Svaz národní házené
Z Á P I S č. 4/2014
z mimořádného zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 15. dubna 2014 v Praze

Přítomni: J. Cedidlo, K. Schwarzer, A. Liška, I. Toman, Ing. P. Stiller, Ing. M. Jelen, Bc. P. Jurtíková,
J. Holý, M. Leugner, Mgr. M. Šír (čestný člen VV), K. Klas (DR SNH), P. Holý (SE SNH)
Hosté: --Omluveni: ---

1. Herní systém ligových soutěží 2014/15
- př. TR předložil konečné závěry k hernímu systému ligových soutěží dospělých
- u soutěží žen většina zainteresovaných oddílů preferuje herní systém navržený pracovní skupinou
- u soutěží mužů skončilo hlasování zainteresovaných oddílů zcela vyrovnaně (celkově 9:9,
prvoligové oddíly 6:6)
- následně bylo diskutováno několik možných variant herních systému mužů, ze kterých nakonec
vzešel kompromisní návrh herního systému (viz usnesení)
USNESENÍ 39/2014 – VV bere informace na vědomí a:
a) schvaluje herní systém vrcholných soutěží žen dle konečného návrhu pracovní skupiny

b) schvaluje kompromisní variantu herního systému vrcholných soutěží mužů – základní část pro
dvanáct účastníků dle rozpisu pro ekonomická dvojkola (5 kol + 3 dvojkola), nástavbová část pro
prvních šest účastníků po základní části bude hrána systémem play-off, přičemž první dvě družstva
postupují přímo do semifinále, čtvrtfinále a semifinále budou hrána na jedno vítězné utkání na
hřišti lépe postaveného družstva v konečné tabulce základní části, finále bude hráno na dvě
vítězná utkání
c) ukládá př. STK zapracovat schválené herní systémy vrcholných soutěží dospělých do propozic
těchto soutěží pro rok 2014/15 a předložit je ke schválení na příštím zasedání VV SNH
d) zároveň předpokládá, že schválené herní systémy budou případně přehodnoceny až po
odehrání minimálně dvou kompletních soutěžních ročníků, tzn. po skončení soutěžní soutěžního
ročníku 2015/16
e) děkuje všem zainteresovaným osobám, které se podílely na práci pracovních skupin a přípravě
nových herních systémů vrcholných soutěží dospělých
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2. Propozice Mistrovství a Poháru ČR mládeže 2014
- př. KM předložila ke schválení konečnou verzi propozic Mistrovství a Poháru ČR mládeže pro rok
2014 včetně hospodářské směrnice k této akci
- součástí materiálů zaslaných na pořadatele, ředitele a účastníky budou rovněž nové formuláře
hodnocení akcí mládeže
USNESENÍ 40/2014 – VV bere informace na vědomí a:
a) schvaluje Propozice Mistrovství České republiky mládeže pro rok 2014
b) schvaluje Propozice Poháru České republiky mládeže pro rok 2014
c) ukládá SE rozeslat schválené propozice do hnutí
d) ukládá př. VV zajistit zveřejnění propozic na stránkách SNH

Zapsal: Jiří Cedidlo
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