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A. Všeobecná ustanovení
1. Řízení vrcholných soutěží
a) z pověření VV SNH přísluší řízení sportovně-technické komisi VV SNH (dále jen STK SNH)
2. Pořadatelé utkání
a) jsou oddíly uvedené na prvém místě v termínové listině s pořadem utkání
3. Místo konání
a) určí vždy pořadatelé utkání
4. Účastníci
a) jsou družstva oprávněná ke startu ve vrcholných soutěžích, řádně v termínu přihlášená
na stanoveném formuláři „Přihláška do vrcholných soutěží“, která současně splňují podmínky
těchto propozic, a to:
1. liga muži
1. liga ženy
2. liga muži

- 12 družstev
- 22 družstev (2 skupiny po 6 družstvech; 2 skupiny po 5 družstvech)
- dvě skupiny po 12 družstvech

b) jednotliví účastníci 1. a 2. ligy mužů ročníku 2020/21 budou stanoveni na základě
konečných výsledků příslušné soutěže ročníku 2018/19, jednotliví účastníci 1. ligy žen ročníku
2020/21 budou stanoveni na základě účasti příslušné soutěže ročníku 2019/2020 a ustanovení
propozic vrcholných soutěží pro rok 2020/21.
c) v zájmu zachování kontinuity soutěží a umožnění startu výkonnostně nejlepších družstev
v ligové soutěži se umožňuje výjimka z ustanovení čl. 66 Soutěžního řádu SNH, kdy tento článek se
pro soutěž 1. liga žen neuplatní, tzn. v této soutěži je umožněn start více družstev jednoho oddílu,
a to výhradně při dodržení podmínek pro vedení soupisek jednotlivých družstev uvedených v čl.
C/3 těchto propozic a příslušných ustanovení Soutěžního řádu SNH.
5. Přihlášky do vrcholných soutěží
a) přihlášky do vrcholných soutěží řádně vyplněné oddílem a potvrzené právním subjektem
(není-li oddíl sám právní subjekt), zasílejte doporučeně, e-mailem (naskenovaný originál) nebo
předávejte osobně (proti potvrzení ze strany SE SNH) nejpozději do 15. 7. 2020 na kontakty
uvedené v zápatí úvodní strany těchto propozic
b) při nedoručení přihlášky v termínu nebude družstvo zařazeno do vrcholných soutěží!!!
c) jakékoliv změny údajů uvedených v přihlášce v průběhu soutěžního ročníku je účastník
povinen neprodleně písemně oznámit řídící komisi soutěže (potvrzené oddílem a právním
subjektem, není-li oddíl sám právní subjekt)
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6. Nasazení vrcholných soutěží dospělých
a) nasazení vrcholných soutěží dospělých provede STK na základě konečných schválených
výsledků a tabulek prvoligových, druholigových a oblastních soutěží ročníku 2018/19
b) nasazení bude, pokud možno, vycházet z následujících kritérií a bude respektovat v prvé
řadě co nejekonomičtější rozložení pořadu zápasů:
1. pořad zápasů základní části 1. ligy mužů bude nasazen tak, aby se ve dvojkolech střetla
nejvzdálenější družstva mezi sebou, tj. družstva ze ZČ oblasti a nejblíže mají určena čísla 7 –
12 (v 1. lize mužů), a naproti tomu družstva ze SM oblasti a nejblíže mají určena čísla 1 – 6
(v 1. lize mužů)
2. pořad zápasů 2. ligy mužů bude nasazen tak, aby družstva měla k sobě co nejkratší
vzdálenost, tj. do skupiny „A“ budou zařazena družstva z oblasti ZČ + nejbližší a do skupiny
„B“ pak družstva z oblasti SM + nejbližší
3. pořad zápasů 1. ligy žen bude nasazen tak, aby družstva měla k sobě co nejkratší
vzdálenost, tj. do skupin „A“ a „B“ budou zařazena družstva z oblasti ZČ + nejbližší a do
skupin „C“ a „D“ budou zařazena družstva z oblasti SM + nejbližší, mezi skupinami „A“ a
„B“, resp. „C“ a „D“ se bude postupovat dle výkonnosti, resp. dle výsledků předcházejících
ročníků
4. přidělení tzv. zajímavých čísel (výhoda posledního zápasu jarní části soutěže na
domácím hřišti) bude provedeno tak, aby se družstva užívající této výhody, pokud možno
pravidelně střídala v jednotlivých ročnících.
c) v případě nenaplnění soutěží má řídící komise právo nasazení do skupin upravit
7. Úhrada
a) družstva startují na náklady oddílu NH, resp. TJ či SK, ke kterým přísluší
b) oddíly neprovádějí úhradu delegátům ani rozhodčím za řízení utkání, rozhodčí a delegáti
budou hrazeni z účtu SNH, na který oddíly zašlou příspěvek na úhradu nákladů (dále jen příspěvek)
c) ustanovení článku A/7/b neplatí v případech, kdy si účast delegáta vyžádá oddíl nebo je
mu určen jako disciplinárního opatření, v tomto případě hradí náklady delegáta přímo oddíl dle FŘ
d) výše příspěvku činí na každé družstvo hrající 1. ligu 23.000,- Kč a na každé družstvo
hrající 2. ligu 16.000,- Kč
e) úhradu příspěvku za každé družstvo v soutěži je povinen provést příslušný oddíl ve dvou
splátkách, a to tak, že prvních 50 % příspěvku se nehradí a bude proúčtováno spolu s vyúčtováním
za soutěžní ročník 2019/2020, zbylých 50 % příspěvku je povinen oddíl uhradit nejpozději do 28. 2.
2021
8. Hrací systém
a) 1. liga mužů
a/1. základní část
- hraje se systémem každý s každým dvojkolově dle rozpisu pro 12 účastníků, 11 soutěžních kol
a z toho 3 dvojkola (viz SŘ SNH)
- pro řádnou regulérnost soutěže může řídící komise nařídit jednotné začátky utkání dvou
posledních soutěžních kol
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a/2. nástavbová část
- hraje se systémem play-off a jsou do ní zařazena družstva na prvním až šestém místě v
konečné tabulce základní části (dále jen označení „T“), které bojují o konečné pořadí na 1. – 6.
místě, přičemž družstva na 1. a 2. místě v T postupují přímo do semifinále, družstva na 3. – 6.
místě sehrají čtvrtfinále
- čtvrtfinále a semifinále se hrají na jedno vítězné utkání, a to na hřišti lépe umístěného
družstva v T
- finálové série play-off se hraje na dvě vítězná utkání, přičemž první utkání se hraje na hřišti
družstva hůře umístěného v T, druhé a případné třetí utkání série se hraje na hřišti družstva
lépe umístěného v T
- z poražených družstev v semifinále obsadí celkové třetí místo to z družstev, které obsadilo
lepší umístění v T
- o vítězi série rozhoduje pouze počet vítězných utkání v této sérii
- pro nasazení do jednotlivých kol play-off je vždy rozhodující umístění v T
- v jednotlivých utkáních musí být vždy znám 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 výsledku i po tomto prodloužení se házejí pokutové hody (dle SŘ čl.
63/3). Do prodloužení se přenášejí všechny tresty ze základní hrací doby utkání
- v prodloužení není možné čerpat oddechový čas
- čtvrtfinále: T3 vs. T6; T4 vs. T5
- semifinále: T1 vs. postupující ze čtvrtfinále (hůře umístěný v T); T2 vs. postupující ze
čtvrtfinále (lépe umístěný v T)
- finále: vítězové ze semifinále
b) 2. liga mužů
- hraje se systémem každý s každým dvojkolově dle rozpisu pro 12 účastníků, 11 soutěžních kol
a z toho 3 dvojkola (viz SŘ SNH)
- pro řádnou regulérnost soutěže může řídící komise nařídit jednotné začátky utkání dvou
posledních soutěžních kol
c) 1. liga žen
c/1. základní část
- hraje se systémem každý s každým dvojkolově
- hraje se dle rozpisu pro 6 účastníků (viz Soutěžní řád SNH)
- pro řádnou regulérnost soutěže může řídící komise nařídit jednotné začátky utkání dvou
posledních soutěžních kol
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c/2. nástavbová část
- jsou do ní zařazena všechna družstva, která budou po odehrání základní části rozdělena do
tří skupin dle umístění v konečných tabulkách základní části (dále jen označení „T“ nebo „TA“,
„TB“, „TC“ a „TD“), přičemž družstva na 1.- 2. místě v T utvoří skupinu bojující o konečné
pořadí na 1.- 8. místě, družstva umístěná na 3.- 5. resp. 6 místě v T utvoří skupinu bojující o
9.- 22. místo a to takto: skupinu „E“ vytvoří družstva umístěná na 3.-6. místě TA a TB, skupinu
„F“ vytvoří družstva umístěná na 3.-5. místě TC a TD.
- v jednotlivých skupinách nástavbové části se hraje systémem každý s každým dvojkolově
- do jednotlivých skupin nástavbové části se nepřevádějí výsledky ani body ze základní části
- pro řádnou regulérnost soutěže může řídící komise nařídit jednotné začátky utkání dvou
posledních soutěžních kol
- nasazení nástavbové části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

finálová skupina skupina E skupina F
TA1
TA3
TC3
TB1
TA4
TC4
TA2
TA5
TC5
TB2
TA6
TD3
TC1
TB3
TD4
TD1
TB4
TD5
TC2
TB5
TD2
TB6

d) všeobecně
- v případě nenaplnění soutěží má řídící komise právo hrací systém upravit
9. Dohrávky utkání
a) oddíly jsou povinny vytvořit všechny podmínky, aby utkání mohla být sehrána ve
stanoveném termínu; oddíly s přírodním, povrchem jsou povinny si před zahájením soutěží zajistit
náhradní hřiště s umělým povrchem, a toto náhradní hřiště uvést v přihlášce do vrcholných soutěží.
b) na jednom náhradním hřišti může být nahlášen pouze jeden cizí oddíl
c) dohrávky utkání jsou možné pouze na základě ustanovení SŘ
d) nesehraná či nedohraná utkání budou řešena podle SŘ
10. Povinnosti OSK
a) všechny OSK SNH zašlou do 30. 9. 2020 přehled ligových oddílů žen a do 30. 4. 2021
přehled ligových oddílů mužů z jejich příslušné oblasti, ve kterém podají informaci o počtu
mládežnických družstev příslušného oddílu zapojených do dlouhodobé oblastní soutěže
b) úseky rozhodčích OSK SNH nasadí rozhodčí uvedené na přihláškách ligových družstev ze
své oblasti, kteří nejsou zařazeni pro rozhodování ve vrcholných soutěžích dospělých, v soutěžním
ročníku 2020/2021 minimálně na 8 utkání (mistrovská utkání OP, jednotlivých kol ČP apod.)
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B. Technická ustanovení
1. Předpis
a) 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 hráči a hráčky s platnými členskými (registračními) průkazy SNH dle
ustanovení těchto propozic a všech směrnic, řádů a pravidel NH
b) družstvo startuje na základě splnění ustanovení těchto propozic a všech směrnic, řádů a
pravidel NH
3. Podmínky účasti
a) každý účastník (rozumí se oddíl) vrcholných soutěží musí mít v dlouhodobých soutěžích
dvě družstva mládeže pro danou kategorii mužů či žen, tzn. v kategorii mužů libovolnou kombinaci
družstev dorostenců, starších žáků či mladších žáků, v kategorii žen libovolnou kombinaci družstev
dorostenek, starších žaček či mladších žaček
1. v případě nesplnění této povinnosti bude ligovému družstvu daného oddílu v příslušné
kategorii odečten jeden bod za každé chybějící družstvo mládeže
2. odečet bodů dle čl. B/3/a/1 bude proveden v konečné tabulce po základní části prvoligových
soutěží, resp. v konečné tabulce druholigových soutěží
3. má-li oddíl ve vrcholných soutěžích dvě družstva mužů nebo žen, odečítají se body oběma
těmto družstvům daného oddílu
4. podmínce účasti dle článku B/3/a vyhovuje i oddíl, který nemá potřebný počet
mládežnických družstev, avšak za každé chybějící družstvo uhradí na účet SNH finanční
kompenzaci ve výši 11.000,- Kč, která bude využita na financování zimních halových soutěží
mládeže v příslušné oblasti. Rozhodnutí oddílu splnit podmínky dle článku B/3/a touto formou
musí být STK SNH písemně oznámeno do termínu prvního utkání příslušné soutěže dle
termínové listiny. Do tohoto termínu musí být rovněž kompenzace uhrazena na účet SNH.
b) každý účastník (rozumí se družstvo) vrcholných soutěží dospělých musí uvést na přihlášce
kvalifikovaného rozhodčího (viz čl. B/10/a), jenž je registrován v SNH za oddíl, za jehož družstvo je
tento rozhodčí uveden na přihlášce, s minimální kvalifikací II. třídy. Rozhodčí potvrdí souhlas se
zařazením na přihlášku svým podpisem na této přihlášce.
1. podmínku účasti dle čl. B/3/b splní i oddíl, který nesplní povinnosti uvedené v tomto bodě,
avšak uhradí v termínu pro úhradu první poloviny příspěvku na rozhodčí (článek A/7/e) paušální
poplatek ve výši 10.000,- Kč
2. v případě, že na přihlášce družstva nebude rozhodčí uveden nebo bude uveden na
přihláškách více družstev nebo nebude včas uhrazen paušální poplatek, nebude toto družstvo
připuštěno do soutěže
3. rozhodčí uvedený na přihlášce musí v soutěžním ročníku 2020/21 odpískat minimálně 70%
utkání v oblastních soutěžích dospělých a mládeže, na které bude nasazen ÚR OSK SNH nebo
70% utkání v ligových soutěžích, mistrovských, pohárových nebo kvalifikačních soutěžích, na
které bude nasazen KR SNH
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4. v případě, že rozhodčí neodpíská určený počet utkání, bude oddíl, jehož družstvo uvedlo
tohoto rozhodčího na přihlášku, po skončení soutěžního ročníku potrestán pořádkovou pokutou
ve výši 10.000,- Kč
5. počet povinně uváděných rozhodčích je omezen na dva rozhodčí za jeden oddíl
c) každý účastník (rozumí se družstvo) vrcholných soutěží 2020/21 je povinen mít k dispozici
na každé utkání dvě barevně odlišné sady dresů, jejichž barevné provedení uvede v přihlášce do
soutěže
d) každý účastník (rozumí se družstvo) vrcholných soutěží 2020/21 se automaticky stává
účastníkem 47. ročníku Českého poháru dospělých
4. Termínová listina
a) tvoří přílohu č. 1 těchto propozic
5. Hlášení konání utkání
a) hlášení konání utkání se neprovádí. Pravidelné začátky utkání uvede oddíl v přihlášce do
soutěže. V případě utkání spadající dle rozpisu na dvojkolo a utkání play-off lze začátky utkání
stanovit zásadně na sobotu odpoledne a neděli dopoledne.
b) po schválení nasazení soutěží a také před začátkem jarní části soutěží vydá řídící komise
pracovní materiál rozpisu soutěží s uvedenými časy utkání. Domácí oddíl může provádět do termínu
vyhlášeného řídící komisí úpravy rozpisu (změna času bez souhlasu soupeře, předehrávky se
souhlasem), které písemně oznámí řídící komisi. Po vyhlášeném termínu vydá řídící komise oficiální
rozpis soutěží. Změny oproti oficiálnímu rozpisu lze provádět pouze v souladu s ustanovením SŘ
SNH.
c) za každou změnu času začátku utkání, pořadatelství a změna místa po vyhlášení
oficiálního rozpisu soutěže ve zpravodaji uhradí každý oddíl žádající o změnu poplatek ve výši 100,Kč
d) za každou změnu termínu utkání po vyhlášení oficiálního rozpisu soutěže ve zpravodaji
uhradí každý oddíl žádající o změnu poplatek ve výši 300,- Kč
e) poplatkům dle čl. B/5/c,d těchto propozic nepodléhají změny v rozpisu nástavbové části
nahlášené do termínu prvního utkání nástavbové části
6. Zápisy o utkání
a) zápisy o utkání se vyhotovují ve třech exemplářích, originál a dva průpisy, výhradně na
předepsaných samopropisovacích formulářích SNH. Tyto formuláře je možné zakoupit na
sekretariátu SNH
b) všichni účastníci utkání, kteří se podílejí na vypisování zápisu o utkání (pořadatel,
vedoucí družstva domácích, vedoucí družstva hostů, rozhodčí) zodpovídají za to, že jejich část
zápisu bude vypsána řádně a čitelně na všech vyhotoveních zápisu
c) vedoucí družstva předloží rozhodčímu utkání platné registrační průkazy pouze těch
aktérů, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání
d) po utkání vyplní rozhodčí první stranu zápisu dle Pravidel NH a po podpisu obou
kapitánů a vedoucích družstev předá první kopii zápisu vedoucímu družstva hostí a druhou kopii
zápisu vedoucímu družstva domácích
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e) v případě, že rozhodčí uvádí na druhou stranu zápisu popis okolnosti utkání, u kterých si
vyžádal potvrzení ze strany kapitánů či vedoucích družstev, přepíše tento popis i na zadní strany
obou kopií zápisu a obě tyto kopie nechá potvrdit kapitány či vedoucí družstev
7. Postupy a sestupy
a) 1. liga mužů – z 1. ligy ročníku 2020/21 sestoupí do 2. ligy ročníku 2021/22 družstva, která
skončí v konečné tabulce základní části soutěže na 11. a 12. místě, a nahradí je vítězové obou skupin
2. ligy mužů ročníku 2020/21; v případě jejich nepřihlášení postupují družstva dle umístnění na
dalších místech v konečné tabulce příslušné skupiny 2. ligy, maximálně však do 3. místa včetně
b) 1. liga žen – z 1. ligy ročníku 2020/21 sestoupí přímo do příslušných oblastních soutěží
2021/22 družstva, která ve skupině E obsadí 7. a 8. místo a to za předpokladu, že dojde k naplnění
příslušné kvalifikační skupiny. V případě, že nedojde k naplnění příslušné kvalifikační skupiny, mají
právo na účast v příslušné kvalifikační skupině dle pořadí ve skupině E. Družstva na 6. místě skupin
E a F mají právo účasti v příslušné kvalifikační skupině. Právo účasti v ročníku 2021/22 mají vítězové
kvalifikačních skupin o 1. ligu žen.
c) 2. liga mužů – z 2. ligy ročníku 2020/21 sestoupí do příslušných oblastních soutěží 2021/22
družstva, která se po skončení soutěže umístí na 10. – 12. místě konečné tabulky v obou skupinách,
nahradí je družstva postupující z oblastních přeborů (v případě, že z 1. ligy sestoupí do příslušné
skupiny 2. ligy jedno družstvo); v případě sestupu dvou družstev z 1. ligy do stejné skupiny 2. ligy,
sestupuje do příslušné oblastní soutěže ještě družstvo z 9. místa příslušné skupiny 2. ligy, čímž
nesestoupí družstvo na 10. místě ve druhé skupině; nepřihlásí-li se do nového ročníku 2. ligy mužů
postupující družstvo z oblastního přeboru, nahradí je další družstvo z přeboru příslušné oblasti
umístěné do 3. místa včetně
d) všeobecně – nepřihlásí-li se do nového ročníku vrcholných soutěží družstvo, které zde
mělo právoplatně startovat, zůstává v této soutěži družstvo, které se umístilo v konečné tabulce
nejlépe z družstev, určených k sestupu; nepřihlášená družstva z ukončených ligových soutěží mají
právo hrát v soutěži o jeden stupeň nižších
e) v případě nenaplnění předpokládaného počtu účastníků jednotlivých soutěží dle výše
uvedených článků, případně při opakovaném neplnění povinnosti člena SNH, vystoupení nebo
vyloučení některého oddílu ze SNH bude v případě potřeby doplnění nejvyšších soutěží
postupováno takto:
1.liga 1. sestupující družstva zůstávají účastníky 1.ligy
2. z 2. ligy (z kvalifikace u žen) postupují družstva, která se umístila na dalších místech
obou skupin
3. pokud ze stejného místa skupin 2. ligy (kvalifikace u žen) postupuje pouze jedno
družstvo bude určeno podle vyšší hodnoty určujícího koeficientu (viz článek B/7/f)
2. liga 1. sestupující družstvo na 9. resp. 10., 11. nebo 12. místě zůstává účastníkem 2. ligy
2. z oblastních přeborů postupují vítězové a další družstva max. do 3. místa včetně; o
určení postupujícího ze stejného místa oblastního přeboru rozhoduje vyšší hodnota
určujícího koeficientu (viz článek B/7/f)
f) určující koeficient – rovná se podíl bodů dosažených družstvem v dané soutěži ku počtu
bodů dosažených vítězem dané soutěže zaokrouhlený na 4 desetinná místa
příklad:
1. Mračno
10
8
1
1
110:53
17 bodů
2. Hromno
10
6
2
2
98:74
14 bodů
určující koeficient = 14/17 = 0,82352 tj. zaokrouhleno = 0,8235
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8. Hodnocení utkání a hodnocení soutěže
a) hodnocení výsledků utkání se provádí v souladu se SŘ SNH
b) hodnocení ligové soutěže samotnými oddíly musí být provedeno ve smyslu SŘ SNH čl. 18
na určeném formuláři a předkládá se na SE SNH vždy do 14 dnů po vydání závěrečného Ligového
zpravodaje za danou část soutěže (podzim – jaro). Nepředložení hodnocení v daném termínu má
za následek pořádkovou pokutu 1.500,- Kč za každé nezaslané hodnocení. Zaslání neúplného nebo
chybně vyplněného hodnocení má za následek pořádkovou pokutu 500,- Kč za každé takové
hodnocení
c) nevyhodnocení nejlepších hráčů utkání nebo jeho nezaslání má za následek pořádkovou
pokutu 100,- Kč za každé takovéto hodnocení
9. Titul a ceny
a) vítězné družstvo z finálové série 1. ligy mužů a vítězné družstvo v tabulce po nástavbové
části 1. ligy žen získávají titul „Mistr České republiky pro rok 2021 v národní házené „mužů“ resp.
„žen“, zlaté medaile a oddíl upomínkový diplom. Dále obdrží putovní křišťálové poháry, určené pro
vítěze, které musí být vráceny na SE SNH nejpozději do konce dubna 2021. Putovní poháry pro vítěze
daroval pan Ladislav CHARVÁT. Dále družstva obdrží malé poháry pro vítěze, které zůstávají ve
vlastnictví družstva.
b) stříbrné medaile obdrží družstva, která se umístí na druhém místě 1. ligy, jejich oddíl pak
obdrží upomínkový diplom
c) bronzové medaile obdrží družstvo, které se umístí na třetím místě 1. ligy, jejich oddíl pak
obdrží upomínkový diplom
d) družstvo na prvním místě po základní části 1. ligy mužů upomínkový diplom a putovní
pohár pro vítěze základní části, které musí být vráceny na SE SNH nejpozději do konce dubna 2021
e) medaile jsou v počtu 17 kusů na jedno družstvo, včetně příslušného trenéra a vedoucího
družstva. Na základě včasného požadavku lze na náklady příslušného oddílu tento počet navýšit.
10. Rozhodčí
a) kvalifikovaným rozhodčím ve smyslu těchto propozic se rozumí rozhodčí, který má
uzavřenu platnou Smlouvu o výkonu funkce rozhodčího se SNH a je zároveň držitelem platné
licence ligového rozhodčího
b) obsazení jednotlivých kol rozhodčími provádí komise rozhodčích SNH a vyhlašuje je
prostřednictvím e-mailové korespondence a následným zveřejněním na webových stránkách SNH
c) jednotlivá utkání vrcholných soutěží jsou zpravidla řízena jedním rozhodčím,
v odůvodněných případech může KR SNH rozhodnout o řízení utkání dvěma rozhodčími (např.
utkání nástavbové části apod.)
d) výše odměn a náhrad nákladů rozhodčích a delegátů, způsob jejich vyúčtování a
vyplacení, případně postihy za neplnění povinností se řídí finančním řádem SNH, DŘ, příslušnými
metodickými pokyny a příslušnou smlouvou mezi jednotlivými rozhodčími, resp. delegáty a SNH
e) pořádající oddíl je povinen na žádost rozhodčího zajistit jeho ubytování v přiměřené
kvalitě (hotel nebo ubytovna), úhradu za ubytování provede na místě rozhodčí a následně ji zahrne
do vyúčtování dle příslušných směrnic
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f) pokud oddíl požaduje „VETACI ROZHODČÍHO“, uvede tuto skutečnost v přihlášce ligových
soutěží; VETACE je zpoplatněna částkou 2.000,- Kč
g) další „VETACE“ rozhodčích, v průběhu soutěže, je možná za předpokladu, že tato bude
nahlášena současně na sekretariát SNH a předsedovi KR nejpozději do tří pracovních dnů před
konáním příslušného utkání. Podmínkou pro uznání požadované vetace je doložení dokladu o
úhradě částky 1.000,- Kč za každé utkání na účet SNH
11. Disciplinární opatření
a) disciplinární opatření se řídí Disciplinárním řádem SNH včetně jeho příloh (zejména
Sazebník trestů), případně ustanovením těchto propozic
b) družstvo, které se vlastní vinou nedostaví k utkání, bude potrestáno dle SŘ; při třetím
nedostavení se k utkání bude družstvo ze soutěže vyloučeno a stává se sestupujícím družstvem
12. Hlášení výsledků utkání
a) musí být provedeno pořádajícím oddílem v určeném čase v den utkání (platí i pro soboty)
na jeden z kontaktů zpravodajce (přesné časy pro hlášení výsledků budou zveřejněny v ligovém
zpravodaji)
b) hlášení výsledků je možné provádět prostřednictvím:
1. telefonu
2. e-mailu
3. SMS zpráv ve tvaru „číslo utkání XXX, výsledek XX : XX, poločas XX : XX, rozhodčí XXX“
c) zpravodajce SNH: Jana Sládečková, tel: 605 064 699, e-mail: janasladeckova@seznam.cz
d) výše jmenovaný zpravodajce je členem rozšířené STK SNH a má tudíž oprávnění vést
písemnou korespondenci s ligovými oddíly v rámci svého svěřeného resortu
e) za nenahlášení výsledků utkání nebo chybně nahlášeného výsledku bude oddíl potrestán
pokutou ve výši 100,- Kč
13. Zdravotnické zabezpečení
a) dle platné právní úpravy je povinen každý účastník tělovýchovných a sportovních akcí
prokázat svoji zdravotní způsobilost
b) komisaři antidopingového výboru ČR, případně zdravotní komise SNH mohou v průběhu
ligových soutěží provádět dopingovou kontrolu, při které musí být všechny ligové oddíly a rozhodčí
všestranně nápomocni
14. Písemný styk s řídícím orgánem
a) při zasílání veškeré korespondence uvádějte přesnou adresu: „Svaz národní házené,
Zátopkova 100/2, PS 40, PSČ 160 17, Praha 6“.
15. Námitky
a) podávání a řešení námitek se řídí DŘ SNH a jeho příloh.
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16. Změna organizačního pracovníka
a) jakoukoliv změnu organizačního pracovníka je povinen oddíl hlásit písemně řídící komisi
nebo SE SNH a zároveň všem organizačním pracovníkům ve své soutěži
b) tato změna bude dodatečně zveřejněna v ligovém zpravodaji

C. Různé
1. Postihy
a) vyhlášení kontumačního výsledku v utkání, které nebylo sehráno má za následek udělení
pořádkové pokuty ve výši 7.000,- Kč
b) vyhlášení kontumačního výsledku v utkání, které bylo sehráno nebo nebylo dohráno má
za následek pořádkové pokuty ve výši 1.000,- Kč
c) vystoupení družstva z ligové soutěže po podání řádné přihlášky a před zahájením soutěží
má za následek udělení pořádkové pokuty ve výši 10.000,- Kč
d) vyloučení družstva nebo vystoupení družstva z ligové soutěže po jejím zahájení má za
následek udělení pořádkové pokuty ve výši 20.000,- Kč a toto družstvo se stává družstvem
sestupujícím
e) nezhotovení kopií zápisu dle čl. B/6 těchto propozic má za následek udělení pořádkové
pokuty pořadateli utkání ve výši 500,- Kč.
f) použití jiného než předepsaného formuláře zápisu o utkání dle čl. B/6 těchto propozice má
za následek udělení pořádkové pokuty pořadateli utkání ve výši 500,- Kč
g) veškeré pořádkové pokuty je oddíl povinen uhradit dle ustanovení SŘ SNH čl. IV/20/e.
2. Zpravodajství o ligových soutěžích
a) řídící orgán bude v průběhu soutěží vydávat postupně ligový zpravodaj se zaměřením na
vrcholné soutěže dospělých, a to včetně disciplinárních opatření; zpravodaj bude zasílán na
organizační pracovníky ligových oddílů, ligovým rozhodčím, členům STK SNH, a předsedům STÚ OSK,
při distribuci ligového zpravodaje bude v maximální míře využívána elektronická pošta
b) v ligovém zpravodaji mohou být zveřejňovány doplňky těchto propozic, které se po
zveřejnění stávají nedílnou součástí těchto propozic
c) všechny ligové oddíly a ligoví rozhodčí jsou povinni se řídit nejen směrnicemi těchto
propozic, ale i vydávanými zpravodaji, nesplnění některého ustanovení, zveřejněného v ligovém
zpravodaji a ve směrnicích těchto propozic vrcholných soutěží dospělých může mít za následek
disciplinární trest podle platných směrnic a řádů SNH
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3. Soupisky
a) pro družstva hrající soutěž 1. ligu žen, jejichž oddíl má v této soutěži více družstev, platí
následující omezení a ustanovení o soupiskách:
1. soupiska se vede pro všechna družstva hrající 1. ligu žen 2020/2021 bez ohledu na jejich
abecední pořadí, tzn. pro tuto soutěž neplatí relevantní omezení uvedené v úvodní větě čl.
IV/27 Soutěžního řádu SNH
2. v souladu s ustanovením čl. IV/28 Soutěžního řádu SNH se stanovuje počet utkání pro
zařazení na soupisku těchto družstev na jedno, tzn. hráčka je zařazena na soupisku po
odehrání prvního utkání v této soutěži s výjimkou hráček splňující ustanovení uvedené v čl.
C/3/c těchto propozic
3. hráčka zařazená na soupisku tohoto družstva nesmí nastoupit k utkání za jiné družstvo
stejného oddílu v soutěži 1. liga žen bez ohledu na jeho abecední pořadí, tzn. neplatí
relevantní omezení uvedené v čl. IV/29 Soutěžního řádu SNH
b) pro ostatní družstva v soutěži 1. liga žen a všechna družstva v soutěžích mužů platí
relevantní ustanovení o soupiskách dle Soutěžního řádu SNH s vyjímkou hráčů a hráček splňující
ustanovení uvedené v čl. C/3/c těchto propozic
c) v zájmu podpory a herní vytíženosti mladých hráčů nebudou příslušná ustanovení
Soutěžního řádu týkající se soupisek uplatňována na hráče, kteří se narodili po 1. 9. 2002, tzn. na
soupisku nebudou dopisování hráči a hráčky v dorosteneckém věku, tito musí být v zápise o utkání
označení písmenem “D“ za jménem.
d) v případě, že v jedné ze skupin 1. ligy žen bude hrát více družstev z jednoho oddílu,
ustanovení čl. C/3/c NEPLATÍ.
e) oddíly mají povinnost nahlásit úpravy provedené v soupiskách dle SŘ čl. IV/32 řídícímu
orgánu vrcholných soutěží (STK SNH) nejpozději do 28. 2. 2021.
f) na nenahlášené či chybně nahlášené úpravy nebude brán zřetel
g) hlášení musí být doručeno písemně na adresu SNH (viz čl. B/14 těchto propozic)
4. V zájmu objektivního pohledu
a) při posuzování výkonu rozhodčího jsou všichni hráči, trenéři, vedoucí, funkcionáři i ostatní
činovníci zúčastněných oddílů či klubů povinni nevyjadřovat se v den utkání k výkonu rozhodčího
(rozhlas na hřišti, místní rozhlas, tisk, televize atd.).
5. Přihláška do soutěže 2020/2021
a) je nedílnou součástí těchto propozic vrcholných soutěží dospělých – příloha č.2
6. Povinnosti pořádajícího oddílu
a) v rámci zkvalitnění informovanosti divácké veřejnosti jsou pořadatelé utkání povinni
zajistit:
1. funkční ukazatel skóre na hřišti
2. funkční časomíru a rozhlasové zařízení na hřišti
b) pořadatelské oddíly jsou dále povinny zajistit:
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1. dostatek teplé vody na každé utkání pro všechny aktéry utkání
2. průchod do sprch pouze vnitřními prostory budov, kde se šatny a sprchy nacházejí
3. plochy v okolí hřiště pro umístění reklam případných sponzorů SNH (velikost plochy bude
smluvně stanovena dodatečně dle požadavku sponzora)
7. Přípravky na mazání prstů
a) v utkání hraných dle těchto propozic je povoleno používání speciálních přípravků určených
na mazání prstů (házenkářských vosků)
b) příslušná ustanovení pravidel NH (čl. I./3.1./g, čl. III./10.1./b/6, čl. III./11/f) nebudou
v těchto soutěžích uplatňována

8. Výklad
a) výklad těchto propozic je plně v kompetenci VV SNH
Schváleno VV SNH dne 24. 6. 2020

Martin Gřes v.r.
předseda STK SNH

Přílohy:

Jiří Cedilo v.r.
předseda SNH

Zdeněk Soukup v.r.
sekretář SNH

1. Termínová listina
2. Přihláška do soutěže
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