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Zimní halový pohár 2014 v národní házené
pro kategorie
ml. žákyn , ml. žáci, st. žákyn , st. žáci, dorostenky, dorostenci

PROPOZICE
A – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. ízení zimních halových pohár (dále jen ZHP):
a) p ísluší z pov ení VV SNH komisi mládeže (dále jen KM),
b) pro ízení jednotlivých turnaj ZHP je vždy ur ena ídící komise ve složení:
1. editel - má pravomoc pozm nit po adí a za átky utkání po dohod
se všemi vedoucími zú astn ných družstev a nasazovat rozhod í
na jednotlivá utkání (tuto pravomoc m že delegovat na vedoucího
rozhod ích),
2. vedoucí rozhod ích,
3. hlavní po adatel,
c) ídící komise vybírá, ur uje a vyhodnocuje nejlepší hrá e a hrá ky jednotlivých
turnaj .
2. Po adatelé
Z pov ení VV SNH po ádají ZHP v roce 2014 tyto oddíly a kluby národní házené:
Kategorie

po adatel

oblast

ml. žákyn

KNH Litvínov

zástupce po .:

Petr Hojer

ml. žáci

TJ Stará Ves n. O.

zástupce po .:

Rostislav Horkel ml.

st. žákyn

TJ Sokol Pust jov

zástupce po .:

Petr Pisch

st. žáci

TJ Šroubárna Žatec

zástupce po .:

Miluše Plecitá

dorostenky

Baník Most NH

zástupce po .:

Lenka Walterová

dorostenci

NH

zástupce po .:

Petr Holý

evnice

3. Termín konání
a) mladší žákyn
b) mladší žáci
c) starší žákyn
d) starší žáci
e) dorostenky
f) dorostenci

O

SMO

SMO

O

O

St O

dne 5. 4. 2014
dne 29. 3. 2014
dne 22. 3. 2014
dne 15. 3. 2014
dne 8. 3. 2014
dne 8. 3. 2014

Povrch

editel

tel. kontakt na editele

Pullastik

K. Klas

602419860

hojer.petr@seznam.cz

tel: 602408764

parkety

M. G es

Rostislav.Horkel@seznam.cz

tel:732584998

Litá guma

R. Horkel ml.

petrpisch@seznam.cz

tel: 774950343

parkety

K. Klas

Miluse.Plecita@seznam.cz

tel: 731103474

parkety

K. Klas

banikmostnh@seznam.cz

tel: 603815417

um lý

L. Janková

P_holy@volny.cz

tel: 721820755

724434262

732584998

602419860

602419860

603147358

editel
K. Klas
M. G es
R. Horkel ml.
K. Klas
K. Klas
L. Janková

4. Místo konání
Hraje se v kryté hale, zajišt né po adatelem akce.
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5. P ihlášky
a) p ihlášky potencionálních ú astník ZHP ve všech uvedených kategoriích zašlou
íslušné oblastní sout žní komise na SE SNH a také na p edsedu KM SNH emailem nejpozd ji do 20. února 2014!
b) nejpozd ji 10 dní p ed konáním jednotlivých akcí zašlou p íslušné oblastní sout žní
komise na SE SNH a na edsedu KM SNH konkrétní jména družstev, která budou
oblast na t chto turnajích reprezentovat, nominace je pln v kompetenci p íslušné
OSK (dále viz lánek 6).
c) na zimním halovém poháru
R nem že startovat žádné družstvo, které se
nezú astnilo halových pohár po ádaných v jednotlivých oblastech (ani družstvo
po adatele)!
d) jestliže se halové poháry v oblastech nekonaly, ztrácejí družstva z t chto oblastí nárok
na ú ast na ZHP 2014!
e) jestliže dojde k situaci, že se z n které oblasti nep ihlásí v p íslušné kategorii žádné
družstvo, i se tam halové poháry neuskute nily, bude nahrazeno dalším družstvem
z jiné oblasti a to na základ umíst ní na posledních t ech ZHP (dle F SNH).
Tabulka náhradník na ZHP mládeže 2014:
ml. žci ml. žky
st. žci
st. žky
1.
2.
JM
SM
3.
SM

dci

Dky

SM
SM

6. Ú astníci
Zpravidla vít zové zimních halových pohár
oblastí: St edo eské, Severo eské,
Východo eské, Západo eské, Jihomoravské a Severomoravské ve všech mládežnických
kategoriích a družstvo po adatele, pokud se do ZHP ádn neprobojovalo. Na ZHP
nemohou startovat družstva, jež se umístila na tvrtém a horším míst svého, místn
íslušného, oblastního ZHP. Toto neplatí pro družstvo po adatele.
7. Po adí utkání
Je stanoven podle S NH, p íloha . 1 a podle p ílohy . 1 t chto propozic.
8. Rozlosování
Bylo upraveno a schváleno KM SNH 30. 9. 2013 a oblasti obdržely tato ísla:
1. Jihomoravská, 2. St edo eská,
3. Východo eská,
4. Západo eská, 5. Severo eská,
6. Severomoravská 7. Družstvo po .odd.
(po adí opraveno pro rok 2014)
9. Ubytování
Je možné zajistit po dohod s po adatelem na vlastní náklady.
10. Stravování
Po adatel nezajiš uje. V halách bude p ipraveno k prodeji b žné ob erstvení.
11. Cestovné
Viz hospodá ské pokyny. Družstva cestují na vlastní nebezpe í.
12. Startovné
Není požadováno.
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B – TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. P edpis
- hraje se podle pravidel NH, sout žního, disciplinárního ádu NH a tohoto rozpisu
2. Hrací doba
Je stanovena:
pro sedm ú astník
pro šest ú astník
pro p t ú astník
pro ty i ú astníky

2 x 10
2 x 15
2 x 20
2 x 25

minut s p
minut s p
minut s p
minut s p

estávkou 2,5 minuty,
estávkou 2,5 minuty,
estávkou 10 minut,
estávkou 10 min.

3. Hrací systém
a) každý s každým jednokolov (po adí zápas podle S , p íloha . 1),
b) jestliže dojde k tomu, že se z n které oblasti žádné družstvo nep ihlásí, dostane
možnost startu další dopln né družstvo podle l.A5 e),
a) klesne-li po et zú astn ných družstev pod šest, provede nové rozlosování editel akce
podle S , p íloha . 1.
b) Jednotlivé finálové turnaje ZHP 2014 se uskute ní p i minimální ú asti ty družstev.
4. Oprávn ní ke startu
a) mají hrá ky a hrá i:
1) mladší žactvo narozené od 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,
b) v družstvech st. žactva m že startovat ml. žactvo, v družstev dorostu pak st. žactvo,
c) vedoucí družstev p edloží p ed zahájením turnaje ídící komisi soupisku družstva (na
edepsaném formulá i vydaném KM SNH) podepsanou a orazítkovanou razítkem
oddílu i SK a k této soupisce p iloží platné pr kazy SNH. Bez p edložení t chto
doklad nebudou družstvo nebo jednotlivec p ipušt ni k ZHP, cizinec doloží rovn ž
doklad potvrzený MÚ SNH.
d) každý oddíl i SK, jehož družstvo se zú astní ZHP, je povinen s družstvem vyslat
2 osoby starší 18 let ( leny SNH) ve funkcích: vedoucí družstva, trenér i asistent
trenéra a to z d vodu možnosti kolize s lánkem 4 a lánkem 7 písmeno b) Pravidel
SNH (OT, zdravot. indispozice).
e) za zdravotní zp sobilost hrá a hrá ek pln odpovídá mate ský oddíl i SK, vedoucí
a trenér družstva, viz S SNH lánek 20, písmeno f) a lánek 57 písmeno e),
f) v p ípad možné konfrontace i p ípadné kontroly ze strany editele akce a ídící
komise, jsou hrá i a hrá ky povinni prokázat svoji totožnost osobním pr kazem
s fotografií vydaným státní správou, hrá i a hrá ky mladší 15 let pak pr kazem
zdravotní pojiš ovny (originál).
5. Hodnocení výsledk utkání a celého ZHP 2014
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
halovém poháru, vít zem se stává družstvo s nejvyšším po tem získaných bod ,
i rovnosti bod se po adí ur í podle lánku . 64 S SNH str. 10,
b) v p ípad nedohrání sout že nebudou výsledky vyhlášeny a o kone ném ešení
rozhodne VV SNH na svém nejbližším zasedání dle podklad p íslušné ídící komise,
která je neprodlen zašle na SE SNH.
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c) 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.
6. Ceny a titul
Družstvo, které se umístí na 1. míst získává titul "Vít z Zimního halového poháru
2014" a dále nevratný pohár, všechna družstva pak diplomy za umíst ní.
7. Rozhod í a editelé
Každý turnaj budou ídit t i rozhod í, z nichž nejmén jeden musí mít kvalifikaci II. t ídy.
Rozhod í pro žákovské akce deleguje KM SNH ve spolupráci s ÚR OSK v jejichž
sobnosti se akce konají. Rozhod í na akce dorostu deleguje KR SNH. editelé budou
delegováni na návrh KM SNH.
8. Hlášení výsledk
Po adatel je povinen první pracovní den v týdnu po ukon ení ZHP 2014 nahlásit kone né
umíst ní na SE SNH a p edsedovi KM SNH.
9. Postihy
a) viz D NH + P íloha k "Disciplinárnímu ádu NH" - sazebník trest oddíl "C".
b) p i kontumaci výsledku z jakýchkoliv d vod a p in dostane viník po ádkovou pokutu
ve výši 200,- K za jedno utkání. Úhrada bude provedena až po vydání Záv re ného
zpravodaje ZHP 2014. Potrestané oddíly i SK vyzve k úhrad sekretá SNH
na základ podklad vydaných KM!
c) 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.
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
300,- K .
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C – R ZNÉ
1. ídící komise uvedená pod bodem 1 tohoto rozpisu zastává i funkci disciplinární komise
se všemi právy a povinnostmi.
2. Každé družstvo je povinno mít k dispozici 2 soupravy dres odlišné barvy.
3. 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 ú astník oznámí.
4. Veškeré materiály vydané SNH, jakož i pokyny vydané po adatelem nebo ídicí komisí,
jsou pro všechny ú astníky závazné a tito jsou povinni se jimi ídit.
5. P ed utkáním jsou družstva povinna se dohodnout na barv dres , aby byly rozdílné.
Volbu má družstvo uvedené v zápise na prvním míst .
6. Všichni editelé jsou povinni po ukon ení akce zaslat stru né vyhodnocení zimního
halového poháru, výsledkovou tabulku, zápisy o utkáních a p ípadné p ipomínky
jednotlivých ú astník
nejpozd ji do 10 dn
od skon ení akce na adresu
edsedkyn KM SNH – Pavla Jurtíková, K. H. Máchy 753, 768 11 Chropyn ,
pavla.jurtikova@seznam.cz.
7. Výklad t chto propozic je pln v kompetenci VV SNH, který je schválil 22. 1. 2014

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

Svaz národní házené
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íloha . 1 – NÁVRH ASOVÉHO PROGRAMU ZHP R
i ú asti šesti družstev:
1.
9,00 hod 3 - 6
2.
9,35
5-1
3.
10,10
2-4
4.
10,45
6-1
5.
11,20
2-3
6.
11,55
4-5
7.
12,30
6-2
8.
13,05
1-4
9.
13,40
3-5
10. 14,15
4-6
11. 14,50
2-5
12. 15,25
3-1
13. 16,00
5-6
14. 16,35
3-4
15. 17,10
1-2
18,00
ukon ení turnaje
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i ú asti sedmi družstev:
1.
9,00 hod 4 - 6
2.
9,25
7-3
3.
9,50
2-5
4.
10,15
1-4
5.
10,40
7-2
6.
11,05
3-6
7.
11,30
5-1
8.
11,55
4-7
9.
12,20
6-2
10. 12,45
3-5
11. 13,10
6-1
12. 13,35
5-7
13. 14,00
2-4
14. 14,25
1-3
15. 14,50
6-7
16. 15,15
4-5
17. 15,40
2-3
18. 16,05
7-1
19. 16,30
5-6
20. 16,55
3-4
21. 17,20
1-2
18,00
ukon ení turnaje
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íloha . 2 – HOSPODÁ SKÉ POKYNY SNH K ÚHRAD NÁKLAD
1. PO ADATEL
Po adatel finále na základ uzav ené dohody (smlouvy) se SNH uhradí níže uvedené náklady a
následn p edloží na SE SNH následující doklady:
- vypln ný dokument „Hromadné vyú tování akce“ podepsaný zástupcem po adatele a editelem
akce
- fakturu (da ový doklad) za pronájem sportovního za ízení – hala, t locvi na
- vyú tování náklad na organizaci akce – náklady editele a rozhod ích (odm ny, stravné,
cestovné)
- doklad o p ípadném poskytnutí stravy, noclehu
2.

EDITEL, ROZHOD Í

Odm ny a náhrady:
editel
rozhod í
po adatel

odm na dle F
200,K
2,50 K /min.
max. 3 osoby

stravné dle F
80,-/ 113,-/ 175,80,-/ 113,-/ 175,80,-/ 113,-/ 175,-

Cestovné – v souladu s Hospodá skou sm rnicí F SNH a jejich p íloh bude p i použití vlastního
osobního automobilu proplaceno jízdné vlakem, které vyplatí na míst po adatel (zkrácená
náhrada za použití vlastního vozidla ve výši 4,- K /km p i této akci editel m ani rozhod ím
nep ísluší).
ípadné použití osobního vozidla bude povoleno jen se souhlasem p edsedy KM SNH. KM ve
spolupráci s KR a ÚR OSK provede dle vlastního uvážení a pot eby nominaci na jednotlivé akce
tak, aby bylo použití vlastního osobního vozidla možné jen v nejnutn jších p ípadech a toto vozidlo
bylo využito co možná nejekonomi ji (jízda ve dvou i t ech).
Po adatel uhradí veškeré náklady – cestovné, odm nu, stravné editele a rozhod ích – p ímo p i
akci a následn na ádném dokumentu (HROMADNÉ VYÚ TOVÁNÍ AKCE) se všemi doklady
(faktury,ú etní doklady) zašle k vyú tování na SE SNH. P ekro ení výše uvedených ástek se
neproplácí.
Doklad o hromadném vyú tování akce bude po adateli zaslán spole
s dohodou (smlouvou) o
po ádání ZHP 2014.
3. Ú ASTNÍCI
V p ípad obdržení státní dotace uhradí SNH ú astník m na základ p edložených doklad :
cestovné – bude proplaceno do místa konání akce a zp t vlakem 2. t ídy, dle platných tarif
D
(maximální využití slev, v etn skupinové zpáte ní jízdenky) na podklad originál cestovních
doklad zaslaných HK SNH na adresu SE SNH. Maximální po et osob: 17 osob (15 hrá + 2
doprovod).
V p ípad použití alternativního zp sobu dopravy bude proplaceno cestovné ve výši jízdného
hromadné dopravy (viz výše).
Pokud pojede družstvo s v tším po tem hrá
i doprovodu, než je p edepsáno VV SNH,
je možno tyto osoby p ipsat na slevenku, ale nebudou proplaceny. Místenky a všechny další
ípadné cestovní p íplatky si hradí každý oddíl i klub sám.
HK SNH zašle ástku za cestovné p ímo na ú et p íslušného právního subjektu oddílu
i klubu až po obdržení státní dotace!!!!
Upozorn ní:
V p ípad neobdržení dotace na základ podané žádosti na rok 2014 nebudou ze strany
SNH po adatel m a ú astník m náklady propláceny.
Veškeré doklady k proplacení náklad zasílejte na vyžádání SE SNH.
Ivo Toman v.r.
p . HK SNH
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