí finanční 
odškodnění. 

18.2. Hlášení přátelských a přípravných utkání a turnajů 
Všechna přípravná, přátelská a nemistrovská utkání a turnaje ve všech věkových kategoriích 
v soutěžích SvčSH i ČSH je oddíl/klub povinen nahlásit písemně na adresu SvčSH a nebo na 
e-mailovou adresu sk@svcsh.cz, kde musí být uveden termín, čas, místo, účastníci a 
požadavek na rozhodčí, případně dohoda o delegaci rozhodčích KR SvčSH. 
Úhrada rozhodčím musí být provedena dle Ekonomické směrnice ČSH, nebo dle dohody 
mezi účastníky utkání/turnaje. 
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Pokud toto nařízení nebude dodržováno, bude dále postupováno dle RS SvčSH a dle 
legislativních předpisů ČSH. 

11 99 ..   ŘŘ íí zz ee nn íí   uu tt kk áá nn íí   
� Všechna utkání a turnaje zde uvedených soutěží jsou, dle pravidel házené, řízena 

dvojicemi rozhodčích. Delegaci rozhodčích provádí Komise rozhodčích z listiny 
rozhodčích schválené KR SvčSH pro soutěžní ročník 2008/2009. 

� Při nedostavení se rozhodčích se postupuje podle SŘH čl. 35. 
� Všechna přípravná a nemistrovská utkání a turnaje ve všech věkových kategoriích 

v soutěžích SvčSH i ČSH je rozhodčí povinen nahlásit formou SMS na mobil 
774 601 113, nebo na e-mail rozhodci@svcsh.cz, kde musí být uveden termín, čas, 
místo, účastníci a podmínky rozhodování. 

� Úhrada rozhodčím musí být provedena dle Ekonomické směrnice ČSH, případně dle 
jiné dohody mezi účastníky, která bude oznámena KR SvčSH. 

� Pokud toto nařízení nebude dodržováno, bude dále postupováno dle Rozpisu soutěží 
SvčSH soutěžního ročníku 2008/2009 čl. 21.4.8. a dle legislativních předpisů ČSH. 

� Proti delegaci rozhodčích nelze podávat námitky. 
� Proti výkonu rozhodčích lze vznášet námitky pouze tehdy, když rozhodčí hrubě porušují 

ustanovení pravidel házené IHF, SŘH nebo Rozpisu soutěže. 
� V případě, že se do doby 30 minut před plánovaným začátkem utkání nedostaví 

rozhodčí do místa konání, je povinností pořadatele klubu zahájit zajišťování náhradních 
rozhodčích. 

19.1. Rozhodčí  
Rozhodčí jsou povinni: 
� potvrdit delegaci do 18:00 každou středu před hracím termínem formou SMS na 

mobil 774 601 113, nebo na e-mail rozhodci@svcsh.cz. Nepotvrzení delegace na 
utkání některým z rozhodčích znamená odmítnutí delegace a má za následek náhradní 
delegaci, včetně prošetření odmítnutí KR SvčSH! 

� dostavit se k utkání/turnaji 60 minut před stanoveným začátkem utkání 
� cestovat efektivně a spojovat cesty do místa konání utkání 
� mít u sebe platný RP a průkaz rozhodčího 
� důsledně kontrolovat přední stranu zápisu. Zápis musí být vyplněn před zahájením 

utkání/turnaje vč. vyplněné kolonky hl. pořadatel, zapisovatel a časoměřič. 
� po utkání podrobně a důsledně vyplnit zadní stranu zápisu hůlkovým písmem, 

viditelnou propisovací tužkou, nebo fixem (důvod čitelnost zápisu) 
� kontrolovat platnost registračních průkazů hráčů a funkcionářů (trenérů a vedoucích 

družstev) a jejich předložení potvrzovat v zápise o utkání!!! 
� kontrolovat lékařské prohlídky ve smyslu čl. 13.1. Případné nesrovnalosti uvést 

do zápisu o utkání 
� nepovolit start hráčů a účast funkcionářů, kteří nemají správně vylepenou platnou 

kontrolní známku individuálního startovného. 
� nepovolit start hráčům, kteří nesplňují podmínky startu 
� vždy podrobně popsat důvod udělení ČK, která byla udělena přímo (nejedná se o ČK 

za třetí vyloučení), odvolávka na ustanovení pravidel je nedostatečná. 
� v případě udělení přímé ČK musí rozhodčí uvést čas (v minutách) jejího udělení 
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22 22 ..   UU mm íí ss tt ěě nn íí   vv   ss oo uu tt ěě žž ii   SS ŘŘ HH   čč ll ..   44 44   
V případě shodnosti počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění: 
a.) větší počet bodů ze vzájemných utkání 
b.) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání 
c.) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání  
d.) větší rozdíl branek ze všech utkání  
e.) větší počet vstřelených branek ze všech utkání 
f.) jiné rozhodnutí řídícího orgánu 

22 33 ..   DD ii ss cc ii pp ll ii nn áá rr nn íí   řř íí zz ee nn íí   
Disciplinární subkomise (DK) SvčSH během soutěžního období zasedá podle potřeby. 

23.1. Účast provinilce 
1. Dle DŘH čl. 12.7,8 platí, je-li hráč, trenér či funkcionář, zúčastňující se soutěže, 

vykázán ze hry nebo dopustí-li se závažného provinění a je-li mu rozhodčími odebrán 
RP, má až do rozhodnutí disciplinárního orgánu pozastavenou činnost hráče či 
funkcionáře pro všechny soutěže! 

Pro trenéry a zodpovědné funkcionáře to znamená, v souladu s DŘH čl. 21.2.,  
že se nesmí během utkání pohybovat v prostoru, kde by mohli přímo ovlivňovat žádné 

družstvo 

2. Provinilec je povinen se k disciplinárnímu provinění vždy vyjádřit! Může tak učinit 
osobně na zasedání DK nebo písemně s výslovným souhlasem k projednání bez jeho 
účasti! 

3. Bez písemného vyjádření nebo účasti provinilce nebude DK případ projednávat. Není-li 
DK k dispozici vyjádření (ústní či písemné) do 14 dnů, bude následně případ projednán 
bez něj.  
Takovéto jednání provinilce bude vždy charakterizováno jako závažná přitěžující 
okolnost - nezájem o DŘ! 

4. V souladu s DŘH čl. 14 je klub povinen se k provinění vyjádřit! Toto vyjádření musí být 
k dispozici DK do 14 dnů od zahájení disciplinárního řízení (odebrání RP). Může tak 
učinit osobně zástupce klubu na zasedání DK nebo písemně. Neučiní-li tak, bude klub 
potrestán pokutou za nezájem o DŘ. 

5. V případě rozhodčího je za účast odpověden provinilec sám. 

23.2. Poplatek z disciplinárního řízení 
Za projednání každého disciplinárního provinění se stanoví povinnost uhradit náklady 
disciplinárního řízení. Příslušný poplatek  m u s í  být zaplacen nejpozději do zahájení 
disciplinárního řízení. Nebude-li před zahájením jednání předložen doklad o zaplacení, 
provinění se neprojednává. Nebude-li poplatek za disciplinární řízení zaplacen do 14 dnů od 
zahájení disciplinárního řízení, bude klub potrestán za nezájem o disciplinární řízení pokutou! 

DD ii ss cc ii pp ll ii nn áá rr nn íí   pp oo ss tt ii hh yy   bb ee zz   dd ii ss cc ii pp ll ii nn áá rr nn íí hh oo   řř íí zz ee nn íí   
23.3. Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci 
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4. Používání házenkářských lepidel a vosků - Severočeský svaz házené upozorňuje, že 
v některých halách je přísný zákaz používání štěpařských vosků. Proto je doporučeno 
používat speciální házenkářská lepidla a vosky (např. Trimona, Rehband, Select, Peal 
apod.). 

22 11 ..   HH ll áá šš ee nn íí   vv ýý ss ll ee dd kk ůů   
21.1. Hlášení výsledků mistrovských utkání a turnajů 
Z nařízení SK SvčSH mají pořádající kluby a oddíly povinnost hlásit výsledky nejpozději do 
pondělí do 22:00 hod po odehrání utkání nebo turnaje. V případě, že výsledek utkání nebude 
nahlášen, bude pořádající klub/oddíl potrestán pokutou. Oddíly budou hlásit buď na e-mail 
vysledky@svcsh.cz, nebo prostřednictvím Elektronického on-line formuláře následující 
údaje:  

Vzor hlášení výsledku utkání: 
č.utkání: 000 
Soupeři: HC Horní - TJ Dolní 
Konečný výsledek: 16:11 
Poločas: 5:6 
Rozstřel: 2:3 
Rozhodčí: Jan Bílý, Josef Černý 
Hlásí: Jiří Modrý, tel.: 123 456 789, e-mail : jiri.modry@jm.cz (jméno a kontakt osoby hlásící 
výsledek) 

Vzor hlášení výsledků turnaje : 
č.turnaje: 000 
Výsledky utkání:  
Horní-Dolní 11:12 
Levá-Pravá 10:3 
Spodní-Horní 6:6 
atd. 
Rozhodčí: Jan Bílý, Josef Černý 
Hlásí:  Jiří Modrý, tel.: 123 456 789, e-mail : jiri.modry@jm.cz (jméno a kontakt osoby hlásící 
výsledek) 

Zaslané výsledky pořadatelem budou informativně zveřejněny na stránkách SvčSH a po 
odsouhlasení SK SvčSH budou oficiálně potvrzeny. Výsledková tabulka bude uvedena na 
stránkách pouze z odsouhlasených výsledků soutěžní komisí SvčSH. 

21.2. Hlášení výsledků turnajů Miniházené 4+1 
Cílem soutěže je „Radost ze hry“, proto nejsou v turnajích ani v soutěži hodnoceny 
výsledky. Pořadatelé jednotlivých turnajů jsou však povinni zaslat řídícímu soutěží 
stručnou zprávu o konání turnaje s uvedením kolik družstev a hráčů se turnaje 
účastnilo, kolik bylo odehráno utkání, jaké doplňkové soutěže se konaly a dále uvést 
rozhodčí, kteří rozhodovali utkání. 

 - 21 - 

� odebrat registrační průkaz (RP) provinilce a tím jej vystavit disciplinárnímu řízení (DŘ) 
vždy v případech, kdy je to dle jejich názoru nezbytné a dále pak zásadně vždy v 
následujících případech: 

� násilnost 
� urážky (řečí, gestikulací, mimikou a tělesným kontaktem) jiné osoby 

(rozhodčího, delegáta, hráče, zapisovatele, časoměřiče, funkcionáře, 
diváka apod.) 

� oplácení po obdrženém faulu (reflexivní vrácení úderu) 
� unfair, cynické a hrubé zákroky v závěru utkání s cílem zastavit útok 

soupeře, získat čas a zvítězit za každou cenu 
� odpovědným vedoucím družstev oznámit udělení přímé diskvalifikace, příp. vystavení 

člena družstva DŘ a na zadní straně zápisu nechat potvrdit jejich podpisem (příp. další 
připomínky k utkání) 

� při proviněních, která mají za následek nezbytnost vystavit provinilce disciplinárnímu 
řízení toto ihned po utkání zapsat do zápisu v kolonce tresty a oznámit to odpovědným 
vedoucím družstev, což oba potvrdí svým podpisem v zápise o utkání. Nezapomenout 
tyto skutečnosti sdělit telefonicky nejbližší pracovní den sekretáři SvčSH a nebo 
předsedovi SK SvčSH. 

� zaslat doporučeně první pracovní den po utkání originál zápisu o utkání řídícímu 
orgánu SvčSH (SŘH čl. 38) 

� řídit se veškerými dalšími ustanoveními legislativních předpisů, pravidel házené a 
rozpisu soutěží. 

� zúčastňovat se před i v soutěžním ročníku doškolovacího semináře a akcí KR SvčSH 
� před zahájením soutěžního ročníku uhradit licenční poplatek rozhodčího za soutěžní 

ročník! 
� před zahájením soutěžního ročníku uhradit poplatek individuálního startovného a mít 

vylepenu kontrolní známku na zadní straně platného RP. Známka vylepená na průkazu 
rozhodčího je neplatná! 

� Rozhodčí nepovolí vystupování trenérů a funkcionářů v trestu v rozporu 
s Disciplinárním řádem házené (DŘH) čl. 21.2! 

� Rozhodčí nepovolí zahájení utkání v případě, že nebudou branky řádně ukotveny nebo 
zajištěny proti převrácení (pravidla házené čl. 1.2.) 

� Rozhodčí provede na požádání konfrontaci před zahájením utkání, v poločase tak i po 
skončení utkání nejpozději do uzavření zápisu a odevzdání RP odpovědnému 
vedoucímu družstva. 

� V případě, že se utkání neuskuteční z jakéhokoliv důvodu (změna termínu, vyšší moc), 
ruší se automaticky delegace rozhodčích! 

19.2. Delegáti SŘH čl. 39 
Na vybraná utkání a turnaje budou vysláni delegáti SvčSH z řad členů VV SvčSH a členů 
komisí SvčSH, kteří mají platný funkcionářský průkaz a delegační pověření předsedou SK 
SvčSH. V případě delegace předsedy SK SvčSH uděluje pověření předseda VV SvčSH. 
Delegát zašle první pracovní den po utkání zprávu na předepsaném formuláři o průběhu 
utkání včetně vyúčtování SK SvčSH  



 - 22 - 

Delegát je povinen: 
� Převzít všechny kontrolní funkce uvedené v čl. 18.1. RS, 
� Plnit úkoly předepsané řídícím orgánem, 
� Sledovat, jak během utkání dodržují a uplatňují pravidla házené jak rozhodčí, tak hráči 

a zbývající účastníci utkání, sledovat vzájemnou spolupráci rozhodčích, 
� Sledovat chování hráčů, trenérů, funkcionářů, obecenstva a rozhodčích, 
� Sledovat činnost časoměřiče, zapisovatele a hlasatele. 
� Delegát je povinen dostavit se k utkání nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem. 

Při příchodu do místa utkání se představí funkcionářům pořádajícího a hostujícího 
klubu a rozhodčím. 

� Pokud utkání proběhne bez přítomnosti delegáta. Kontrolu hráčských dokladů před 
utkáním v takovém případě provádí rozhodčí utkání. 

� Po utkání zpracuje delegát přehlednou, přesnou a vyčerpávající zprávu o průběhu 
utkání dle směrnic řídícího orgánu a zpracuje pozorování výkonu rozhodčích, které 
zašle první pracovní den po utkání řídícímu orgánu. 

19.3. Zápisy o utkání SŘH čl. 29 
Zápisy o utkání musí mít k dispozici pořádající oddíl. Rozhodčím utkání předá vyplněný zápis 
(SŘH čl. 29) včetně registračních průkazů funkcionářů-pořadatelů dle SŘH čl. 41. 
Originál zápisu o utkání zašle l. rozhodčí řídícímu orgánu doporučeně první pracovní den po 
utkání (SŘH čl. 38). Při nedostavení se rozhodčích zasílá zápis pořádající oddíl, případně 
delegát. 
Hostující hráči nastupující do utkání musí být v zápise před jménem označení „H“, cizinci 
písmenem „C“. V zápise musí být vyznačena trenérská licence u trenérů družstev. 
Pokud není trenér uveden na zápise, nebo nemá platnou licenci, je nutné uvést tuto 
skutečnost na zadní straně zápisu. 

19.4. Zapisovatel a časoměřič SŘH čl. 41 
Funkci zapisovatele a časoměřiče v utkání může vykonávat osoba starší 18ti let, registrovaná 
v ČSH podle RŘ, ovládající pravidla házené a problematiku zápisu nebo rozhodčí. V 
soutěžích SvčSH určuje zapisovatele i časoměřiče pořádající klub.  
Zapisovatel musí mít během utkání k dispozici žlutou, červenou a zelenou kartu pro 
pomocnou signalizaci od stolku. 
Úkoly těchto funkcionářů jsou stanoveny SŘH čl. 41. 
Pro soutěže plní úkoly s následujícími změnami: 

� časoměřič spolu se zapisovatelem nekontrolují nástup hráčů doplňujících družstvo (na 
plný počet 14) – odpovídají rozhodčí 

� časoměřič nekontroluje a nepíská vstup a odchod chybně střídajících hráčů – 
odpovídají rozhodčí 

� pořádající oddíl může sloučit funkci zapisovatele a časoměřiče 
� pořádající oddíl je povinen umožnit jednomu funkcionáři z družstva hostí (uvedeném 

v zápise) trvalou přítomnost u stolku zapisovatele po celé utkání, který kontroluje 
činnost zapisovatele a časoměřiče (měření času, provádění zápisu), nesmí však, 
stejně jako domácí, zasahovat do hry 

� družstvo hostí toto právo nemusí využít 
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20.1. Zajištění mistrovských utkání SŘH čl. 28 
Pořadatelská služba musí být řádně označena. Hlavní pořadatel je uveden v zápise o utkání 
(označen a předkládá registrační průkaz). Před utkáním se představí rozhodčím event. 
delegátovi a domluví se s nimi na spolupráci. 

� pořadatelská služba je ustanovena 
a) z hlavního pořadatele staršího 18 let 
b) nezbytného počtu členů pořadatelské služby složené z osob starších 18 let, pro 
hladký průběh utkání a pro bezpečnost všech aktérů utkání včetně diváků 

� hlavní pořadatel musí být registrovaným členem klubu – pořadatel utkání 
� pořadatelská služba musí být sestavena z osob starších 18 let, musí znát své úkoly a 

povinnosti 
� všichni pořadatelé musí být označeni. Hlavní pořadatel je označen odlišně od 

ostatních pořadatelů, musí být uveden celým jménem v zápise o utkání a musí 
předkládat registrační průkaz. 

� za nedostatky v pořadatelské službě odpovídá v plném rozsahu hlavní pořadatel. 
� pořadatelská služba zajišťuje splnění všech příkazů hlavního pořadatele, 

delegovaných rozhodčích a delegáta, příp. policie. 

20.2. Dopingová kontrola 
Oddíly musí mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly. Oddíl je 
povinen umožnit provedení dopingové zkoušky pověřeným pracovníkem Exekutivy 
antidopingového výboru ČR. Určení hráči jsou povinni se podrobit dopingové zkoušce dle 
„Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“. Kterýkoliv registrovaný sportovec může 
být podroben dopingové kontrole i kdykoliv mimo soutěžní období. Odmítnutí takovéto 
kontroly se posuzuje stejně jako doping. 

20.3. Míče 
Pro mistrovská utkání jednotlivých kategorií jsou stanoveny následující velikosti míčů: 

 přípravka       46 a menší 
 minižactvo       48 - 50 IHF 0 
 mladší žactvo, starší žákyně     50 - 52 IHF 1 
 starší žáci, mladší dorostenci, dorostenky a ženy 54 - 56 IHF 2 
 starší dorostenci a muži    58 - 60 IHF 3 

20.4. Povinnosti klubů 
1. Reklamy umístěné na hrací ploše nesmí, s výjimkou středového kruhu, překrývat či 

jinak omezovat značení na hrací ploše dané pravidly házené. Místo pro provedení 
výhozu ze středu hrací plochy musí být vyznačené i tehdy, pokud je tento prostor 
využitý pro reklamu. 

2. V halách je zakázán prodej nápojů ve skleněných a plechových obalech. Takové nápoje 
není možné přinášet ani z venku. 

3. Každý klub zodpovídá za ochranu vozidel rozhodčích nebo delegáta. Místo jejich 
zaparkování určuje pořadatelská služba, která po zaparkování vozidla přebírá 
zodpovědnost za jeho ochranu. 


