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A. Všeobecná ustanovení
1. Řízení soutěží
a) z pověření VV SNH přísluší řízení sportovně-technické komisi VV SNH (dále jen STK
SNH), která jmenuje tříčlennou řídící komisi akcí
2. Řídící komise akcí
Řídící komise kvalifikačních soutěží bude jmenována STK SNH ve složení:
a) ředitel akce
b) vedoucí rozhodčích
c) zástupce pořadatele
Řídící komise rozhoduje na místě o soutěžních i disciplinárních otázkách celé akce ve
smyslu platného soutěžního řádu (SŘ) a disciplinárního řádu (DŘ) SNH.
3. Pořadatelé jednotlivých akcí
Na základě rozhodnutí VV SNH jsou pověření pořadatelstvím:
bude upřesněno
skupina A
bude upřesněno
skupina B
4. Termín konání
Termín konání je neděle 27.6.2021
5. Účastníci kvalifikačních soutěží
Právo účasti v kvalifikačních soutěžích mají vítězové oblastních přeborů soutěžního ročníku
2020/2021 a družstva I. ligy žen ročníku 2020/2021, která se umístila na 6. místě sk. E a F:
Skupina A: 6. místo ze sk. E, vítězové Západočeské (ZČ); Severočeské (SČ) a Středočeské
(StČ) oblasti
Skupina B: 6. místo ze sk. F, vítězové Východočeské (VČ), Jihomoravské (JM),
Severomoravské (SM) oblasti
na základě řádné zaslané nebo podané přihlášky.
V případě, že se některý z vítězů oblastních přeborů nepřihlásí do dané kvalifikační skupiny,
má právo účasti družstvo z 2. místa (příp. z 3. místa) ze stejné oblasti. Pokud dojde k situaci,
že se z některé oblasti nepřihlásí žádné družstvo, bude se postupovat následovně:
a) ve skupině A budou mít právo účasti družstva I. ligy žen ročníku 2020/2021, která se
umístila na 7., případně 8. místě a to tak, aby doplnili účastníky kvalifikační skupiny A na
čtyři
b) v případě přihlášení pouze dvou účastníků do dané kvalifikační skupiny, bude odehráno
jedno rozhodující utkání na hřišti pořadatele kvalifikace dané skupiny. Z tohoto utkání
musí vzejít vítěz, v případě nerozhodného stavu po skončení řádné hrací doby utkání
bude toto utkání prodlouženo o 2 x 10 min. s 5 min. přestávkou, v případě
nerozhodného stavu i po tomto prodloužení se házejí pokutové hody (dle SŘ čl. 63/3).
Do prodloužení se přenášení všechny tresty ze základní hrací doby utkání.
V prodloužení není možné čerpat oddechový čas.
c) v případě přihlášení pouze jednoho družstva do dané kvalifikační skupiny se tato soutěž
nekoná a přihlášené družstvo postupuje do I. ligy žen ročníku 2021/2020.
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6. Přihlášky
a) přihlášky do této kvalifikační soutěže jsou zároveň v případě postupu též závazné
přihlášky do ligového ročníku 2021/2022 se všemi povinnostmi z toho plynoucími (viz
Propozice vrcholných soutěží dospělých 2021/2022)
b) přihlášky řádně vyplněné a potvrzené oddílem i jeho právním subjektem (není-li oddíl
sám právní subjekt), zasílejte doporučeně, e-mailem (naskenovaný originál) nebo
předávejte osobně (proti potvrzení se strany SE SNH) nejpozději do 6.6.2021 na
kontakty uvedené v zápatí úvodní strany těchto propozic
c) přihlášky včetně propozic obdrží všichni potencionální účastníci kvalifikační soutěže
prostřednictvím příslušné OSK
7. Povinnosti účastníků
a) každé družstvo je povinno mít na kvalifikační soutěži k dispozici dvě barevně odlišné
sady dresů
b) vedoucí družstva předloží rozhodčímu utkání registrační průkazy pouze těch aktérů,
kteří jsou uvedeni v zápise o utkání
8. Nasazení
Nasazení kvalifikačních skupin provede STK SNH.
9. Rozhodčí
Rozhodčí na jednotlivé kvalifikační skupiny deleguji KR SNH.
10. Úhrada kvalifikační soutěže
1) jednotlivá družstva startují na vlastní náklady. SNH proplácí výlohy rozhodčím a řediteli
soutěže. Zisk ze vstupného náleží pořádajícímu oddílu na úhradu ostatních výloh (hřiště,
rozhlas, org. služby, atd.)
2) startovné vklad: 500,- Kč bude uhrazen zároveň s přihláškou do kvalifikace na účet
SNH: Fio banka, a.s. č.u. 2200747669/2010
11. Stravování účastníků
Pořadatel stravování nezajišťuje, na hřišti bude k prodeji běžné občerstvení.
12. Povinnosti pořádajícího oddílu
a) pořadatel zajistí občerstvení na hřišti během utkání pro zúčastněná družstva
(občerstvení je na náklady družstev)
b) připraví kompletní hřiště s kabinami, dostatečný počet míčů, pořadatelskou,
zdravotnickou, rozhlasovou a informační službu během celé akce
c) připraví předem zápisy o utkání s nadepsaným záhlavím
d) má k dispozici Soutěžní, Disciplinární řád SNH a Pravidla NH, příjmové doklady (pro
příjem za námitky či kontumace)
e) instaluje na hřišti vývěsní tabuli s pořadem utkání, jakož i soutěžní tabulku
f) ve spolupráci s ředitelem akce nahlásí po skončení celé akce výsledky zpravodajci SNH:
Jana Sládečková, tel: 605 064 699, e-mail: janasladeckova@seznam.cz
13. Povinnosti OSK
a) všechny OSK zašlou neprodleně na STK SNH kompletní konečné tabulky všech
oblastních soutěží žen (počet kol, body) ročníku 2020/2021
b) OSK předají včas všem potencionálním účastníkům ze své oblasti potřebné písemné
podklady (propozice, přihláška do kvalifikační soutěže)
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B. Technická ustanovení
1. Předpis
Hraje se dle schválených ustanovení těchto propozic, jejich příloh a doplňků,
zveřejňovaných v ligových zpravodajích. Není-li v těchto propozicích uvedeno jinak, platí
v plném rozsahu řády a směrnice SNH.
2. Oprávnění ke startu
a) mají všichni hráčky s platnými registračními průkazy SNH dle řádů SNH
b) družstvo startuje na základě splnění ustanovení těchto propozic a všech směrnic, řádů a
pravidel NH
c) disciplinární přestupky z kvalifikačních soutěží řeší řídící komise dle DŘ a Sazebníku
trestů Oddílu C – krátkodobé soutěže
3. Pořadí utkání
Pořadí utkání se řídí SŘ SNH (příloha č. I – tabulky pro turnaje):
pro 4 účastníky
1. utkání
2. utkání
3. utkání
4. utkání
5. utkání
6. utkání

9:00
10:00
11:10
12:10
13:20
14:20

4–1
2–3
1–3
2–4
3–4
1–2

pro 3 účastníky
1. utkání
2. utkání
3. utkání

9:00
10:30
12:00

3–1
2–3
1–2

4. Hrací a čekací doba
a) při méně než čtyřech účastnících se každé utkání hraje 2x30 min. s 10 min. přestávkou
mezi poločasy
b) při čtyřech účastnících se každé utkání hraje 2x25 min. s 5 min. přestávkou mezi
poločasy
c) pro kvalifikační soutěže čekací doba odpadá
5. Námitky
Námitky musí být podány řediteli akce do 5 minut ústně a do 15 minut písemně
(podepsané trenérem a další osobou z družstva) po skončení utkání, proti němuž se
námitky podávají. Námitky musí být při předání jejich písemného znění ředitelovi doloženy
(proti potvrzení) poplatkem 500,- Kč.
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6. Disciplinární opatření
a) při kontumaci výsledku z jakýchkoliv důvodů a příčin uhradí viník proti potvrzení řediteli
akce pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.
b) při nedostavení se přihlášeného družstva na kvalifikační soutěž uhradí viník v souladu
s ustanovením oddíl IV. čl. 20 bod e) SŘ SNH pořádkovou pokutu ve výši 10 000,- Kč.
7. Postupy
do I. ligy žen ročníku 2021/2022 postupují pouze vítězové jednotlivých kvalifikačních
skupin.
8. Hodnocení výsledků celé soutěže
a) se provádí dle čl. 64 SŘ SNH
b) ředitel má za povinnost nejpozději první pracovní den odeslat veškeré podklady na
adresu předsedy STK SNH (zápisy, tabulky, …)

C. Různé
1. Výklad
Výklad těchto propozic je plně v kompetenci VV SNH.

Schválené VV SNH dne 24. 6. 2020

Martin Gřes v.r.
předseda STK SNH
Přílohy:
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Jiří Cedilo v.r.
předseda SNH

Zdeněk Soukup v.r.
sekretář SNH

Přihláška do soutěže
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