Okresní Svaz Hokejbalu Kladno, z.s.
IČO: 27035654, se sídlem Sportovců 818, Kladno 4, Rozdělov, PSČ 272 04
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 16818

PROPOZICE OBLASTNÍ A OKRESNÍ HOKEJBALOVÉ LIGY MUŽŮ KLADNO
SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2018/2019

Článek I. – Soutěže OSHb
1) Oblastní hokejbalová liga mužů Kladno 2018/2019
V tomto ročníku se přihlásilo 13 týmů, a tak se bude hrát pouze jedna společná soutěž.
Článek II. – Řídící orgán soutěží
Okresní Svaz Hokejbalu Kladno (OSHb Kladno)
Předseda: Pavel Fingerhut, E-mail: rozhodcikladno@seznam.cz, Telefon: 725 181 047
Korespondenční adresa: Sportovců 818, Kladno 4, Rozdělov, PSČ 272 04
Odborné komise OSHb Kladno
LIGOVÁ KOMISE OSHb Kladno (LK OSHb Kladno)
Předseda komise: Martin Nedvěd, E-mail: lkkladno@seznam.cz, Telefon: 731 627 748
Členové komise: Ondřej Pípal
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OSHb Kladno (DK OSHb Kladno)
Předseda komise: Miroslav Černý, E-mail: imperator83@seznam.cz, Telefon: 605 749 310
Členové komise: Milan Vaňourek, Jiří Zmeškal
KOMISE ROZHODČÍCH OSHb Kladno (KR OSHb Kladno)
Předseda komise: Tomáš Chmel E-mail: rozhodci-stred@seznam.cz, Telefon: 775 211 847
Členové komise: Zdeněk Švec, Jiří Volkán.

Korespondenční adresa: Sportovců 818, Kladno 4, Rozdělov, PSČ 272 04
2400457594/2010, transparentní účet
Email: rozhodcikladno@seznam.cz
www.hokejbal-kladno.cz

Okresní Svaz Hokejbalu Kladno, z.s.
IČO: 27035654, se sídlem Sportovců 818, Kladno 4, Rozdělov, PSČ 272 04
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 16818

Článek III. – Podmínky účasti týmů v soutěžích OSHb Kladno
1) Řádné členství v Českomoravském svazu hokejbalu
 klub musí být řádně evidován v ČMSHb, mít přidělené evidenční číslo (kód ČMSHb)
  klub musí být právnickou osobou, která je řádně zapsána ve spolkovém rejstříku a má přidělené
IČO
2) Bankovní účet
 veškeré platby vůči OSHb Kladno je klub povinen hradit bezhotovostně z oficiálního bankovního
 účtu klubu uvedeného na přihlášce do soutěží OSHb Kladno
3) Uhrazené veškeré finanční závazky vůči ČMSHb a jeho nižším organizačním složkám (RSHb,
OSHb)
4) Přihláška do soutěže podaná nejpozději do 31. 07. 2018
 přihláška se zasílá na platném formuláři, a to výhradně elektronicky e-mailem na adresu
lkkladno@seznam.cz nejpozději do 24:00 hod. dne uzávěrky přihlášek
5) Úhrada startovného provedená nejpozději do 31. 08. 2018
 výše startovného pro soutěžní ročník 2018-2019 byla stanovena na 6.000 Kč.
platba musí být provedena bezhotovostně z oficiálního bankovního účtu klubu
uvedenéhona přihlášce do soutěží OSHb Kladno
 potvrzení o úhradě startovného je nedílnou součástí přihlášky
6) Řádně a ve stanoveném termínu hrazené finanční závazky
 výplaty odměn a cestovného rozhodčím utkání
 vyměřené pokuty a poplatky vyplývající z rozhodnutí odborných komisí OSHb Kladno
7) Právo účasti v soutěži
8) Týmy všech klubů jsou povinny startovat pod jedním názvem a na jednom domácím hřišti
Ústroj hráčů (dres) nesmí obsahovat insignie jiného klubu tak, aby nebyla jakkoliv
zpochybnitelná příslušnost týmu k danému klubu
9) Kontaktní osoba/y a klubový e-mail
 pro účely komunikace s řídícím orgánem soutěží stanoví klub jednu kontaktní osobu pro všechny
týmy klubu a jednoho zástupce a vytvoří klubový e-mail
 povinností kontaktní osoby je zajistit předání zpráv a rozhodnutí příslušným členům a týmům
klubu po dobu celého ročníku
 klub má okamžitou oznamovací povinnost v případě změny kontaktní osoby

10) Míčky k utkání
 hraje se oficiálním oranžovým plastovým míčkem značky D-Gel, v době utkání opatřeným
viditelným logem ČMSHb

doporučená
tvrdost míčků STK ČMSHb:

 označení 350 – měkké do 18°C teploty
 označení 330 – tvrdé nad 18°C teploty

 měření teploty se provádí vždy na hrací ploše ve stínu. O použití míčků pro utkání rozhoduje
výhradně rozhodčí utkání
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11) Zdravotní prohlídky
STK ČMSHb doporučuje preventivní zdravotní prohlídky hráčů. Za zdravotní stav hráčů
odpovídávždy výhradně klub a vedoucí týmu.
12) Termíny a časy utkání a jejich změny
Termín utkání stanovuje oficiální rozpis utkání, čas utkání může navrhnout domácí klub v
připomínkovém řízení rozpisu utkání. Konečný rozpis a jeho změny podléhají schválení LK OSHb
Kladno.
 změna termínu nebo/a času utkání v připomínkovém řízení bez poplatku je možná
do 31. 08. 2018 a od 01. 01. 2019 do 31. 01. 2019

změna termínu utkání po vydání konečného rozpisu zatížená poplatkem ve výši 500 Kč

 změna času utkání o více než 1 hod po vydání konečného rozpisu zatížená poplatkem ve výši
250 Kč
 žádost a dohoda klubů vč. souhlasu soupeře musí být zaslána LK OSHb e-mailem nejpozději 10
dnů před původním termínem. Schválení nového termínu nebo času podléhá LK OSHb Kladno.
Stejně tak má LK OSHb Kladno právo v odůvodněných případech od uvedených poplatků
ustoupit
13) Soupisky
Soupisky týmu vytváří klub na základě ustanovení Soutěžního řádu, článku 206 v IS ČMSHb –
administrace klubu (vztahuje se i na B týmy). Soupisky se uzavírají nejpozději 3 dny před
začátkem vyřazovací části. Po tomto datu nelze zapisovat hráče na soupisky týmů. Hráči na
soupiskách nebo B týmu, případně ostatních týmů klubu, zapsaní po tomto datu, nemohou
zasahovat od utkání konaných po uzávěrce přihlášek.
14) Podmínky nastoupení k utkání
 před utkáním tým předkládá rozhodčím aktuální výtisk soupisky klubu, za který nastoupí hráči
do utkání. Není-li hráč na soupisce evidován, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře. Ve
výjimečných případech lze předložit soupisku v elektronické podobě (tablet atp.). Rozhodčí tuto
skutečnost zaznamenají do zápisu o utkání a vedoucí týmu bude zároveň automaticky
disciplinárně potrestán finanční pokutou a to, za první případ 50 Kč za každý další dvojnásobek
 předchozí platby (50,100,200,400 atd).
 společně se soupiskou předkládá vedoucí týmu rozhodčím platné registrační průkazy trenéra a
funkcionářů týmu, kteří zasáhnou do utkání, případně platná ostaršení hráčů
 v jednom hracím kole nesmí hráč nastoupit za dva různé týmy
15) Změna domácího hřiště
 klub může zažádat LK OSHb Kladno o změnu domácího hřiště a to nejpozději dvě kola před
koncem základní části. LK OSHb Kladno následně vydá rozhodnutí o schválení či zamítnutí
žádosti. Změna může proběhnout pouze jednou v sezoně.



Korespondenční adresa: Sportovců 818, Kladno 4, Rozdělov, PSČ 272 04
2400457594/2010, transparentní účet
Email: rozhodcikladno@seznam.cz
www.hokejbal-kladno.cz

Okresní Svaz Hokejbalu Kladno, z.s.
IČO: 27035654, se sídlem Sportovců 818, Kladno 4, Rozdělov, PSČ 272 04
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 16818
Článek IV. – Herní plán soutěží
1) Herní plán (základní část a play off)
  stanoví LK OSHb Kladno po uzávěrce přihlášek na základě počtu přihlášených účastníků soutěží
2) Postup
 vítězný tým play-off Oblastní ligy mužů postupuje do 2. NHbL pro Prahu a Středočeský kraj. Pro
 případ baráže o 2. NHbL se postupuje dle zvláštních předpisů
3) Hodnocení soutěže
  nejlepší 3 týmy Oblastní ligy mužů získávají pohár a medaile
 vítěz základní části Oblastní ligy mužů obdrží pohár
další ocenění: nejlepší střelec, nejlepší nahrávač, vítěz kanadského bodování,
nejproduktivnější hráč, nejlepší brankář
Článek V. – Předpisy
1) Obě soutěže se hrají podle platných pravidel a řádů vydaných ČMSHb v roce 2018, jejich
pozdějších změn a podle ustanovení těchto propozic.
2) Hřiště
  určené a schválené domácí hřiště s licencí D
3) Věkové kategorie
 senioři (ročník narození 1999 a starší)
 dorostenci (ročník narození 2000 až 2002 s platným ostaršením hráče v době utkání)
4) Hrací doba a tresty
  základní část: 3 x 15 minut čistého času, přestávky 5 minut, tresty 2, 5 a 10 minut
 play-off: 3 x 15 minut čistého času, přestávky 5 minut, případné prodloužení 10 minut, tresty 2,
5 a 10 minut
5) Hrací den
 hracím dnem je sobota a neděle, případně den státního svátku po domluvě klubů. V ostatních
případech se o státních svátcích hrát na žádost klubů nebude.
v případě dohody týmů lze odehrát utkání v jakýkoliv jiný den. Konečné schválení podléháLK
OSHb Kladno
6) Soupisky a sestava týmu
  soupiska: minimální počet hráčů uvedených na soupisce týmu je 10
7) sestava: minimální počet hráčů pro utkání je 5 + 1 brankář
8) Požadavky na sportovní vybavenost týmů
 jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)
 všechny dresy jedné sady musí být jednotné. Jednotným dresem jedné sady se rozumí
dresy identické základní barvy a identického grafického zpracování, včetně čísel,
jednotného písma, loga klubu a reklam partnerů týmu.
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dresy musejí být označeny čitelnými čísly (max. dvoumístná čísla v rozsahu od 1 do 99),
číslování nesmí být upraveno lepicí páskou nebo jinými prostředky
 domácí tým nastupuje vždy ve světlé sadě dresů, hostující tým v tmavé sadě dresů.
Barevnost dresů je klub povinen uvést v přihlášce do soutěže.
 do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem označeným C (kapitán) a minimálně
jedním, maximálně dvěma dresy označenými A (asistent kapitána).Komunikace s
rozhodčím je umožněna pouze označeným hráčům
 stulpny
 hráči jednoho týmu mohou použít v utkání jak stulpny, tak podkolenky, kolenní chránič
není povinný
 použití stulpen: zakrývají dolní polovinu těla, tj. holenní chránič 
 použití podkolenek: podkolenky vždy zakrývají celý holenní chránič. Pokud bude koleno
chráněno, musí být chráněno tzv. volejbalovým chráničem nebo podobným chráničem
bez použití tvrzeného plastu chrániče. V případě použití podkolenek nesmí být použit
spojený holenní a kolenní chránič. Hráči jednoho týmu nemusejí mít stejné barevné
kolenní chrániče

 brankář týmu není povinen používat stulpny nebo podkolenky

hokejové
přilby

 všichni hráči jednoho týmu musí být vybaveni hokejovou přilbou
 přilba je povinná i na rozcvičování před utkáním

 ochranné mřížky a ochranné štíty očí namontované napevno a dle příslušných pravidel,
povolená pouze barva čirá. Zbarvené štíty očí nebudou povoleny, hráči budou vykázání ze
hry s možností demontáže. Při znovu zapojení do hry s nepovolenou výstrojí dostane hráč
trest


obuv

 hráč je povinen nosit sportovní obuv a to takovou, kterou nemůže způsobit zranění
 u brankářů je povolena obuv jiná než sportovní, a to ta, která chrání brankářovi nohy před
plastovým míčkem


UPOZORNĚNÍ: v případě, že hráč nesplňuje výše uvedené požadavky na sportovní vybavení a
ustrojenost, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře. Posouzení náleží výhradně rozhodčím
utkáním. Klub, jehož hráč poruší toto nařízení a nastoupí do utkání, může být disciplinárně potrestán
i na základě fotodokumentace nebo videozáznamu utkání soutěže!

8) Ostatní ustanovení
LK OSHb Kladno je oprávněna v průběhu soutěže vydávat upřesnění propozic soutěže.
Článek VI. – Technické zabezpečení utkání
1) Pořádající oddíl je povinen zajistit pořadatelskou službu řádně označenou dle SŘ. V zápasech
hraných na GDM bude pořadatel zajištěn osobou správce za odměnu 100 Kč za zápas.
2) Pořádající oddíl je povinen zajistit šatnu hostujícímu týmu nejpozději 30 minut před utkáním.
3) Pořadatelská služba je povinna zajistit příchod a odchod obou týmů a rozhodčích do šaten a na
hřiště tak, aby nedocházelo ke kontaktu s diváky.
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4) Domácí tým je povinen zajistit k utkání řádně proškoleného zapisovatele s platným registračním
průkazem ČMSHb v případě, že se nedostaví delegovaný zapisovatel (časoměřič).
5) Na každém hřišti musí být funkční elektronická časomíra s těmito zobrazovanými údaji: čas
(včetně přestávek), stav skóre, třetiny a dva tresty pro každý z týmů. V případě, že časomíra
nebude řádně fungovat, pořádající klub se vystavuje disciplinárnímu řízení. V utkáních hraných na
GDM odpovídá za časomíru ligová komise.
Článek VII. – Hospodářské náležitosti
1) Startovné ve výši 6.000 Kč uhrazené do 31. 08. 2018 na účet OSHb Kladno číslo
2400457594/2010, variabilní symbol kód klubu.
2) Pronájem hrací plochy Kladno GDM, 1.700 Kč za jedno utkání pro domácí tým, s domácím hřištěm
v Kladně GDM,tj. 1.700 x 12 domácích utkání.
Termín úhrad: podzim do 30. 09. 2018, jaro do 31. 03. 2019.
3) Zápas (zápasy) v play – off se pronájem hrací plochy nehradí.
4) Změna termínu utkání, 500 Kč, doklad o úhradě musí být součástí žádosti.
5) Změna času utkání, 250 Kč, doklad o úhradě musí být součástí žádosti
 toto ustanovení se nevztahuje na žádost z důvodu zdravotní indispozice ¾ hráčů
uvedených na soupisce, žádost musí obsahovat platné lékařské potvrzení.
6) Odstoupení družstva v průběhu soutěže má za následek finanční postih ve výši 15.000 Kč.
Startovné se nevrací.
7) Vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek finanční postih ve výši 15.000 Kč. Startovné
se nevrací.
8) V případě provedení jednotlivé úhrady po stanoveném datu splatnosti, bude celková platba
navýšena o penále představující 10% z konečné částky jednotlivé úhrady (např. k úhradě do data
splatnosti 500 Kč, k úhradě po datu splatnosti 550 Kč).
9) K účtování poplatků jsou oprávněny odborné komise OSHB Kladno.

V Kladně dne 01. 08. 2018
Martin Nedvěd
LK OSHb Kladno, předseda
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