Svaz národní házené
V Praze dne 26. 2. 2020

ÚPRAVA PROPOZIC
HALOVÉHO MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE 2020
Propozice Halového mistrovství ČR 2020 se v souladu s usnesením 21. valné
hromady SNH s platností od 27. 2. 2020 doplňují následovně:

Oddíl B. Technická ustanovení
Do článku 4. se za původní text doplňuje bod f) následujícího znění:
f) v kategorii mladších žáků mohou za chlapecká družstva nastupovat do utkání i dívky
příslušné věkové kategorie (pouze mladší žačky v družstvu mladších žáků) a to za těchto
podmínek:
1. vedoucí družstva předloží před zahájením turnaje řídící komisi spolu se soupiskou
(viz čl. B/4/c) písemný souhlas rodičů s tím, že tato hráčka bude hrát v družstvu žáků (vzor
souhlasu rodičů je přílohou propozic) a řídící komise na základě tohoto souhlasu rodičů start
hráčky schválí
2. v případě, že k utkání mladších žáků nastoupí hráčka, jejíž start nebyl předem
odsouhlasen řídící komisí, bude tento start považován za neoprávněný start se všemi důsledky
vyplývajícími z pravidel a řádů SNH
3. v každém družstvu mohou ke každému utkání mladších žáků nastoupit maximálně
3 hráčky, celkový počet hráček nastoupivších za družstvo mladších žáků v průběhu celého turnaje
není omezen
4. pro mladší žačku není možné realizovat hostování do mládežnického družstva
stejné nebo vyšší kategorie (PŘ čl. 1, bod 3, odst. d) do družstva mladších žáků nového oddílu

Jako Příloha č. 4 se doplňuje Vzor souhlasu rodičů.

Vendula Šmídlová v.r.
předsedkyně KM SNH

Jiří Cedidlo
předseda SNH
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Svaz národní házené
Souhlas rodičů

Souhlasím s tím, aby moje dcera …………………………………………………………………………………………….
(jméno, příjmení, datum narození)

hrála v sezóně 2019/2020 v soutěžích mladších žáků v národní házené.
Svým podpisem stvrzuji, že si uvědomuji možné problémy vzniklé při společné hře chlapců a
dívek, jako je fyzický kontakt při hře a možná nedostupnost oddělených šaten a sprch.

V ……………………………………. dne …………………………………….

………………………………………………………….
Jméno a podpis zákonného zástupce
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