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Výkonný výbor Svazu národní házené vypisuje
Mistrovství ČR v národní házené

pro rok 2016 v kategoriích
ml. žákyně, ml. žáci, st. žákyně, st. žáci, dorostenky, dorostenci

PROPOZICE
A – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Řízení Mistrovství ČR
a) přísluší z pověření VV SNH komisi mládeže (dále jen KM)
b) pro řízení Mistrovství ČR (dále také MČR) je vždy určena řídící komise ve složení:
1. ředitel (práva a povinnosti viz čl. C/2)
2. zástupce ředitele (zpravidla organizační pracovník pořádajícího oddílu)
3. vedoucí rozhodčích
2. Pořadatelé
Z pověření VV SNH pořádají MČR v roce 2016 tyto oddíly (kluby) národní házené. Účastníci se včas
spojí s pořadatelem na domluvě případné formy ubytování. Nedohodnou-li se družstva s
pořadatelem na jiném druhu ubytování, vezmou si s sebou účastníci karimatky a spací pytle.
kategorie
mladší žákyně
jednatel:
ředitel akce:
mladší žáci
jednatel:
ředitel akce:
starší žákyně
jednatel:
ředitel akce:
starší žáci
jednatel:
ředitel akce:
dorostenky
jednatel:
ředitel akce:
dorostenci
jednatel:
ředitel akce:
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pořadatel
TJ Přeštice
Stanislav Zadražil
Karel Nekut
TJ Šroubárna Žatec
Miluše Plecitá
Karel Klas
Baník Most NH
Lenka Walterová
Eduard Pavlíček
TJ Spartak Modřany
Josef Škvor
Mgr. Ladislava Janková
Sokol Tymákov
Lenka Fajmanová
Mgr. Pavel Souček
TJ Avia Čakovice
Ladislav Molnár
Jiří Bláha

oblast / telefon
Západočeská
tel.: 602 690 699
tel.: 725 851 241
Severočeská
tel.: 731 103 474
tel.: 725 207 271
Severočeská
tel.: 603 815 417
tel.: 733 505 731
Středočeská
tel.: 604 957 696
tel.: 603 147 358
Západočeská
tel.: 776 836 078
tel.: 739 148 565
Středočeská
tel.: 606 688 068
tel.: 723 250 606

povrch / e-mail
umělá tráva
stanislav.zadrazil@cez.cz
knekut70@gmail.com
umělá tráva
miluse.plecita@seznam.cz
karel.klas@seznam.cz
umělá tráva
banikmostnh@seznam.cz
eda.pavlicek@seznam.cz
Conipur
modrany@narodnihazena.cz
ladislava.jankova@beck.cz
umělá tráva
hazena.tymakov@seznam.cz
sugystupno@seznam.cz
umělá tráva
molnarl@volny.cz
bmr19@seznam.cz
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3. Termín konání
starší žactvo ve dnech:
s příjezdem do místa konání ve čtvrtek
mladší žactvo a dorost ve dnech:
s příjezdem do místa konání ve čtvrtek

17. 6. – 19. 6. 2016 (PÁ - NE),
16. 6. 2016
24. 6. – 26. 6. 2016 (PÁ - NE),
23. 6. 2016

4. Místo konání
Hraje se zpravidla na hřišti pořadatele akce.
5. Přihlášky
a) přihlášky na MČR obdrží všichni potencionální účastníci prostřednictvím příslušné OSK
(forma přihlášky je v kompetenci jednotlivých OSK)
b) řádně vyplněné přihlášky zašlou potencionální účastníci příslušné oblastní soutěžní komisi
nejpozději do 30. 5. 2016
c) příslušné OSK zašlou souhrnné přihlášky potencionálních účastníků MČR nejpozději
do 6. 6. 2016 na sekretariát SNH, a to elektronicky na adresu SE SNH narodnihazena@cuscz.cz a
také na adresu předsedkyně KM SNH vendulasmidlova@seznam.cz
d) při nezaslání přihlášky nebude družstvo k MČR připuštěno
e) právo účasti na MČR má vítězné družstvo z každého oblastního přeboru (OP), které se
předem řádně přihlásilo. V případě, že se toto družstvo z jakéhokoliv důvodu MČR nezúčastní
(nepodá přihlášku), přechází toto právo účasti na družstvo na 2. místě příslušného OP (na družstva
z dalších míst toto právo již nepřechází).
f) odmítne-li družstvo s právem účasti dle čl. A/5/e účast na MČR, nemá právo ani na účast na
Poháru ČR (dále tako PČR) jako zástupce oblasti, tohoto turnaje se může zúčastnit pouze jako
družstvo pořadatele
h) každý skutečný účastník MČR je povinen nahlásit pořadateli nejpozději 8 dnů před začátkem
akce počet osob své výpravy, včetně mužského a ženského složení, dobu příjezdu do místa konání
a řádně si objednat požadovaný druh noclehu a stravu (případný rozdíl mezi nahlášeným počtem
osob a skutečným počtem osob, je účastník povinen pořadateli uhradit v plné výši!)
i) pokud dojde k situaci, že se z některé oblasti nepřihlásí v příslušné kategorii žádné družstvo,
bude nahrazeno dalším družstvem z té oblasti, která měla z uplynulých tří ročníků M a P ČR:
1. nejvyšší součet bodů za umístění z M a P ČR (dle FŘ SNH)
2. při stejném počtu umístění je rozhodující umístění na MČR
Tabulka náhradníků na M a P ČR mládeže 2016:
1.
2.
3.

ml. žky ml. žci
ZČ
SM
JM
ZČ
SM
SČ

st. žky
ZČ
SM
SČ

st. žci
SM
ZČ
JM

dky
ZČ
VČ
SM

dci
ZČ
SM
VČ

6. Účastníci
Zpravidla přeborníci oblastí Středočeské (StČ), Severočeské (SČ), Východočeské (VČ), Západočeské
(ZČ), Jihomoravské (JM) a Severomoravské (SM) ve všech kategoriích mládeže.
7. Pořadí utkání
podle Příloha č. 2 (Časový program akce)
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8. Rozlosování
Jednotlivé OSK obdržely tato čísla: (každý rok se oblasti posouvají o jedno číslo)
1. Severočeská
2. Severomoravská,
3. Jihomoravská,
4. Středočeská,
5. Východočeská,
6. Západočeská
9. Úhrada
Jednotlivá družstva startují na vlastní náklady. VV SNH následně proplatí náklady dle upravené
Hospodářské směrnice a uzavřené Smlouvy s každým pořadatelem.
10. Ubytování
a) pro účastníky akce zajistí pořadatel na tři noci takto:
1) pro starší žactvo od čtvrtku 16. 6. 2016 do neděle 19. 6. 2016
2) pro mladší žactvo a dorost od čtvrtku 23. 6. 2016 do neděle 26. 6. 2016
b) pořadatele standardně zajišťuje pro zúčastněná družstva (15+2 osoby/družstvo)
hromadné ubytování na vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích účastníků
c) pořadatel je povinen zajistit vhodné ubytování pro vedoucí a trenéry družstev opačného
pohlaví v případě, že počítá se společným ubytováním pro více družstev
d) pro kategorii mladšího žactva zajistí pořadatel ubytování na postelích. Na toto
ubytování bude poskytnut ze strany SNH příspěvek ze získaného sponzorského daru. Tento
příspěvek bude zaslán přímo pořadateli, který jej použije na pokrytí rozdílu mezi skutečnou cenou
za ubytování na postelích a platbou ze strany účastníků.
e) případné sjednání vyšší kategorie ubytování pro ostatní kategorie je plně na dohodě
účastníka s pořadatelem
f) ubytování si hradí zúčastněná družstva sama, přímo v místě konání, dle předem a včas
zaslané objednávky! Viz Příloha č. 1 (Hospodářská směrnice).
11. Stravování
Pro účastníky akce zajistí pořadatel. Požadované stravování pro zúčastněná družstva, rozhodčí
a ředitele začíná v pátek snídaní a končí v neděli obědem.
Stravování si hradí zúčastněná družstva sama, přímo v místě konání, dle předem a včas zaslané
objednávky! Viz Příloha č. 1 (Hospodářská směrnice).
12. Cestovné
bude zúčastněným družstvům proplaceno podle Přílohy č. 1 (Hospodářská směrnice)
hospodářskou komisí SNH. Družstva cestují na vlastní nebezpečí!
13. Další povinnosti OSK
Telefonicky nebo e-mailem oznámí na SE SNH a předsedkyni KM SNH neprodleně po skončení
příslušných soutěží oblastních přeborů konečné pořadí jednotlivých kategorií, a to nejpozději do
pondělí 13. 6. 2016.
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B – TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. Předpis
Hraje se podle Pravidel NH, Soutěžního a Disciplinárního řádu SNH a těchto Propozic.
2. Hrací doba
dle pravidel NH

žactvo 2 x 25 min., přestávka 10 min.
dorost 2 x 30 min., přestávka 10 min.

3. Čekací doba
Při MČR není povolena čekací doba. Družstvo, které nenastoupí ke svému utkání podle časového
rozpisu, prohrává utkání kontumačně se všemi následky.
4. Hrací systém
a) každý s každým jednokolově (pořadí zápasů dle stanoveného rozlosování viz čl. A/7 a A/8),
b) jestliže přes veškerá opatření, uvedená v čl. A/5, dojde k tomu, že se z některé oblasti žádné
družstvo nepřihlásí, dostane možnost startu další doplněné družstvo, které bylo zařazeno podle
stanoveného klíče (viz čl. A/5/i – číslo chybějící oblasti).
5. Oprávnění ke startu
a) k utkání může nastoupit 15 hráčů (13 hráčů do pole + 2 brankáři)
b) mají hráčky a hráči:
1) mladší žactvo narozené po 1. 9. 2003 - startuje na platný průkaz SNH,
2) starší žactvo narozené od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2003 včetně - startuje na platný průkaz SNH,
3) dorost narozený od 1. 9. 1997 do 31. 8. 2000 včetně - startuje na platný průkaz SNH,
za starší žactvo může startovat mladší žactvo, za dorost může startovat starší žactvo,
c) vedoucí družstev předloží před zahájením turnaje řídící komisi Soupisku družstva (na
předepsaném formuláři vydaném KM SNH) podepsanou a orazítkovanou razítkem oddílu (klubu) a
k této soupisce přiloží průkazy SNH, dále předloží ke kontrole:
1) u ml. žactva - průkazy zdravotní pojišťovny (originály),
2) u st. žactva a dorostu - průkazy zdravotní pojišťovny (originály) a dále u hráčů starších 15-ti let
další platný průkaz vydaný státní správou (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz apod.).
V případě, že hráč(ka) dovršil věku 15-ti let po 15. 4. 2016 a orgány státní správy dosud nevydaly
občanský průkaz ani jiný doklad (např. cestovní pas) doloží daný hráč(ka) originál, případně
ověřenou kopii rodného listu.
d) bez předložení těchto dokladů nebude družstvo nebo jednotlivec připuštěni k MČR a
družstvu nebude poskytnuta náhrada za cestovné.
e) každý oddíl či klub, jehož družstvo se zúčastní MČR, je povinen s družstvem vyslat
minimálně 2 osoby starší 18-ti let ve funkcích: vedoucí družstva, trenér či asistent trenéra, a to
z důvodu možné kolize s článkem 7, bod b) a článkem 4 Pravidel NH (OT, zdravotní indispozice
apod.)
f) za zdravotní způsobilost hráčů a hráček plně odpovídá mateřský oddíl či klub, vedoucí a
trenér družstva – viz Soutěžní řád SNH článek 20/f a 57/e
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6. Hodnocení výsledků utkání a celé akce
a) za vítězství v zápase získává družstvo 2 body, za nerozhodný výsledek 1 bod, za porážku
0 bodů. Konečné pořadí se určuje podle počtu získaných bodů v celém turnaji. Vítězem se stává
družstvo s největším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů se pořadí určí dle Soutěžního řádu
SNH čl. 64
b) v případě rozhodnutí rozhodčího, že hřiště je nezpůsobilé ke hře a některá utkání se pro
tuto skutečnost nebudou moci odehrát, a to např. vzhledem ke včasnému návratu zúčastněných
družstev zpět domů, rozhodne o dalším postupu příslušná řídící komise, po konzultaci s předsedou
KM SNH,
c) v případě nedohrání soutěže nebudou výsledky vyhlášeny a o konečném řešení rozhodne
VV SNH na svém nejbližším zasedání dle dodaných podkladů příslušné řídící komise, která je
neprodleně zašle na SE SNH.
7. Hodnocení jednotlivců
V rámci každé akce budou vyhlášeni:
a) nejlepší hráči/ky na jednotlivých postech (brankář – obránce/záložník – útočník) – na
základě hodnocení trenérů jednotlivých družstev a ředitele akce
b) nejlepší střelec/kyně – na základě počtu vstřelených branek při akci
c) nejužitečnější hráč/ka každého družstva – na základě hodnocení trenéra tohoto družstva
8. Ceny
a) družstvo, které se umístí na 1. místě získává titul „Mistr České republiky v národní házené“
pro rok 2016 a nevratný pohár, členové vítězného družstva obdrží diplom na jméno
b) členové družstev umístěných na 1. až 3. místě obdrží medaile příslušné hodnoty
c) každé družstvo obdrží diplom za umístění
d) každý hráč/ka oceněná dle čl. B/7 obdrží diplom a upomínkový pohár či plaketu
Tento článek platí pouze za předpokladu, že byla sehrána všechna stanovená utkání.
9. Rozhodčí a ředitelé
Rozhodčí budou delegováni KR SNH ve spolupráci s ÚR příslušné OSK, které zašlou nejpozději do
22. 5. 2016 předsedovi KR návrh nasazení rozhodčích. Ředitelé budou delegováni KM SNH.
10. Postihy a ocenění
a) viz DŘ SNH + Příloha k "Disciplinárnímu řádu SNH" - sazebník trestů oddíl "C",
b) při kontumaci výsledku z jakýchkoliv důvodů a příčin bude viník potrestán pořádkovou
pokutou 200,- Kč za utkání,
c) nedostaví-li se družstvo na akci, ač bylo řádně přihlášeno, uhradí oddíl prokazatelné
náklady za ubytování a stravování a dále pořádkovou pokutu ve výši 5.000,- Kč,
d) nedokončí – li družstvo z vážných zdravotních příčin celou soutěž, jsou všechny jeho
dosažené výsledky anulovány a výsledná tabulka turnaje se sestaví bez odstoupivšího družstva.
Nedokončení soutěže oznámí vedoucí družstva písemnou formou řediteli turnaje s udáním
důvodu. Není přípustné, aby po tomto oznámení družstvo v turnaji ještě nastoupilo.
e) pokuty za obdržené karty, kontumaci výsledku apod., budou ředitelem akce evidovány,
ale úhrada se uskuteční až po skončení akce. Potrestané oddíly sekretář SNH včas vyzve k jejich
úhradě a bude postupováno dle DŘ SNH přílohy č. I. sazebník trestů oddíl A čl. 2.
f) při nezaslání předepsaného hodnocení ve stanoveném termínu bude danému subjektu
udělena pořádková pokuta ve výši 500,- Kč
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g) ocenění za umístění družstev, které bude vždy zasláno jako dodatek dotace OSK
pro další rozvoj mládeže v oblasti, je stanoveno dle FŘ III/K a Přílohy č. 2/bod 8.
umístění OSK
finanční odměna

1.
7.000,-

2.
5.000,-

3.
3.000,-

4.
2.000,-

5.
1.000,-

6.
0,-

11. Námitky
Musí být podány řediteli akce do 5 minut ústně a do 15 minut písemně (podepsány vedoucím
a kapitánem družstva) po ukončení příslušného utkání, proti němuž se námitky podávají. Námitky
musí být při předání jejich písemného znění řediteli doloženy poplatkem 200,- Kč.
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C – RŮZNÉ
1. Povinnosti pořadatele
Pořadatel akce je mimo povinností uvedených v pravidlech a řádech SNH povinen zejména:
a) zaslat nejpozději 5 dnů před konáním příslušné akce všem účastníkům organizační pokyny
k dané akci
b) v případě požadavku účastníků zajistit službu na nádraží, případně po dohodě na jiném
místě použije-li zúčastněné družstvo jiného dopravního prostředku
c) zajistit slavnostní zahájení akce, v jehož průběhu zazní státní hymna České republiky a
bude složen závodnický slib účastníků, po skončení všech utkání zajistit slavnostní ukončení akce
s vyhlášením výsledků a předáním ocenění
d) zajistit na den konání akce pořadatelskou a zdravotnickou službu
e) zajistit občerstvení na hřišti po celou dobu konání akce
f) připravit předem zápisy o utkání s nadepsaným záhlavím
g) instalovat na hřišti rozpis utkání a společně s ředitelem akce doplňovat průběžné výsledky
a tabulku soutěže
h) zajistit uzamykatelné šatny pro družstva a rozhodčí včetně sociálních zařízení a místnost
pro řídící komisi akce
i) zajistit míče na národní házenou pro použití při utkáních
j) zajistit na den konání akce Soutěžní řád, Disciplinární řád včetně příloh, Pravidla NH,
příjmové doklady (pro příjem za případné námitky), zpravodaje a propozice akce včetně všech
příloh a doplňků
k) zajistit vypsání diplomů pro družstva, každého člena mistrovského družstva, vyhodnocené
nejlepší a nejužitečnější hráče
l) provést úhradu nákladů ředitele a rozhodčích dle platné hospodářské směrnice akce a
následně na předepsaných formulářích předložit vyúčtování těchto nákladů HK SNH
m) hlásit ve spolupráci s ředitelem průběžné výsledky, a to ihned po skončení posledního
utkání hracího dne, zpravodajci SNH paní Janě Sládečkové – MT 605 064 699, e-mail:
janasladeckova@seznam.cz
n) zaslat po ukončení akce její vyhodnocení (formulář ke stažení na www stránkách SNH
v sekci „Dokumenty/Formuláře ke stažení“), a to nejpozději do neděle 5. 7. 2016 na elektronickou
adresu předsedkyně KM
2. Povinnosti ředitele akce
Ředitel akce je povinen:
a) řídit průběh akce, plnit úkoly ředitele akce vyplývající z ustanovení těchto propozic a
ostatních instrukcí řídící komise akce a společně s řídící komisí rozhodovat v duchu pravidel NH,
řádů SNH a ustanovení těchto propozic
b) překontrolovat zajištění akce ze strany pořadatele – šatny, vybavení, zdravotní služba atd.
c) před zahájením akce převzít od vedoucích družstev řádně vyplněné soupisky
d) před zahájením akce převzít k následné kontrole registrační průkazy a další doklady
účastníků (kartičky zdravotní pojišťovny, případně občanské či jiné doklady)
e) spolu s pořadatelem zajistit složení Závodnického slibu účastníků v rámci slavnostního
zahájení akce
f) ve spolupráci s vedoucím rozhodčích provést nasazení rozhodčích na jednotlivá utkání
g) sledovat průběh jednotlivých utkání a veškerého dění, operativně řešit veškeré záležitosti
spojené s danou akcí
h) společně s řídící komisí řešit a rozhodnout o oprávněnosti podaných námitek
i) společně s pořadatelem provést po skončení všech utkání vyhlášení vítězů a ukončení
Svaz národní házené
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j) nejpozději první pracovní den po ukončení akce zaslat elektronicky konečné výsledky na
sekretariát SNH (viz zápatí první strany) a předsedkyni KM SNH
k) nejpozději do 5. 7. 2016 zaslat na elektronickou adresu SNH a předsedkyně KM SNH
hodnocení akce (formulář ke stažení na www stránkách SNH v sekci „Dokumenty/Formuláře ke
stažení“), zpracované tabulky, přehled střelců, udělených karet a disciplinárních trestů,
připomínky účastníků atd.
l) nejpozději do 5. 7. 2016 zaslat na adresu SNH uvedenou v zápatí úvodní strany těchto
propozic písemné materiály z akce (zápisy o utkání, soupisky atd.)
3. Povinnosti vedoucího družstva
Kromě povinností vedoucího družstva vyplývajících z ustanovení pravidel NH, řádů SNH a ostatních
ustanovení těchto propozici jsou vedoucí družstev všech účastníků MČR povinni:
a) po ukončení sobotního programu odevzdat řediteli akce na jednotném formuláři (viz
příloha č. 3 – 1. část) hodnocení nejlepších hráčů a hráček (hráči vlastního družstva se nehodnotí)
b) po ukončení sobotního programu odevzdat řediteli akce na jednotném formuláři (viz
příloha č. 3 – 2. část) hodnocení nejužitečnějšího hráče vlastního družstva
c) nejpozději do 5. 7. 2016 zaslat na elektronickou adresu SNH a předsedkyně KM SNH
hodnocení akce (formulář ke stažení na www stránkách SNH v sekci „Dokumenty/Formuláře ke
stažení“)
4. Disciplinární komise
Řídící komise specifikovaná v čl. A/1 tohoto rozpisu zastává i funkci disciplinární komise se
všemi právy a povinnostmi. Ředitel akce je zároveň předsedou disciplinární komise akce.
5. Dresy a míče
Každé družstvo je povinno mít k dispozici 2 soupravy dresů odlišné barvy. Jednu hodinu před
utkáním jsou družstva povinna se dohodnout na barvě dresů, aby byly rozdílné. Volbu má družstvo
uvedené v Zápise o utkání jako domácí.
Dále je každé družstvo povinno mít k dispozici minimálně jeden míč na trénování, míče pro hru
zajistí pořadatel.
6. Ostatní ustanovení
a) všechna zúčastněná družstva jsou povinna zúčastnit se slavnostního zahájení akce i
slavnostního ukončení akce ve sportovním úboru (dresy, stejné teplákové soupravy) a dle pokynů
pořadatelů.
b) nedílnou součástí těchto Propozic jsou:
1) příloha č. 1 – Hospodářská směrnice SNH,
2) příloha č. 2 – Časový program MČR,
3) příloha č. 3 – Hodnocení nejlepších hráčů,
4) příloha č. 4 – Soupiska družstva
c) veškeré materiály vydané SNH, jakož i pokyny vydané pořadatelem nebo řídicí komisí, jsou
pro všechny účastníky závazné a jsou povinni se jimi řídit.
d) výklad těchto propozic je plně v kompetenci VV SNH, který je schválil dne 7. 5. 2016
Mgr. Václava Šmídlová v. r.
předsedkyně KM SNH

Svaz národní házené
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Příloha č. 1

HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE 2016

Svaz národní házené hradí:
I. družstvům
cestovné
1. bude proplaceno do místa konání a zpět vlakem 2. třídy dle platného Tarifu ČD (maximální
využití slev včetně skupinové zpáteční jízdenky) na podkladě originálů cestovních dokladů
zaslaných HK SNH na adresu SE SNH
2. místenky a všechny další případné cestovní příplatky si hradí každý oddíl či klub sám
3. v případě použití alternativního způsobu dopravy (auto, autobus) bude proplaceno
cestovné ve výši jízdného vlakem (viz výše), a to na nejkratší vzdálenost příslušného spojení
4. maximální počet osob pro vyúčtování je stanoven na 17 (15 hráčů + 2 osoby doprovodu)
5. pokud pojede družstvo s větším počtem hráčů či doprovodu, je možné tyto osoby připsat
na slevenku, nicméně náklady na tyto osoby nebudou proplaceny
6. Doklady pro vyúčtování cestovného je nutné zaslat nejpozději do 30 dnů po ukončení akce,
jinak nebude toto cestovné oddílu či klubu proplaceno (Viz Zápis č. 9/2007
ze zasedání VV SNH konaného dne 15. 12. 2007 – USNESENÍ 123/2007)
7. HK SNH zašle částku za cestovné přímo na účet příslušného právního subjektu oddílu či
klubu po obdržení státní dotace
Ostatní náklady zúčastněných družstev nebudou ze strany SNH propláceny.
II. rozhodčím a řediteli
cestovné
1. v souladu s Hospodářskou směrnicí FŘ SNH a jejich příloh bude proplaceno do místa konání
a zpět vlakem 2. třídy dle platného tarifu ČD na podkladě originálů cestovních dokladů
předložených k vyúčtování
2. při použití vlastního osobního automobilu bude proplaceno jízdné vlakem 2. třídy dle
platného tarifu ČD (zkrácená náhrada za použití vlastního vozidla ve výši 4,- Kč/km při této
akci ředitelům ani rozhodčím nepřísluší)
3. případné použití osobního vozidla a proplacení zkrácené náhrady bude povoleno jen se
souhlasem předsedy KR SNH. KR ve spolupráci s ÚR OSK provede dle vlastního uvážení a
potřeby nominaci na jednotlivé akce tak, aby bylo použití vlastního osobního vozidla možné
jen v nejnutnějších případech a toto vozidlo bylo využito co možná nejekonomičtěji (jízda
ve dvou či třech).
4. náklady za cestovné rozhodčích a ředitele vyplatí pořadatel a následně vyúčtuje SNH
odměny dle FŘ SNH - Příloha č. 2, bod 4
název akce
rozhodčí
ředitel______________
a) Mistrovství ČR dorostu
4,- Kč/min.
600,- Kč za celou akci
b) Mistrovství ČR žactva
3,- Kč/min.
600,- Kč za celou akci
Odměny pro rozhodčí a ředitele akce vyplatí pořadatel a následně vyúčtuje SNH.

Svaz národní házené
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ubytování a stravování
1. zajišťuje pořadatel po celou dobu akce – ubytování od čtvrtka do neděle, stravování
od páteční snídaně do nedělního oběda
2. náklady za ubytování a stravování rozhodčích a ředitele uhradí pořadatel a následně
vyúčtuje SNH
Pořadatel uhradí veškeré náklady – cestovné, odměnu, náklady na stravování a ubytování –
ředitele a rozhodčích přímo při akci a následně na řádném dokumentu (HROMADNÉ
VYÚČTOVÁNÍ AKCE) se všemi doklady (faktury, účetní doklady) zašle k vyúčtování na SE SNH.
Překročení výše uvedených částek se neproplácí. Formulář hromadného vyúčtování akce bude
pořadateli zaslán společně s dohodou (smlouvou) o pořádání akce.

Svaz národní házené nehradí:
I. družstvům:
ubytování – které bude zajištěno pořadatelem na tři noci od čtvrtka do neděle, a to pro 17 osob
pro každé družstvo (ubytování pro osoby nad tento počet, případně ubytování vyšší kategorie si
musí každé družstvo zajistit včas u pořadatele akce, nejpozději však 8 dnů před jejím začátkem!)
stravování – které bude jednotné a které pořadatel zajišťuje dle požadavku účastníků
na pátek (snídaně, oběd, večeře), na sobotu (snídaně, oběd, večeře) a na neděli (snídaně, oběd), a
to pro 17 osob na družstvo (stravování pro osoby nad stanovený počet si musí každé družstvo
zajistit včas u pořadatele akce, nejpozději však 8 dnů před jejím začátkem!).
POZOR!!!! Veškeré náklady na stravování a ubytování si v roce 2016 hradí účastníci sami a to
podle předem zaslané objednávky!!!
Vedoucí družstva provede tuto úhradu v hotovosti, v místě konání akce a před jejím zahájením,
s pověřeným pracovníkem pořadatelského oddílu (klubu)! V případě, že zúčastněné družstvo tuto
úhradu dle uvedených pokynů neprovede, nebude k turnaji připuštěno a následně bude jeho oddíl
(klub) potrestán pořádkovou pokutu ve výši 5.000,- Kč!

Pořadatelé jsou povinni zajistit:
I. družstvům
ubytování
- pro starší žactvo a dorost na tři noci, pro výše stanovený počet osob v minimálním
standardním provedení (na zemi s vlastním spacákem a karimatkou) a v maximálních cenových
relacích 40,- Kč až 60,- Kč za osobu a noc, maximálně 40,- Kč si mohou pořadatelé účtovat za
společné ubytování pro více družstev, jejichž členové jsou vybaveni vlastním spacákem a
karimatkou (např. v tělocvičně, velkém sále apod.); maximálně 60,- Kč si mohou pořadatelé
účtovat za samotné ubytování pouze pro členy jednoho družstva, vybavené vlastním spacákem a
karimatkou (např. ve třídě, šatnách apod.). Pořadatelé by dále měli nabídnout účastníkům
možnost ubytování na lepší úrovni, dle dohody s účastníky ho zajistí sami anebo uvedou
telefonický či jiný kontakt, podle kterého si zájemci ubytování zajistí!
- pro mladší žactvo na tři noci pro výše stanovený počet osob na postelích
s lůžkovinou v maximální ceně 200,- Kč/osobu/noc, přičemž účastníci uhradí pořadateli část
nákladů ve výši 80,- Kč/osobu/noc, zbývající část do skutečné ceny ubytování hradí SNH, maximální
hodnota doplatku SNH činí 120,- Kč/osoba/noc (družstvu pořadatele se příspěvek na ubytování ze
strany SNH neposkytuje)
Svaz národní házené
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stravování – pro výše stanovený počet osob, na pátek (S+O+V), sobotu (S+O+V) a neděli (S+O),
stravování bude jednotné pro všechny účastníky a pořadatelé ho zajistí dle místních podmínek
např. v restauracích, školních jídelnách, vyvařovnách apod.
POZOR – maximální ceny za stravování účastníků akce jsou stanoveny takto:
mladší + starší žactvo 440,- Kč na celou akci, dorost + dospělí 500,- Kč na celou akci!!!
Pořadatelé by měli předem určit pevně stanovené cenové relace snídaní, obědů a večeří.
II. rozhodčím a řediteli
ubytování – na tři noci, na postelích s lůžkovinou, v maximální hodnotě 300,- Kč za osobu a noc
stravování – počínaje v pátek snídaní a konče v neděli obědem v hodnotě 500,- Kč na celou akci

Účastníci akce jsou povinni:
-

nahlásit ve stanovené době přesné počty osob své výpravy a dobu příjezdu do místa konání
ve stanovené době si závazně objednat pořadatelem nabízený a zajištěný druh ubytování
ve stanovené době si závazně objednat pořadatelem nabízené a zajištěné stravování
závazné objednávky na stravování a ubytování poslat na adresu organizačního pracovníka
pořadatelského oddílu (klubu) a to buď doporučeným dopisem, nebo elektronickou poštou,
vždy je třeba si vyžádat potvrzení o přijetí objednávky, které je povinen pořadatel vydat!
včas oznámit pořadateli případné nerespektování nabídky na stravování či ubytování
(v takovém případě si tyto služby musí účastníci zabezpečit sami!)
do začátku akce být v neustálém kontaktu s pořadateli akce (e-mail, telefon) a
spolupracovat s nimi tak, aby se včas předešlo případným nesrovnalostem či problémům
v plné výši uhradit náklady na stravování a ubytování, které pořadatel zajistil a to i přes
případnou skutečnost, že se některé zúčastněné družstvo s pořadatelem vůbec
nekontaktovalo
v případě, že družstvo tuto úhradu před zahájením akce neprovede, nebude k turnaji
připuštěno a následně jeho oddíl (klub) potrestán pořádkovou pokutu ve výši 5.000,- Kč
plně respektovat rozhodnutí řídící komise, která s konečnou platností rozhodne
o účasti či neúčasti družstev v turnaji v případech, které se budou týkat případných
problémů s úhradami za ubytování a stravování

Pořadatelé by ve vlastním zájmu a v zájmu co nejlepšího zabezpečení akce, měli sami co nejdříve
kontaktovat všechna zúčastněná družstva, a to prostřednictvím jejich oddílových (klubových)
organizačních pracovníků. Měli by je seznámit s nabídkami na ubytování a stravování, případně
dalšími nabízenými službami a vyžadovat od nich zaslání závazné objednávky na tyto služby! Jedině
takto lze předejít případným problémům, které by mohly nastat a které by mohly narušit průběh
této nejvyšší mládežnické akce!
Refundace mzdy se pořadatelům akce, trenérům, vedoucím družstev, rozhodčím a ředitelům
akcí neproplácí!!

Svaz národní házené
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Příloha č. 2

ČASOVÝ PROGRAM MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE 2016

žactvo
2 x 25 (10)

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

pátek 17. a 24. června 2016
Snídaně
schůzka vedení a zástupců družstev – předání soupisek a dalších náležitostí
slavnostní zahájení – nástup všech účastníků MČR - slib, hymna

8:30

3

-6

9:40

9:50

5

-1

10:50

11:10

2

-4

12:00

Oběd

14:30

6

-1

15:40

15:50

2

-3

16:50

17:10

4

-5

18:00
20:00
7:30

Večeře
schůzka vedení a zástupců družstev – připomínky
sobota 18. a 25. června 2016
Snídaně

8:30

6

-2

9:40

9:50

1

-4

10:50

11:10

3

-5

12:00

Oběd

14:00

4

-6

15:10

15:20

2

-5

16:20

16:40

1

-3

18:00
20:00
7:00

Večeře
schůzka vedení a zástupců družstev - odevzdání hodnocení hráčů
neděle 19. a 26. června 2016
Snídaně

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

schůzka vedení a zástupců družstev – zhodnocení
slavnostní ukončení, vyhlášení vítězů - předání medailí a diplomů
Oběd
odjezd účastníků

Pouze ředitel konkrétní akce je oprávněn, v případě závažného důvodu, se souhlasem všech
účastníků, kterých se případná úprava týká, a s vědomím předsedkyně KM SNH, upravit časový
program této akce.
Družstvo, které chce upravit časový program, o to požádá písemně, k rukám předsedkyně KM
SNH Václavy Šmídlové (e-mail: vendulasmidova@seznam.cz ), a to nejpozději 8 dní před
konáním akce.
Svaz národní házené
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Příloha č. 3

HODNOCENÍ JEDNOTLIVCŮ
Oddíl / klub NH:
Akce:

Kategorie:

1. část – HODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH HRÁČŮ

(Upozornění – hráči/hráčky vlastního družstva se nehodnotí!!!)

Nejlepší brankář / brankářka
pořadí

jméno a příjmení

číslo dresu

oddíl

body

1.

3 body

2.

2 body

3.

1 bod

Nejlepší obránce (záložník) / obránkyně (záložničce)
pořadí

jméno a příjmení

číslo dresu

oddíl

body

1.

3 body

2.

2 body

3.

1 bod

Nejlepší útočník / útočnice
pořadí

jméno a příjmení

číslo dresu

oddíl

body

1.

3 body

2.

2 body

3.

1 bod

2. část – HODNOCENÍ NEJUŽITEČNĚJŠÍHO HRÁČE

(Upozornění – hodnotí se jeden hráč/hráčka vlastního družstva!!!)

Nejužitečnější hráč / hráčka družstva
jméno a příjmení

Datum __________________________

Svaz národní házené

číslo dresu

oddíl

Jméno hodnotitele

_______________________________

Podpis hodnotitele

_______________________________
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SOUPISKA DRUŽSTVA
Oddíl / klub NH (přesný název):
Kategorie: ___________________________________
číslo hráče
barva 1

Akce:

číslo reg.

jméno a příjmení

datum nar.

číslo OP

číslo reg.

jméno a příjmení

datum nar.

číslo OP

barva 2

Číslo
zdrav.
poj.

datum lék.
prohlídky

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

tren.
třída

TRENÉR
ASISTENT TRENÉRA
ASISTENT TRENÉRA
VEDOUCÍ
Potvrzujeme tímto, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Přebíráme rovněž veškerou
zodpovědnost v případě zjištění nepravdivých informací, včetně následujících postihů.
V_____________________________

_______________________________
podpis předsedy oddílu/klubu
Svaz národní házené

dne __________________________

razítko oddílu/klubu

______________________________
podpis jednatele oddílu/klubu
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