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Mistrovství R v národní házené
pro rok 2014 v kategoriích
ml. žákyn , ml. žáci, st. žákyn , st. žáci, dorostenky, dorostenci

PROPOZICE
A – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. ízení Mistrovství R
a) p ísluší z pov ení VV SNH komisi mládeže (dále jen KM)
b) pro ízení Mistrovství R je vždy ur ena ídící komise ve složení:
1. editel (práva a povinnosti viz Práva a povinnosti editele akce mládeže)
2. zástupce editele (zpravidla organiza ní pracovník po ádajícího oddílu)
3. vedoucí rozhod ích

2. Po adatelé
Z pov ení VV SNH po ádají Mistrovství R v roce 2014 tyto oddíly (kluby) národní házené.
Oddíly se v as spojí s po adatelem na domluv p ípadné formy ubytování. Nedohodnou-li se
družstva
s po adatelem na jiném druhu ubytování, vezmou si s sebou ú astníci karimatky a spací pytle.

kategorie
ml. žákyn
jednatel:
ml. žáci
jednatel:
st. žákyn
jednatel:
st. žáci
jednatel:
dorostenky
jednatel:
dorostenci
jednatel:

po adatel
TJ P eštice
Stanislav Zadražil
SK Studénka
Milan Stiller
TJ Chropyn
Ing. Pavel Jurtík
SK Studénka
Milan Stiller
TJ S. Vracov
Jaromír Kunický
Sokol Kr ín
Robert Šefc

oblast
Západo eská
tel.: 602 690 699
Severomoravská
tel.: 737 319 575
Severomoravská
tel.: 607 825 822
Severomoravská
tel.: 737 319 575
Jihomoravská
tel.: 724 055 834
východo eská
tel.: 724 053 723

3. Termín konání
starší žactvo ve dnech:
s p íjezdem do místa konání ve tvrtek
mladší žactvo a dorost ve dnech:
s p íjezdem do místa konání ve tvrtek

Svaz národní házené

povrch
Um. tráva

editel

tel. kontakt na
editele

conipur
conipur
conipur
conipur
conipur

13. 6. – 15. 6. 2014 (PÁ - NE),
12. 6. 2014
20. 6. – 22. 6. 2014 (PÁ - NE),
19. 6. 2014
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4. Místo konání
Hraje se zpravidla na h išti po adatele akce.

5. P ihlášky
a) p ihlášky na M R obdrží všichni potencionální ú astníci prost ednictvím p íslušné OSK
do 2. 5. 2014 (forma p ihlášky je v kompetenci jednotlivých OSK),
b) p ihlášky, ádn vypln né oddílem a potvrzené jeho právním subjektem (není-li oddíl sám
právním subjektem), zašlou potencionální ú astníci p íslušné OSK nejpozd ji do 15. 5. 2014,
c) p íslušné OSK zašlou souhrnné p ihlášky potencionálních ú astník M R nejpozd ji
do 20. 5. 2014 na sekretariát SNH, a to elektronicky na adresu narodnihazena@cuscz.cz nebo
písemn na: Svaz národní házené, p. Petr Holý, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6
d) p i nezaslání ihlášky nebude družstvo k M R p ipušt no,
e) právo ú asti na M R má vít zné družstvo z každého oblastního p eboru (OP), které se p edem
ádn p ihlásilo. V p ípad , že se toto družstvo z jakéhokoliv d vodu M R nezú astní (nepodá
ihlášku), p echází toto právo ú asti družstvo na 2. míst p íslušného OP (na družstva z
dalších míst toto právo již nep echází).
f) odmítne-li družstvo s právem ú asti dle l. A/5/e ú ast na M R, nemá právo ani na ú ast na P
R jako zástupce oblasti, tohoto turnaje se m že zú astnit pouze jako družstvo po adatele,
h) každý skute ný ú astník M R je povinen nahlásit po adateli nejpozd ji 8 dn p ed za átkem
akce po et osob své výpravy, v etn mužského a ženského složení, dobu p íjezdu do místa
konání a ádn si objednat požadovaný druh noclehu a stravu (p ípadný rozdíl mezi nahlášeným
po tem osob a skute ným po tem osob, je ú astník povinen po adateli uhradit v plné výši!),
i) pokud dojde k situaci, že se z n které oblasti nep ihlásí v p íslušné kategorii žádné družstvo,
bude nahrazeno dalším družstvem z té oblasti, která m la z uplynulých t í ro ník M a P R:
1. nejvyšší sou et bod za umíst ní z M a P R (dle F SNH).
2. p i stejném po tu umíst ní je rozhodující umíst ní na M R.
Tabulka náhradník na M a P R mládeže 2014:

1.
2.
3.

ml. žci
SM
Z
JM

ml. žky st. žci
SM
SM
Z
S
JM

st. žky
V
Z
SM

dci
JM
SM

dky
Z
V
SM

6. Ú astníci
Zpravidla p eborníci oblastí: St edo eské, Severo eské, Východo eské,
Jihomoravské a Severomoravské ve všech mládežnických kategoriích.

Západo eské,

7. Po adí utkání
podle P íloha . 2 ( asový program)

8. Rozlosování
Jednotlivé OSK obdržely tato ísla: (každý rok se oblasti posouvají o jedno íslo)
1. Jihomoravská,
2. St edo eská,
3. Východo eská,
4. Západo eská,
5. Severo eská,
6. Severomoravská

9. Úhrada
Jednotlivá družstva startují na vlastní náklady. VV SNH následn proplatí náklady dle upravené
Hospodá ské sm rnice a uzav ené Smlouvy s každým po adatelem.
Svaz národní házené
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10. Ubytování
pro ú astníky akce zajistí po adatel na t i noci takto:
a) pro st. žactvo: od tvrtka 12. 6. 2014 do ned le 15. 6. 2014
b) pro ml. žactvo a dorost: od tvrtka 19. 6. 2014 do ned le 22. 6. 2014
Ubytování si hradí zú astn ná družstva sama, p ímo v míst konání, dle p edem a v as
zaslané objednávky! Viz P íloha . 1 (Hospodá ská sm rnice).

11. Stravování
Pro ú astníky akce zajistí po adatel. Požadované stravování pro zú astn ná družstva, rozhod í
a editele za íná v pátek snídaní a kon í v ned li ob dem.
Stravování si hradí zú astn ná družstva sama, p ímo v míst konání, dle p edem a v as
zaslané objednávky! Viz P íloha . 1 (Hospodá ská sm rnice).

12. Cestovné
bude zú astn ným družstv m proplaceno podle
ílohy . 1 (Hospodá ská sm rnice)
hospodá skou komisí SNH. Družstva cestují na vlastní nebezpe í!!!!!

13. Další povinnosti OSK
a) telefonicky nebo e-mailem oznámí na SE SNH kone né po adí sout ží v kategorii staršího
žactva - termín nejpozd ji do pond lí 2. 6. 2014,
b) telefonicky nebo e-mailem oznámí na SE SNH kone né po adí sout ží v kategorii mladšího
žactva a dorostu - termín nejpozd ji do pond lí 9. 6. 2014.

Svaz národní házené
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B – TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. P edpis
Hraje se podle Pravidel NH, Sout žního a Disciplinárního ádu SNH a t chto Propozic.

2. Hrací doba
dle pravidel NH

žactvo 2 x 25 min., p estávka 10 min.,
dorost 2 x 30 min., p estávka 10 min.,

3. Hrací systém
a) každý s každým jednokolov (po adí zápas dle stanoveného rozlosování viz l. A7 a A8),
b) jestliže p es veškerá opat ení, uvedená v l. A5, dojde k tomu, že se z n které oblasti žádné
družstvo nep ihlásí, dostane možnost startu další dopln né družstvo, které bylo za azeno podle
stanoveného klí e (viz l. A5/i - íslo chyb jící oblasti).

4. Oprávn ní ke startu
a) k utkání m že nastoupit 15 hrá (13 + 2).
b) Mají hrá ky a hrá i:
1) mladší žactvo narozené po 1. 9. 2001 - startuje na platný pr kaz SNH,
2) starší žactvo narozené od 1. 9. 1998 do 31. 8. 2001 v etn - startuje na platný pr kaz SNH,
3) dorost narozený od 1. 9. 1995 do 31. 8. 1998 etn - startuje na platný pr kaz SNH,
za starší žactvo m že startovat mladší žactvo, za dorost m že startovat starší žactvo,
c) vedoucí družstev p edloží p ed zahájením turnaje ídící komisi Soupisku družstva
(na p edepsaném formulá i vydaném KM SNH) podepsanou a orazítkovanou razítkem oddílu
(klubu) a k této soupisce p iloží pr kazy SNH, dále p edloží ke kontrole:
1) u ml. žactva - pr kazy zdravotní pojiš ovny (originály),
2) u st. žactva a dorostu - pr kazy zdravotní pojiš ovny (originály) a dále u hrá starších 15ti let další platný pr kaz vydaný státní správou (ob anský pr kaz, cestovní pas, idi ský
pr kaz, v p ípad , že takový pr kaz ješt nevlastní, p edloží originál rodného listu a potvrzení
z matriky p íslušného M stského i Místního ú adu o tom, že nevlastní OP),
d) bez p edložení t chto doklad nebude družstvo nebo jednotlivec p ipušt ni k Mistrovství R
a družstvu nebude poskytnuta náhrada za cestovné. Cizinec doloží k reg. pr kazu doklad
potvrzený MÚ STK SNH.
e) Každý oddíl i klub, jehož družstvo se zú astní M R, je povinen s družstvem vyslat
minimáln 2 osoby starší 18-ti let ve funkcích: vedoucí družstva, trenér i asistent trenéra, a to
z d vodu možné kolize s lánkem 7, bod b) a lánkem 4 Pravidel NH (OT, zdravotní
indispozice apod.).

5. Hodnocení výsledk utkání a celého Poháru R
a) za vít zství v zápase získává družstvo 2 body, za nerozhodný výsledek 1 bod, za porážku
0 bod . Kone né po adí se ur uje podle po tu získaných bod v celém turnaji. Vít zem se
stává družstvo s nejv tším po tem získaných bod . P i rovnosti bod se po adí ur í podle
lánku . 64 S SNH str. 12,
b) v p ípad rozhodnutí rozhod ího, že h išt je nezp sobilé ke h e a n která utkání se pro tuto
skute nost nebudou moci odehrát, a to nap . vzhledem ke v asnému návratu zú astn ných
družstev zp t dom , rozhodne o dalším postupu p íslušná ídící komise, po konzultaci s
edsedou KM SNH,
c) v p ípad nedohrání sout že nebudou výsledky vyhlášeny a o kone ném ešení rozhodne VV
SNH na svém nejbližším zasedání dle dodaných podklad p íslušné ídící komise, která je
neprodlen zašle na SE SNH.

Svaz národní házené
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6. Ceny
Družstvo, které se umístí na 1. míst získává titul „Mistr R“ pro rok 2014 a nevratný pohár.
lenové vít zného družstva obdrží diplom na jméno. lenové družstev umíst ných na 1. až 3. míst
obdrží medaile p íslušné hodnoty. Každé družstvo obdrží diplom za umíst ní. Tento l. platí pouze
za p edpokladu, že byla sehrána všechna stanovená utkání.

7. Rozhod í a editelé
Rozhod í budou delegováni KR SNH ve spolupráci s ÚR p íslušné OSK, které zašlou nejpozd ji do
31. 5. 2014 p edsedovi KR návrh nasazení rozhod ích. editelé budou delegováni KM SNH.

8. Hlášení výsledk
Po ádající oddíl je povinen, ve spolupráci s editelem M R, hlásit pr žné výsledky, a to ihned
po skon ení posledního utkání hracího dne a kone né umíst ní neprodlen po skon ení celé akce
zpravodajci Jan Sláde kové – MT 605 064 699, e-mail: janasladeckova@seznam.cz
Dále je povinen po ádající oddíl zaslat p ehled výsledk na e-mailovou adresu p edsedy KM SNH –
pavla.jurtikova@seznam.cz, a to nejpozd ji první pracovní den po skon ení akce.

9. Postihy a ocen ní
a)
viz D SNH + P íloha k "Disciplinárnímu ádu SNH" - sazebník trest oddíl "C",
b)
p i kontumaci výsledku z jakýchkoliv d vod a p in bude viník potrestán po ádkovou
pokutou 200,- K za utkání,
c)
nedostaví-li se družstvo na M R mládeže, a bylo ádn p ihlášeno, uhradí oddíl
prokazatelné náklady za ubytování a stravování a dále po ádkovou pokutu ve výši 5.000,- K ,
d)
nedokon í – li družstvo z vážných zdravotních p in celou sout ž, jsou všechny jeho
dosažené výsledky anulovány a výsledná tabulka turnaje se sestaví bez odstoupivšího
družstva. Nedokon ení sout že oznámí vedoucí družstva písemnou formou editeli turnaje s
udáním d vodu. Není p ípustné, aby po tomto oznámení družstvo v turnaji ješt nastoupilo.
e)
Pokuty za obdržené karty, kontumaci výsledku apod., budou editelem M R evidovány,
ale úhrada se uskute ní až po skon ení akce. Potrestané oddíly sekretá SNH v as vyzve
k jejich úhrad a bude postupováno dle D SNH p ílohy . I. sazebník trest oddíl A l. 2.
f)
Ocen ní za umíst ní družstev, které bude vždy zasláno jako dodatek dotace OSK
pro další rozvoj mládeže v oblasti, je stanoveno dle F III/K a P ílohy . 2/ bod 8.
umíst ní OSK
finan ní odm na

1.
2.
5.000,- 4.000,-

3.
3.500,-

4.
5.
6.
3.000,- 2.500,- 1000,-

10. Námitky
Musí být podány editeli akce do 5 minut ústn a do 15 minut písemn (podepsány vedoucím
a kapitánem družstva) po ukon ení p íslušného utkání, proti n muž se námitky podávají. Námitky
musí být p i p edání jejich písemného zn ní editeli doloženy poplatkem 200,- K .

Svaz národní házené
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C – R ZNÉ

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)

j)

k)

l)

ídící komise, uvedená pod bodem 1 tohoto rozpisu, zastává i funkci disciplinární komise
se všemi právy a povinnostmi. P edsedou DK je editel akce.
Hodnocení nejlepších hrá
a hrá ek odevzdají vedoucí družstev editeli akce dle jeho
pokyn a na jednotném formulá i!!!!! Viz p íloha . 3 – Hodnocení nejlepších hrá M R.
Nedílnou sou ástí t chto Propozic jsou:
1) p íloha . 1 - Hospodá ská sm rnice SNH,
2) p íloha . 2 - asový program M R,
3) p íloha . 3 - Hodnocení nejlepších hrá M R,
4) p íloha . 4 – Soupiska družstva
Každé družstvo je povinno mít k dispozici 2 soupravy dres odlišné barvy a minimáln jeden
mí na trénování.
Po adatel zajistí službu na nádraží v p ípad , že o to n které družstvo požádá. Použije-li
družstvo svého dopravního prost edku, zajistí po adatel v as službu na míst , které tento
astník oznámí.
Veškeré materiály vydané SNH, jakož i pokyny vydané po adatelem nebo ídicí komisí, jsou
pro všechny ú astníky závazné a jsou povinni se jimi ídit.
Jednu hodinu p ed utkáním jsou družstva povinna se dohodnout na barv dres , aby byly
rozdílné. Volbu má družstvo uvedené v Zápise o utkání jako domácí.
Všechna zú astn ná družstva jsou povinna zú astnit se slavnostního zahájení akce i
slavnostního ukon ení akce ve sportovním úboru (dresy, stejné teplákové soupravy) a dle
pokyn po adatel .
Vedoucí družstev (pov ený len oddílu) zašlou hodnocení akce na p edepsaném tiskopise
(možno zaslat e-mailem):
starší žactvo nejpozd ji do st edy 18. 6. 2014
mladší žactvo a dorost nejpozd ji do st edy 25. 6. 2014 na adresu p edsedy KM SNH
Pavla Jurtíková, K. H. Máchy 753, Chropyn , 768 11; pavla.jurtikova@seznam.cz.
i nespln ní tohoto na ízení bude oddíl potrestán po ádkovou pokutou ve výši 500,- K .
Všichni editelé a po adatelé jsou povinni po ukon ení akce zaslat nezávisle na sob
hodnocení akce, p ipomínky a návrhy jednotlivých ú astník , editel navíc zápisy o utkání,
soupisky a další p edepsané materiály:
starší žactvo nejpozd ji do st edy 18. 6. 2014
mladší žactvo a dorost nejpozd ji do st edy 25. 6. 2014 na adresu p edsedy KM SNH
Pavla Jurtíková, K. H. Máchy 753, Chropyn , 768 11; pavla.jurtikova@seznam.cz. P i
nespln ní tohoto na ízení bude oddíl potrestán po ádkovou pokutou ve výši 500,- K .
Po adatel je povinen zajistit vhodné ubytování pro vedoucí a trenéry družstev opa ného
pohlaví v p ípad , že po ítá se spole ným ubytováním pro více družstev! Dále je povinen
nabídnout na požádání ú astník m akce ubytování na lepší úrovni (pokoje, postele apod.).
Náklady za jakýkoliv druh ubytování si hradí ú astníci sami! Viz p íloha . 1 – Hospodá ská
sm rnice.
Výklad t chto propozic je pln v kompetenci VV SNH, který je schválil dne 15. 4. 2014!

Bc. Pavla Jurtíková v. r.
p edsedkyn KM SNH

Svaz národní házené
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íloha . 1
HOSPODÁ SKÁ SM RNICE M R 2014
UPOZORN NÍ
V letošním ro níku finále M R mládeže 2014 všichni ú astníci startují na své náklady. Pronájmy,
funkcioná e SNH ( editel, rozhod í) za ízení turnaje, zápas , cestovné a stravné hradí pov ený
po adatel (oddíl, TJ).
V p ípad obdržení státní dotace, po adatelé a ú astníci p edloží vyú tování dle níže uvedených
podklad a požadavk na vyzvání SE SNH do 7 dn . Po provedené kontrole budou uznané finan ní
prost edky zaslány po adateli a zú astn ným družstv m na ú et, který je uvedený ve smlouv
o pov ení po adatele a v adresá i jednotlivých oddíl . Zálohy pro po adatele se nebudou
poskytovat.
Pro kategorii mladšího žactva bude poskytnut p ísp vek na ubytování na základ získaného
sponzorského daru. Tento p ísp vek bude zaslán po adateli, který jej použije na pokrytí náklad za
ubytování jednotlivých ú astník . Podmínkou je zajišt ní noclehu na postelích.

Výkonný výbor SNH hradí (pouze v p ípad obdržení státní dotace – viz výše):
I. družstv m
cestovné
1. bude proplaceno do místa konání a zp t (vlak 2. t ídy, dle platného Tarifu D - Sleva
pro skupinu), na podklad originál cestovních doklad zaslaných HK SNH na adresu SE
SNH, a to 17 osob (15 hrá + 2 doprovod).
Doklady pro vyú tování cestovného je nutné zaslat nejpozd ji do 30 dn po ukon ení akce,
jinak nebude toto cestovné oddílu i klubu proplaceno (Viz Zápis . 9/2007
ze zasedání VV SNH konaného dne 15. 12. 2007 – USNESENÍ 123/2007).
2.
i použití vlastního dopravního prost edku, bude vyplacena ástka cestovného vlakem (vlak
2. t ídy, dle platného Tarifu D - Sleva pro skupinu), a to na nejkratší vzdálenost
íslušného spojení.
3. Pokud pojede družstvo s v tším po tem hrá i doprovodu, než je p edepsáno VV SNH,
je možno i na tyto osoby využít slevu, ale ta nebude proplacena.
4. Místenky a všechny další p ípadné cestovní p íplatky si hradí každý oddíl i klub sám.

II. rozhod ím a editeli
cestovné
1. bude proplaceno do místa konání a zp t (vlak 2. t ídy, dle platného Tarifu D, v p ípad
nezbytné pot eby a po odsouhlasení HK SNH lze použít vlaky SC, EC, IC).
2.
i použití vlastního vozidla bude proplaceno jízdné vlakem (vlak 2. t ídy, dle platného
Tarifu D) - ástka 4,00 K /km p i této akci, dle F SNH P íloha . 2. l. 2, rozhod ím a
editeli nep ísluší. Použití vlastního vozidla bude povoleno pouze za p edpokladu, že v aut
pojedou nejmén dva rozhod í a náklady nebudou v tší než p i jízd vlakem!!!
3. Náklady za cestovné rozhod ích a editele vyplatí po adatel a následn vyú tuje SNH.
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ubytování a stravování
1. zajiš uje po adatel po celou dobu akce – ubytování od tvrtka do ned le, stravování
od pátku – snídan do ned le – ob d.
2. Náklady za ubytování a stravování rozhod ích a editele uhradí po adatel a následn
vyú tuje SNH.
odm ny dle F SNH - P íloha . 2, bod 4
název akce
rozhod í
editel______________
a) Mistrovství R dorostu
4,- K /min.
600,- K za celou akci
b) Mistrovství R žactva
3,- K /min.
600,- K za celou akci
Odm ny pro rozhod í a editele akce vyplatí po adatel a následn vyú tuje SNH.

Výkonný výbor SNH nehradí:
I. družstv m:
ubytování – které bude zajišt no po adatelem podle požadavk na t i noci od tvrtka
do ned le, a to pro 17 osob (ubytování pro osoby nad tento po et si musí každé družstvo zajistit
as u po adatele akce, nejpozd ji však 8 dn p ed jejím za átkem!!!),
stravování – které bude jednotné a které po adatel zajiš uje dle požadavku ú astník
na pátek (snídan , ob d, ve e), na sobotu (snídan , ob d, ve e) a na ned li (snídan , ob d), a to
pro 17 osob (stravování pro osoby nad stanovený po et si musí každé družstvo zajistit v as u
po adatele akce, nejpozd ji však 8 dn p ed jejím za átkem!!!!).
POZOR!!!! Veškeré náklady na stravování a ubytování si v roce 2014 hradí ú astníci sami a
to podle edem zaslané objednávky!!!
Vedoucí družstva provede tuto úhradu v hotovosti, v míst konání akce a p ed jejím zahájením,
s pov eným pracovníkem po adatelského oddílu (klubu)! V p ípad , že zú astn né družstvo tuto
úhradu dle uvedených pokyn neprovede, nebude k turnaji p ipušt no a následn bude jeho oddíl
(klub) potrestán po ádkovou pokutu ve výši 5.000,- K !

Po adatelé jsou povinni zajistit:
I. družstv m
ubytování – na t i noci, pro výše stanovený po et osob v minimálním standardním provedení (na
zemi s vlastním spacákem a karimatkou) a v maximálních cenových relacích 40,- K až 60,- K za
osobu a noc, maximáln 40,- K si mohou po adatelé ú tovat za spole né ubytování pro více
družstev, jejichž lenové jsou vybaveni vlastním spacákem a karimatkou (nap . v t locvi ,
velkém sále apod.) maximáln 60,- K si mohou po adatelé ú tovat za samotné ubytování pouze
pro leny jednoho družstva, vybavené vlastním spacákem a karimatkou (nap . ve t íd , šatnách
apod.). Po adatelé by dále m li nabídnout ú astník m možnost ubytování na lepší úrovni, a to podle
možností v míst konání i v jeho blízkém okolí (nap . v ubytovnách, internátech, chatových
osadách, hotelích apod.), dle dohody s ú astníky ho zajistí sami anebo uvedou telefonický i jiný
kontakt, podle kterého si zájemci ubytování zajistí!
stravování – pro výše stanovený po et osob, na pátek (S+O+V), sobotu (S+O+V) a ned li (S+O),
stravování bude jednotné pro všechny ú astníky a po adatelé ho zajistí dle místních podmínek nap .
v restauracích, školních jídelnách, vyva ovnách apod.
POZOR – maximální ceny za stravování ú astník M R jsou stanoveny takto:
mladší + starší žactvo 440,- K na celou akci, dorost + dosp lí 500,- K na celou akci!!!
Po adatelé by m li p edem ur it pevn stanovené cenové relace snídaní, ob
a ve í.
Svaz národní házené
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II. rozhod ím a editeli
ubytování – na t i noci, na lepší úrovni, v maximální hodnot 300,- K za osobu a noc,
stravování – po ínaje v pátek snídaní a kon e v ned li ob dem v hodnot 500,- K na celou akci.

astníci akce jsou povinni:
-

-

-

nahlásit ve stanovené dob p esné po ty osob své výpravy a dobu p íjezdu do místa konání,
ve stanovené dob si závazn objednat po adatelem nabízený a zajišt ný druh ubytování,
ve stanovené dob si závazn objednat po adatelem nabízené a zajišt né stravování,
závazné objednávky na stravování a ubytování poslat na adresu organiza ního pracovníka
po adatelského oddílu (klubu) a to bu doporu eným dopisem, nebo elektronickou poštou,
vždy je t eba si vyžádat potvrzení o p ijetí objednávky, které je povinen po adatel vydat!
v plné výši uhradit závazné objednávky na stravování a ubytování,
as oznámit po adateli p ípadné nerespektování nabídky na stravování i ubytování
(v takovém p ípad si tyto služby musí ú astníci zabezpe it sami!),
do za átku akce být v neustálém kontaktu s po adateli akce (e-mail, telefon) a spolupracovat
s nimi tak, aby se v as p edešlo p ípadným nesrovnalostem i problém m,
v plné výši uhradit náklady na stravování a ubytování, které po adatel zajistil a to i p es
ípadnou skute nost, že se n které zú astn né družstvo s po adatelem v bec
nekontaktovalo a p edem si tyto služby neobjednalo,
v p ípad , že družstvo tuto úhradu p ed zahájením akce neprovede, nebude k turnaji
ipušt no a následn jeho oddíl (klub) potrestán po ádkovou pokutu ve výši 5.000,- K
pln respektovat rozhodnutí ídící komise, která s kone nou platností rozhodne
o ú asti i neú asti družstev v turnaji v p ípadech, které se budou týkat p ípadných
problém s úhradami za ubytování a stravování.

Po adatelé by ve vlastním zájmu a v zájmu co nejlepšího zabezpe ení akce, m li sami co nejd íve
kontaktovat všechna zú astn ná družstva, a to prost ednictvím jejich oddílových (klubových) org.
pracovník . M li by je seznámit s nabídkami na ubytování a stravování, p ípadn dalšími
nabízenými službami a vyžadovat od nich zaslání závazné objednávky na tyto služby! Jedin takto
lze p edejít p ípadným problém m, které by mohly nastat a které by mohly narušit pr h této
nejvyšší mládežnické akce!
Refundace mzdy se po adatel m akce, trenér m, vedoucím družstev, rozhod ím a editel m
akcí neproplácí!!
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íloha . 2
ASOVÝ PROGRAM M
žactvo
2 x 25 (10)

R 2014

dorost
2 x 30 (10)
7:00
7:30
8:00

pátek 13. a 20. ervna 2014
Snídan
sch zka vedení a zástupc družstev – p edání soupisek a dalších náležitostí
slavnostní zahájení – nástup všech ú astník M R - slib, hymna

8:30

3

-6

9:40

9:50

5

-1

10:50

11:10

2

-4

12:00

Ob d

14:30

6

-1

15:40

15:50

2

-3

16:50

17:10

4

-5

18:00
20:00
7:30

Ve e
sch zka vedení a zástupc družstev – p ipomínky
sobota 14. a 21. ervna 2014
Snídan

8:30

6

-2

9:40

9:50

1

-4

10:50

11:10

3

-5

12:00

Ob d

14:00

4

-6

15:10

15:20

2

-5

16:20

16:40

1

-3

18:00
20:00
7:00

Ve e
sch zka vedení a zástupc družstev - odevzdání hodnocení hrá
ned le 15. a 22. ervna 2014
Snídan

8:00

5

-6

9:10

9:20

3

-4

10:20

10:40

1

-2

11:30
11:40
12:00

12:00
12:10
12:30

sch zka vedení a zástupc družstev – zhodnocení
slavnostní ukon ení, vyhlášení vít
- p edání medailí a diplom
Ob d
odjezd ú astník

Pouze editel konkrétního M R je oprávn n, v p ípad závažného d vodu, se souhlasem všech
astník , kterých se p ípadná úprava týká, a s v domím p edsedkyn KM SNH, upravit asový
program M R.
Družstvo, které chce upravit asový program, o to požádá písemn , k rukám p edsedkyn KM
SNH Pavly Jurtíkové (e-mail: pavla.jurtikova@seznam.cz), a to nejpozd ji 8 dní p ed konáním
akce.
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íloha . 3

HODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH HRÁ
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SOUPISKA DRUŽSTVA
Oddíl / klub NH (p esný název): _____________________________________________________
Kategorie: ___________________________________
íslo hrá e
barva 1

Akce: ___________________________

íslo reg.

jméno a p íjmení

datum nar.

íslo OP

íslo reg.

jméno a p íjmení

datum nar.

íslo OP

barva 2

íslo
zdrav.
poj.

datum lék.
prohlídky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
íslo
ZP

tren.
ída

TRENÉR
ASISTENT TRENÉRA
ASISTENT TRENÉRA
VEDOUCÍ
Potvrzujeme tímto, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skute nosti. P ebíráme rovn ž veškerou
zodpov dnost v p ípad zjišt ní nepravdivých informací, v etn následujících postih .

V_____________________________

_______________________________
podpis p edsedy oddílu/klubu
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dne __________________________

razítko oddílu/klubu

______________________________
podpis jednatele oddílu/klubu
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