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A. Všeobecná ustanovení
1. ízení vrcholných sout ží
z pov ení VV SNH p ísluší sportovn -technické komisi VV SNH (dále jen STK SNH)

2. Po adatelé utkání
jsou oddíly uvedené na prvém míst v termínové listin s po adem utkání

3. Místo konání
ur í vždy po adatelé utkání

4. Ú astníci
jsou družstva oprávn ná ke startu ve vrcholných sout žích, ádn p ihlášená v termínu na stanoveném
formulá i „ ihláška do vrcholných sout ží“ (p íp. „ ihláška do kvalifikace o 1. ligu žen“), která
sou asn spl ují podmínky t chto propozic, a to:
1. liga muž - 12 družstev
1. liga ženy - 12 družstev
2. liga muži - dv skupiny po 12 družstvech družstev

5. P ihlášky do vrcholných sout ží
a)
ihlášky do vrcholných sout ží ádn vypln né oddílem a potvrzené právním subjektem (není-li
oddíl sám právní subjekt) zasílejte doporu en , e-mailem (naskenovaný originál) nebo osobn
edávejte (proti potvrzení p ijetí ze strany SE SNH) nejpozd ji do 22. 7. 2013 na kontakty uvedené
v záhlaví t chto propozic.
b)
i nezaslání nebo osobním nep edání p ihlášky v termínu nebude družstvo za azeno do
vrcholných sout ží!!!
c) jakékoliv zm ny údaj vypln ných v p ihlášce v pr hu sout žního ro níku je ú astník povinen
neprodlen oznámit ídící komisi sout že písemn potvrzené oddílem a právním subjektem (není-li
oddíl sám právní subjekt)

6. Nasazení vrcholných sout ží dosp lých
a) nasazení vrcholných sout ží dosp lých provede STK na základ kone ných schválených výsledk a
tabulek prvoligových, druholigových a oblastních sout ží ro níku 2012/13 a tabulky kvalifikace o 1.
ligu žen ro níku 2013/14.
b) nasazení bude pokud možno vycházet z následujících kriterií a bude respektovat v prvé ad co
nejekonomi jší rozložení po adu zápas :
1. po ad zápas základní ásti 1. ligy muž a žen bude nasazen tak, aby se ve dvojkolech st etla
nejvzdálen jší družstva mezi sebou tj. družstva ze Z oblasti a nejblíže mají ur ena ísla 7 - 12 a
naproti tomu družstva ze SM oblasti a nejblíže mají ur ena ísla 1 – 6
2. po ad zápas 2. ligy muž bude nasazen tak, aby m la k sob družstva nejkratší vzdálenost, tj. do
skupiny „A“ budou za azena družstva z oblasti Z + S + St a do skupiny „B“ pak družstva
z oblasti SM + JM + V
3.
id lení tzv. zajímavých ísel (3-4, 5-6 a 11-12) bude provedeno tak, aby se družstva užívající
výhody tzv. zajímavých ísel (poslední (dvoj)kolo v jarní ásti na domácím h išti) pokud možno
pravideln st ídala v jednotlivých ro nících.
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7. Úhrada
a) družstva startují na náklady oddílu NH, resp. TJ i SK, ke kterým p ísluší
b) oddíly neprovád jí úhradu delegát m ani rozhod ím za ízení utkání. Rozhod í a delegáti budou
hrazeni z ú tu SNH, na který oddíly poukáží p ísp vek na úhradu náklad a odm n (dále jen
„p ísp vek“), který bude dále zú tován podle t chto propozic
c) ustanovení lánku A/7/b neplatí v p ípadech, kdy si ú ast delegáta vyžádá oddíl nebo je mu ur en na
základ disciplinárního ízení. V tomto p ípad uhradí náklady delegáta p ímo oddíl dle F SNH.
d) výše p ísp vku iní na každé družstvo hrající 1. ligu 20.000,- K a na každé družstvo hrající 2.ligu
iní 15.000,- K . Oddíl m, které mají v sout ži dv ligová družstva, se celkový p ísp vek snižuje
o 15%.
e) úhradu tohoto p ísp vku je p íslušný oddíl povinen provést ve dvou splátkách, a to 50% nejpozd ji do
31. 7. 2013 a zbylých 50% p ísp vku nejpozd ji do 28. 2. 2014.
f) vyú tování p ísp vku bude provedeno do 120 dn po skon ení jarní ásti sout žního ro níku a
ípadné nedoplatky nebo p eplatky budou zapo ítány s p edpisem p ísp vku na další sout žní ro ník,
ípadn vráceny na bankovní ú et ú astníka. Maximální výše nedoplatku, který bude oddíl m
edepsán k p ímé úhrad , iní 10% výše poplatku.

8. Hrací systém
a) hraje se systémem každý s každým dvojkolov
b) hraje se dle tabulky pro 12 ú astník , 11 sout žních kol a z toho maximáln 3 dvojkola (viz S SNH)
c) první dv dvojkola dle tohoto rozpisu jsou rozd lena na samostatná kola, nicmén na základ
vzájemné dohody oddíl je možné tyto dvojkola op t spojit a utkání p edehrát
d) pro ádnou regulérnost sout že m že ídící komise na ídit jednotné za átky ligových utkání dvou
posledních sout žních kol
e) vít zem sout že se stává družstvo, které se umístí na prvním míst kone né tabulky dané sout že
f) termínová listina tvo í p ílohu . 1 t chto propozic

9. Dohrávky utkání
a) oddíly jsou povinny vytvo it všechny podmínky, aby utkání mohlo být sehráno ve stanoveném
termínu. Oddíly s p írodním povrchem jsou povinny si p ed zahájením sout ží zajistit náhradní h išt
s um lým nebo asfaltovým povrchem, kde by bylo možno v p ípad nep íznivých pov trnostních
podmínek utkání sehrát a toto náhradní h išt uvést v p ihlášce do vrcholných sout ží.
b) na jednom náhradním h išti m že být nahlášen pouze jeden cizí oddíl
c) dohrávky utkání jsou možné pouze na základ ustanovení S SNH
d) nesehraná i nedohraná utkání budou ešena podle S SNH

10. Povinnosti OSK
a) všechny OSK SNH zašlou na SE SNH do 30. 5. 2014 p ehled ligových oddíl z jejich p íslušné
oblasti, ve kterém podají informaci o po tu mládežnických družstev p íslušného oddílu zapojených do
dlouhodobé oblastní sout že
b) ÚR OSK SNH nasadí rozhod í uvedené na p ihláškách ligových družstev ze své oblasti, kte í nejsou
za azeni pro rozhodování ve vrcholných sout žích dosp lých, v sout žním ro níku 2013/14
minimáln na 8 utkání (mistrovská utkání OP, jednotlivých kol P apod.)
c) ÚR OSK SNH zašle na SE SNH do 30. 6. 2014 p ehled po tu od ízených utkání v pom ru k po tu
nasazených utkání za celý sout žní ro ník pro všechny rozhod í, kte í jsou uvedeni na p ihláškách
astník z dané oblasti
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B. Technická ustanovení
1. P edpis
hraje se dle schválených ustanovení t chto propozic, jejich p íloh a dopl , zve ej ovaných v ligových
zpravodajích. Není-li v t chto propozicích uvedeno jinak, platí v plném rozsahu ády a sm rnice SNH.

2. Oprávn ní ke startu
a) mají všichni hrá i a hrá ky s platnými lenskými (registra ními) pr kazy SNH dle ustanovení t chto
propozic a všech sm rnic, ád a pravidel NH
b) družstvo startuje na základ spln ní ustanovení t chto propozic a všech sm rnic, ád a pravidel NH.

3. Podmínky ú asti
a) každý ú astník (rozumí se oddíl) vrcholných sout ží musí mít v dlouhodobých sout žích dv
družstva mládeže pro danou kategorii muž i žen, tzn. v kategorii muž libovolnou kombinaci
družstev dorostenc , starších žák i mladších žák , v kategorii žen libovolnou kombinaci družstev
dorostenek, starších ža ek i mladších ža ek
1. v p ípad nespln ní této povinnosti bude ligovému družstvu daného oddílu v p íslušné kategorii
ode ten jeden bod za každé chyb jící družstvo mládeže
2. má-li oddíl ve vrcholných sout žích dv družstva muž , ode ítají se body ob ma t mto družstv m
daného oddílu
3. podmínce ú asti dle lánku B/3/a vyhovuje i oddíl, který nemá pot ebný po et mládežnických
družstev, avšak za každé chyb jící družstvo uhradí na ú et SNH finan ní kompenzaci ve výši
11.000,- K , která bude využita na financování zimních halových sout ží mládeže v p íslušné
oblasti. Rozhodnutí oddílu splnit podmínky dle lánku B/3/a touto formou musí být STK SNH
písemn oznámeno do termínu prvního utkání p íslušné sout že dle termínové listiny. Do
tohoto termínu musí být rovn ž kompenzace uhrazena na ú et SNH.
b) každý ú astník (rozumí se družstvo) vrcholných sout ží dosp lých musí uvést na p ihlášce
kvalifikovaného rozhod ího (viz l. B/9/a), jenž je registrován v SNH za oddíl, za jehož družstvo je
tento rozhod í uveden na p ihlášce, s minimální kvalifikací II. t ídy. Rozhod í potvrdí souhlas se
za azením na p ihlášku svým podpisem na této p ihlášce.
1. podmínku ú asti dle l. B/3/b splní i oddíl, který nesplní povinnosti uvedené v tomto bod , avšak
uhradí v termínu pro úhradu první poloviny p ísp vku na rozhod í ( lánek A/7/e) paušální
poplatek ve výši 10.000,- K
2. v p ípad , že na p ihlášce družstva nebude rozhod í uveden nebo bude uveden na p ihláškách více
družstev nebo nebude v as uhrazen paušální poplatek, nebude toto družstvo p ipušt no do sout že
3. rozhod í uvedený na p ihlášce musí v sout žním ro níku 2013/14 odpískat minimáln 70% utkání
v oblastních sout žích dosp lých a mládeže, na které bude nasazen ÚR OSK SNH nebo 70%
utkání v ligových sout žích, mistrovských, pohárových nebo kvalifika ních sout žích, na které
bude nasazen KR SNH
4. v p ípad , že rozhod í neodpíská ur ený po et utkání, bude oddíl, jehož družstvo uvedlo tohoto
rozhod ího na p ihlášku, po skon ení sout žního ro níku potrestán po ádkovou pokutou ve výši
10.000,- K
5. po et povinn uvád ných rozhod ích je omezen na dva rozhod í za jeden oddíl
c) každý ú astník (rozumí se družstvo) vrcholných sout ží 2013/14 je povinen mít k dispozici na každé
utkání dv barevn odlišné sady dres , jejichž barevné provedení uvede v p ihlášce do sout že
d) každý ú astník (rozumí se družstvo) vrcholných sout ží 2013/14 se automaticky stává
astníkem 40. ro níku eského poháru dosp lých
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4. Hlášení konání utkání
a) hlášení konání utkání se neprovádí. Pravidelné za átky utkání uvede oddíl v p ihlášce do sout že a
ídící komise zve ejní výpis t chto za átk v ligovém zpravodaji. V p ípad ádných dvojkol lze
za átky utkání stanovit zásadn na sobotu odpoledne a ned li dopoledne.
b) po schválení nasazení sout ží vydá ídící komise pracovní materiál rozpisu sout ží s uvedenými asy
utkání. Domácí oddíl m že provád t do termínu vyhlášeného ídící komisí úpravy rozpisu (zm na
asu bez souhlasu soupe e, p edehrávky se souhlasem), které písemn oznámí ídící komisi. Po
vyhlášeném termínu vydá ídící komise v Ligovém zpravodaji oficiální rozpis sout ží. Zm ny oproti
oficiálnímu rozpisu lze provád t pouze v souladu s ustanovením S SNH.
c) Za každou zm nu za átku utkání nebo zm nu termínu utkání po vyhlášení oficiálního rozpisu sout že
ve zpravodaji uhradí každý oddíl žádající zm nu poplatek ve výši 100,- K .

5. Zápisy o utkání
a) zápisy o utkání se vyhotovují ve t ech exemplá ích, originál a dva pr pisy, výhradn na p edepsaných
samopropisovacích formulá ích SNH. Tyto tiskopisy je možné zakoupit na sekretariátu SNH.
b) všichni ú astníci utkání, kte í se podílejí na vypisování zápisu o utkání (po adatel, vedoucí družstva
domácích, vedoucí družstva host , rozhod í) zodpovídají za to, že jejich ást zápisu bude vypsána
ádn a iteln na všech vyhotoveních zápisu
c) vedoucí družstva p edloží rozhod ímu utkání platné registra ní pr kazy pouze t ch aktér ,
kte í jsou uvedeni v zápise o utkání
d) po utkání vyplní rozhod í první stranu zápisu dle Pravidel NH a po podpisu obou kapitán a
vedoucích družstev p edá první kopii zápisu vedoucímu družstva hostí a druhou kopii zápisu
vedoucímu družstva domácích
e) v p ípad , že rozhod í uvádí na druhou stranu zápisu popis okolnosti utkání, u kterých si vyžádal
potvrzení ze strany kapitán i vedoucích družstev, p epíše tento popis i na zadní strany obou kopií
zápisu a ob tyto kopie nechá potvrdit kapitány i vedoucí družstev

6. Postupy a sestupy
a) 1. liga muži: z 1. ligy sestoupí do 2. ligy ro níku 2014/15 družstva, která skon í v kone né tabulce
sout že na 11. a 12. míst a nahradí je vít zové obou skupin 2. ligy muž ro níku 2013/14. V p ípad
jejich nep ihlášení postupují družstva dle umístn ní na dalších místech v kone né tabulce sout že
íslušné skupiny 2. ligy, maximáln však do 3. místa v etn .
b) 1. liga ženy: z 1. ligy sestoupí do p íslušných oblastních sout ží 2014/15 družstva, která skon í
v kone né tabulce sout že na 11. a 12. míst . Nahradí je družstva, která se umístí v kvalifikaci
o 1. ligu žen na 1. a 2. míst .
c) 2. liga muži: z 2. ligy sestoupí do p íslušných oblastních sout ží 2014/15 družstva, která se po
skon ení sout že umístí na 10. – 12. míst kone né tabulky v obou skupinách, nahradí je družstva
postupující z oblastních p ebor (v p ípad , že z 1. ligy sestoupí do p íslušné skupiny 2. ligy jedno
družstvo). V p ípad sestupu dvou družstev z 1. ligy do stejné skupiny 2. ligy, sestupuje do p íslušné
oblastní sout že ješt družstvo z 9. místa p íslušné skupiny 2. ligy, ímž nesestoupí družstvo na
10. míst ve druhé skupin .
d) všeobecn : nep ihlásí-li se do nového ro níku lig.sout ží družstvo 1.ligy muž nebo žen, resp. 2. ligy
muž , které zde m lo právoplatn startovat, z stává v této sout ži družstvo, které se umístilo
v kone né tabulce nejlépe z družstev, ur ených k sestupu
e) nep ihlášená družstva z ukon ených ligových sout ží mají právo hrát v sout ži o jeden stupe nižších
f) nep ihlásí-li se do nového ro níku 2. ligy muž postupující družstvo z OP, nahradí je další družstvo
z OP p íslušné oblasti umíst né do 3. místa v etn
g) v p ípad opakovaného nepln ní povinnosti lena SNH, vystoupení nebo vylou ení n kterého oddílu
ze SNH bude v p ípad pot eby dopln ní nejvyšších sout ží postupováno takto:
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1.liga

1. sestupující družstva z stávají ú astníky 1.ligy
2. z 2. ligy postupují družstva, která se umístila na dalších místech obou skupin
3. pokud ze stejného místa skupin 2. ligy postupuje pouze jedno družstvo, bude
ur eno podle vyšší hodnoty ur ujícího koeficientu (viz lánek B/6/h)
2. liga muži 1. sestupující družstvo na 10. resp. 11. nebo 12. míst z stává ú astníkem 2. ligy
2. z OP postupují vít zové a další družstva max. do 3. místa v etn . O ur ení
postupujícího ze stejného místa OP rozhoduje vyšší hodnota ur ujícího
koeficientu (viz lánek B/6/h)
h) ur ující koeficient – rovná se podíl bod dosažených družstvem v dané sout ži k po tu bod
dosažených vít zem dané sout že zaokrouhlený na 4 desetinná místa
íklad :
1. Mra no
10
8
1
1
110:53 17 bod
2. Hromno
10
6
2
2
98:74 14 bod
ur ující koeficient = 14/17 = 0,82352 tj. zaokrouhleno = 0,8235

7. Hodnocení utkání a hodnocení sout že
a) hodnocení výsledk utkání se provádí v souladu se S NH
b) hodnocení ligové sout že samotnými oddíly musí být provedeno ve smyslu S NH l. 18 na ur eném
formulá i a p edkládá se na SE SNH vždy do 14 dn po posledním kole podzimní a jarní ásti
sout že. Nep edložení hodnocení v daném termínu má za následek po ádkovou pokutu 1.500,- K za
každé nezaslané hodnocení. Zaslání neúplného nebo chybn vypln ného hodnocení má za následek
po ádkovou pokutu 100,- K za každé takové hodnocení
c) nevyhodnocení nejlepších hrá
utkání nebo jeho nezaslání bezprost edn po utkání, má za
následek po ádkovou pokutu 50,- K za každé takovéto hodnocení

8. Titul a ceny
a) družstvo na prvním míst v kone né tabulce (po úpravách dle l. B/3/a) 1. ligy v jednotlivých
kategoriích (muži a ženy) získávají titul „Mistr eské republiky pro rok 2014 v národní házené žen“
resp. „muž “, zlaté medaile (v po tu 20 kus ) a oddíl upomínkový diplom. Dále obdrží putovní
iš álové poháry ur ené pro vít ze, které musí být vráceny na SE SNH nejpozd ji do konce dubna
2015, aby byly zav as p ipraveny pro nové vít ze. Putovní poháry pro vít ze daroval pan Ladislav
Charvát. Dále družstva obdrží malé poháry pro vít ze, které z stávají ve vlastnictví družstva.
b) st íbrné medaile (v po tu 20 kus ) a upomínkový diplom pro oddíl obdrží družstva, která se umístí na
druhém míst v kone né tabulce 1. ligy
c) bronzové medaile (v po tu 20 kus ) a upomínkový diplom pro oddíl obdrží družstva, která se umístí
na t etím míst v kone né tabulce 1. ligy

9. Rozhod í
a) kvalifikovaným rozhod ím ve smyslu t chto propozic se rozumí rozhod í, který má uzav enu platnou
Smlouvu o výkonu funkce rozhod ího se SNH a je zárove držitelem platné licence ligového
rozhod ího
b) obsazení jednotlivých kol rozhod ími provádí komise rozhod ích SNH a vyhlašuje ji prost ednictvím
e-mailové komunikace, kterou vždy obdrží organiza ní pracovníci ligových oddíl , ligový rozhod í,
STK SNH, STÚ OSK, VV SNH, DR SNH, KR SNH a p íslušný ligový zpravodajce
c) jednotlivá utkání jsou ízena zpravidla jedním rozhod ím, v od vodn ných p ípadech m že VV
SNH rozhodnout o ízení utkání dvojicí rozhod ích
d) výše odm n a náhrad náklad rozhod ích a delegát , zp sob jejich vyú tování a vyplacení, p ípadn
postihy za nepln ní povinností se ídí finan ním ádem SNH, D , p íslušnými metodickými pokyny a
íslušnou smlouvou mezi jednotlivými rozhod ími, resp. delegáty a SNH.
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e) po ádající oddíl je povinen na žádost rozhod ího zajistit mu ubytování v p im ené kvalit (hotel nebo
ubytovna), úhradu za ubytování provede na míst rozhod í a následn ji zahrne do vyú tování dle
íslušných sm rnic
f) pokud oddíl požaduje vetaci rozhod ího pro celý sout žní ro ník, uvede tuto skute nost v p ihlášce
do ligových sout ží, tato vetace je zpoplatn na ástkou 2.000,- K a tímto zp sobem je možné vetovat
pouze jednoho rozhod ího
g) další vetace rozhod ího na jednotlivá utkání v pr hu sout že, je možná za p edpokladu, že tato
vetace bude nahlášena sou asn na sekretariát SNH a p edsedovi KR nejpozd ji do t í pracovních
dn p ed konáním p íslušného utkání, tato vetace je zpoplatn na ástkou 1.000,- K za každé utkání

10. Disciplinární opat ení
a) disciplinární opat ení se ídí Disciplinárním ádem SNH v etn jeho p íloh (zejména Sazebník trest ).
b) družstvo, které se vlastní vinou nedostaví k utkání, bude potrestáno podle S . P i t etím nedostavení
se k utkání bude družstvo ze sout že vylou eno a stává se sestupujícím družstvem.

11. Zm na organiza ního pracovníka
Jakoukoliv zm nu organiza ního pracovníka je povinen oddíl hlásit písemn ídící STK SNH nebo SE
SNH a zárove všem organiza ním pracovník m ve své sout ži. Tato zm na bude dodate
zve ejn na
v ligovém zpravodaji.

12. Hlášení výsledk utkání
a) musí být provedeno po ádajícím oddílem v ur eném ase v den utkání (platí i pro soboty) na jeden
z kontakt zpravodajce, p esné asy pro hlášení výsledk budou zve ejn ny v ligovém zpravodaji
b) hlášení výsledk je možné provád t prost ednictvím SMS zpráv, telefonicky nebo e-mailovou poštou
c) zpravodajce SNH: paní Jana Sláde ková, tel.: 603 365 947, e.mail: janasladeckova@seznam.cz
d) výše jmenovaný zpravodajce je lenem rozší ené STK SNH a má tudíž oprávn ni vést písemnou
korespondenci s ligovými oddíly v rámci svého sv eného resortu
e) za nenahlášení výsledk utkání nebo chybn nahlášeného výsledku bude oddíl potrestán pokutou ve
výši 100,- K .

13. Zdravotnické zabezpe ení
a) zdravotní komise VV SNH m že v pr hu ligových sout ží provád t dopingovou kontrolu, p i které
musí být všechny ligové oddíly a rozhod í všestrann nápomocni
b) podle dosud platné Sm rnice ministerstva zdravotnictví eské socialistické republiky ze dne
24. února 1981 o pé i o zdraví p i provád ní t lesné výchovy, sportu a branné sportovní innosti,
(opírající se o § 70 odst. 1 písm. c) zákona . 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu) je podle § 10a) této
vyhlášky povinen každý ú astník t lovýchovných a sportovních akcí prokázat svou zdravotní
zp sobilost edložením léka ského posudku (léka ský posudek o zdravotní zp sobilosti nesmí být
starší než 12
síc ) a dále pak podle § 10b) jsou organizáto i, rozhod í, trené i, cvi itelé, instrukto i
a ostatní pracovníci p i zabezpe ování ú asti na sportovních akcích povinni kontrolovat, zda sportovci
zú ast ující se sportovních akcí mají posudek o zdravotní zp sobilosti.
14. Písemný styk s ídícím orgánem
i zasílání veškeré korespondence uvád jte p esnou adresu „Svaz národní házené, Zátopkova 100/2,
P.O.Box 40, Praha 6, PS 160 17“.

15. Námitky
Podání námitek se ídí D SNH a jeho p ílohami.
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C. R zné

1. Postihy
a) vyhlášení kontuma ního výsledku v utkání, které nebylo sehráno, má za následek ud lení po ádkové
pokuty ve výši 1.000,- K
b) vyhlášení kontuma ního výsledku v utkání, které bylo sehráno nebo nebylo dohráno, má za následek
ud lení po ádkové pokuty ve výši 500,- K
c) vystoupení družstva ze sout že po podání ádné p ihlášky a p ed zahájením sout ží má za následek
ud lení po ádkové pokuty ve výši 5.000,- K .
d) vylou ení družstva nebo vystoupení družstva ze sout že po jejím zahájení má za následek ud lení
po ádkové pokuty ve výši 15.000,- K . Toto družstvo se stává družstvem sestupujícím.
e) nezhotovení kopií zápisu dle l. B/5 t chto propozic má za následek ud lení po ádkové pokuty
po adateli utkání ve výši 200,- K .
f) použití jiného než p edepsaného formulá e zápisu o utkání dle l. B/5 t chto propozice má za
následek ud lení po ádkové pokuty po adateli utkání ve výši 200,- K .
g) veškeré po ádkové pokuty je oddíl povinen uhradit dle ustanovení Sout žního ádu l. IV/20/e.

2. Zpravodajství o ligových sout žích
a) ídící orgán bude v pr hu sout ží vydávat postupn ligový zpravodaj se zam ením na vrcholné
sout že dosp lých, a to v etn disciplinárních opat ení; zpravodaj bude zasílán na organiza ní
pracovníky ligových oddíl , ligovým rozhod ím, len m VV SNH, len m STK SNH, a p edsed m
STÚ OSK; p i distribuci ligového zpravodaje bude v maximální mí e využívána elektronická pošta
b) v ligovém zpravodaji mohou být zve ej ovány dopl ky t chto propozic, které se po zve ejn ní stávají
nedílnou sou ástí t chto propozic
c) všechny ligové oddíly a ligoví rozhod í jsou povinni se ídit nejen sm rnicemi t chto propozic, ale i
vydávanými zpravodaji; nespln ní n kterého ustanovení zve ejn ného v ligovém zpravodaji a ve
sm rnicích t chto propozic vrcholných sout ží dosp lých m že mít za následek disciplinární trest
podle platných sm rnic a ád SNH.

3. Škrtání v soupiskách
a) oddíly mají povinnost nahlásit úpravy provedené v soupiskách dle S
l. IV/32 ídícímu orgánu
vrcholných sout ží (STK SNH) nejpozd ji do 28. 2. 2014
b) hlášení musí být doru eno písemn na adresu SNH (viz l. B/14 t chto propozic)
c) na nenahlášené úpravy nebude brán z etel

4. V zájmu objektivního pohledu
i posuzování výkonu rozhod ího jsou všichni hrá i, trené i, vedoucí, funkcioná i i ostatní inovníci
zú astn ných oddíl i klub povinni nevyjad ovat se v den utkání k výkonu rozhod ího (rozhlas na
išti, místní rozhlas, tisk, televize atd.)

5. Propozice vrcholných sout ží dosp lých 2013/14
budou rozeslány i na družstva, která startovala v ligovém ro níku 2012/13 a sestupují do oblastních
sout ží, pro p ípad pot eby náhradníka, jak je uvedeno v t chto propozicích.

6. P ihláška do sout že 2013/14
tvo í p ílohu . 2 t chto propozic.
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7.Výpis z Usnesení VV SNH . 95/2007
VV SNH schvaluje následující opat ení pro ligová utkání:
a) povinnost všech ligových oddíl zajistit v rámci zkvalitn ní informovanosti divácké ve ejnosti
1) funk ní ukazatel skóre na h išti od sezóny 2008/2009
2) funk ní asomíru a rozhlasové za ízení na h išti od sezóny 2010/2011

8. Výklad
chto propozic je pln v kompetenci VV SNH.

Schváleno VV SNH prost ednictvím elektronického hlasování dne 17. 7. 2013.

Ji í Cedidlo v. r.
p edseda SNH

ílohy:

Karel Schwarzer v. r.
p edseda STK SNH

1.) termínová listina vrcholných sout ží 2013/14
2.) p ihláška do sout že
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íloha . 1 – TERMÍNOVÁ LISTINA VRCHOLNÝCH SOUT ŽÍ 2013/14
Datum
24. 8. 2013 sobota
25. 8. 2013 ned le
31. 8. 2013 sobota
1. 9. 2013 ned le
7. 9. 2013 sobota
8. 9. 2013 ned le
14. 9. 2013 sobota
15. 9. 2013 ned le
21. 9. 2013 sobota
22. 9. 2013 ned le
28. 9. 2013 sobota
29. 9. 2013 ned le
5. 10. 2013 sobota
6. 10. 2013 ned le
12. 10. 2013 sobota
13. 10. 2013 ned le
19. 10. 2013 sobota
20. 10. 2013 ned le
26. 10. 2013 sobota
27. 10. 2013 ned le

Ligové sout že

Ostatní

1. kolo

možnost

2. kolo
edehrávky 4. kola
3. kolo

edkolo P

4. kolo
5. kolo

možnost

Základní kolo P

6. kolo
edehrávky 8. kola
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

4. 1. 2013 - 26. 1. 2014
1. 2. 2014 - 23. 2. 2014
1. 3. 2014 - 16. 3. 2014
22. 3. 2014 - 6. 4. 2014
12. 4. 2014 sobota
13. 4. 2014 ned le
19. 4. 2014 sobota
20. 4. 2014 ned le
26. 4. 2014 sobota
27. 4. 2014 ned le
3. 5. 2014 sobota
4. 5. 2014 ned le
10. 5. 2014 sobota
11. 5. 2014 ned le
17. 5. 2014 sobota
18. 5. 2014 ned le
24. 5. 2014 sobota
25. 5. 2014 ned le
31. 5. 2014 sobota
1. 6. 2014 ned le
7. 6. 2014 sobota
8. 6. 2014 ned le
13. 6. 2014 pátek
14. 6. 2014 sobota
15. 6. 2014 ned le
20. 6. 2014 pátek
21. 6. 2014 sobota
22. 6. 2014 ned le
28. 6. 2014
29. 6. 2014
5. 7. 2014 sobota
6. 7. 2014 ned le

Osmifinále P
tvrtfinále P
Semifinále P
Finále P
12. kolo
13. kolo
možnost p edehrávky 15. kola
14. kolo
15. kolo
16. kolo

možnost

17. kolo
edehrávky 19. kola
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

MaP R staršího žactva
MaP R staršího žactva
MaP R staršího žactva
MaP R mladšího žactva a dorostu
MaP R mladšího žactva a dorostu
MaP R mladšího žactva a dorostu
Mezizemská utkání echy – Morava
Mezizemská utkání echy – Morava
Kvalifikace o 1. ligu žen
Kvalifikace o 1. ligu žen
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Svaz národní házené
SPORTOVN TECHNICKÁ KOMISE VV SNH
____________________________________________________________________________________________________________

Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6; tel. a fax 242429249, mobil 602957866, sekretá Petr HOLÝ

O: 539929

E-mail: narodnihazena@cuscz.cz

P

www.svaznarodnihazene.cz

IHLÁŠKA

do vrcholných sout ží 2013/2014
Oddíl národní házené:
itelný a úplný název oddílu)

p

i h l a š u j e

družstvo do 1. ligy muž , do 1. ligy žen, do 2. ligy muž
(nehodící se škrtn te)
trenérem je:

telefon:

adresa:

a zavazuje se, že bude ádn plnit povinnosti, vyplývající z ú asti ve vrcholných sout žích sout žního
ro níku 2013/2014 dle „Propozic vrcholných sout ží dosp lých 2013/2014" a z ú asti v 40. r. eského
poháru, dle „Propozic 40. ro níku eského poháru dosp lých“.
Oddíl zajiš uje pro družstvo p ihlášené na základ této p ihlášky rozhod ího (dle Propozic vrcholných
sout ží 2013/2014 odd. B technická ustanovení):
Rozhod í:

telefon
(jméno a p íjmení)

Adresa:

Náš oddíl má ve stejné kategorii i družstvo "B"*

V

ANO

x

NE

dne

razítko a podpis oddílu NH

razítko a podpis právního subjektu oddílu NH

Prohlášení rozhod ího:
Se za azením na p ihlášku výše uvedeného družstva souhlasím a prohlašuji,
že nejsem v dom uveden na p ihlášce jiného družstva.

(podpis rozhod ího)

Údaje pro ligový adresá
Povrch h išt :

tel. na h išt :

Barvy dres :
Stanovené za átky utkání na našem h išti

v ned li:

i dvoukole v sobotu:

v ned li:
(vždy odpoledne)

(vždy dopoledne)

Organiza ní pracovník oddílu:
Celé jméno:

Adresa:
PS :

Telefon:

byt:

od - do

zam:

od - do

mob:

od - do

fax:

e-mail:

Popis cesty na h išt
(stru
železn. nebo autobus. stanice, sm r od dopravního prost edku na h išt , p ípadn asový údaj od
mezního bodu na sportovišt - pokud se cesta nezm nila, sta í napsat „není žádná zm na")

náhradní h išt - viz Propozice odd. A l. 9a (pro oddíly s h išt m s p írodním povrchem)

Poznámka: v p ípad h išt s um lým povrchem prosím up esn te podmínky pro používání:
Zákaz vstupu v:

obuvi s kolíky*

ANO

x

NE

pozn.: ………………………….

turfech*

ANO

x

NE

pozn.:………………………….

obuvi s barvící podrážkou* ANO

x

NE

pozn.: ………………………….

x

NE

VETACE rozhod ího:

ANO

………………………………
Jméno a p íjmení rozhod ího
*(Nehodící se škrtn ne)
STK SNH upozor uje všechny p ihlášená družstva, že dle ustanovení l. B/3/d Propozic vrcholných
sout ží 2013/2014 je každý ú astník t chto vrcholných sout ží automaticky i ú astníkem
40. ro níku eského poháru dosp lých.

!!! KONE NÝ TERMÍN PRO PODÁNÍ P IHLÁŠKY JE 22. 7. 2013 !!!

