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R O Z P I S
Českého

poháru

2019-2020

Tento rozpis je určen pro kategorii mužů a žen:
•
•
•
•
•
•

oddílům startující v soutěžích ČSH
- Extraliga, WHIL
- 1. liga, 2. liga
oddílům zařazeným do ČP ze soutěží KSH
rozhodčím zařazeným do skupin I až IV sboru rozhodčích ČSH
delegátům uvedeným na listině delegátů ČSH
orgánům a odborným útvarům krajských svazů házené (KSH)
členům Exekutivy ČSH a členům odborných útvarů ČSH

1.Systém soutěže
1.1.

Český pohár je krátkodobá, vícekolová, postupová soutěž hraná na jedno utkání,
ve stanovených závěrečných kolech na dvě utkání. ČP řídí soutěžní úsek ČSH.

1.2.

Utkání ČP se hrají na vítězství s výjimkou finále ČP mužů, které se hraje na dvě
utkání. Vítěz utkání postupuje do dalšího kola na místo určené v „pavouku“
rozlosování. Od 3. kola jsou soupeři losováni. Výhodu domácího prostředí má vždy
družstvo hrající nižší soutěž.

1.3.

Družstva hrající extraligu nebo WHIL jsou na jednotlivá místa losována vždy.
Pokud hrají dvě družstva z nejvyšší soutěže proti sobě, bude jako domácí
nasazeno družstvo, které při posledním vzájemném utkání v minulých třech
ročnících ČP (2016 až 2019) bylo hostující; jinak bude domácí družstvo určeno
losem.

1.4.

Z každého klubu může v Českém poháru startovat pouze 1 družstvo mužů a 1
družstvo žen. Žádná „B“ družstva do ČP zařazena nejsou.

1.5.

Finálový turnaj („Final Four“) ČP žen zahrnuje semifinále a finále poháru. Hraje se
ve dvou dnech v termínu a místě schváleném Exekutivou ČSH. Ubytování pro
finalisty a stravování zajišťuje a hradí ČSH ve spolupráci se spolupořádajícím
klubem. Obsazení semifinálových utkání se určí losem. Poražení semifinalisté
odjíždějí z místa turnaje, o 3.místo se nehraje

1.6.

Čtyři nejlepší družstva v pořadí ČP žen a finalisté ČP mužů obdrží finanční prémii.

1.7.

Vítěz nebo případně poražený finalista ČP mají právo na účast v Poháru EHF
(dřívější Challenge Cup) 2020-21.
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1.8.

Je-li výsledek pohárového utkání po skončení řádné hrací doby nerozhodný, utkání
se neprodlužuje, ale o postupu rozhoduje hned střelba 7m hodů způsobem
popsaným v pravidlech házené:
- rozhodčí určí branku, na kterou se budou 7m hody střílet (podle umístění
tribun, požadavků televize nebo losem);
- rozhodčí vylosují družstvo, které střelbu zahájí;
- každé družstvo nominuje pro první sérii 5 hráčů, jejich čísla předá odpovědný
vedoucí družstva delegátovi, resp. rozhodčím;
- pořadí těchto 5 hráčů je libovolné a nehlásí se předem;
- těchto 5 hráčů střílí každý jednou, střídavě s hráči soupeře;
- brankáře lze pro každý hod libovolně měnit z hráčů oprávněných ke hře;
- pokud je o výsledku rozhodnuto dříve, než po dokončení páté dvojice 7m hodů,
rozhodčí utkání ukončí a dále se ve střelbě nepokračuje;
- je-li skóre po první sérii 7m hodů vyrovnané, pokračuje se v další(ch) sérii(ích)
vždy v opačném pořadí družstev; družstva vždy znovu nominují 5 hráčů, kteří
mohou a nemusí být stejní jako v předchozí sérii;
- ve druhé a případně v další sérii pak ale rozhoduje skóre po každém kole 7m
hodů – jakmile jedno z družstev v 6. nebo dalším kole střelby dá gól a druhé
nepromění, utkání končí;
- při provádění 7m hodu mohou být na dané polovině hřiště pouze rozhodčí,
střílející hráč a brankář;
- hráči vyloučení nebo diskvalifikovaní v okamžiku skončení hrací doby utkání se
nesmí střelby zúčastnit;
- případné nesportovní chování během procedury střelby 7m hodů se trestá
přímou diskvalifikací.

2.Úhrada
Družstva startují na vlastní náklady.
Startovné za účast družstva v ČP je zahrnuto v soutěžním vkladu dlouhodobé soutěže,
kterou dané družstvo v daném ročníku hraje.
Úhrada odměn delegovaných rozhodčích se provádí následovně:
- 1. + 2. kolo – muži, ženy
= 600,- Kč
- 3. kolo muži, osmifinále ženy
=1.000,- Kč
- osmifinále a čtvrtfinále muži, čtvrtfinále ženy
=1.500,- Kč
- semifinále a finále
=2.400,- Kč
Úhrada odměn nominovaných delegátů ČSH
- osmifinále a čtvrtfinále
= 800,- Kč
- semifinále a finále
=1.400,- Kč
Pokud se utkání hraje na základě dohody klubů v pracovní den, navyšuje se výše
uvedená odměna rozhodčích o 30%; to neplatí, pokud je hrací termín daného kola ČP
přímo stanoven na pracovní den.
Poštovné je zahrnuto v odměně za utkání a neproplácí se.
Výplatu odměn a cestovních náhrad rozhodčím a delegátům provádí domácí oddíl
v hotovosti vždy před utkáním. Na turnaji final four (semifinále a finále ČP žen) hradí
odměny a příspěvky na cestovné soutěžní úsek ČSH.
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3.Pořadatel utkání

6.4.

Pořadatelem jednotlivých utkání uvedených v následujících rozpisech je vždy družstvo klub uvedený na prvním místě v rozlosování.

7.Podmínky startu v soutěži Českého poháru

4.Rozlosování
Rozlosování schválila Soutěžní komise (SK) ČSH na svém zasedání dne 22. 6. 2019.
Družstva pro všechna utkání 3. a dalších kol Českého poháru budou určena losem.

5.Předpis
5.1 Pravidla a legislativa
Hraje se podle pravidel házené IHF platných od 1. 7. 2016, legislativních předpisů ČSH
platných k 1. 7. 2016 a podle všech ustanovení tohoto rozpisu.

5.2 Úprava pravidla 4:1
V utkáních Českého poháru mohou družstva nastoupit s nejvýše 16 hráči.
Pořadatel je povinen zajistit v prostoru pro střídání 15-16 míst k sezení pro hráče a
funkcionáře družstva. Nedodržení tohoto ustanovení bude trestáno pořádkovou pokutou,
v opakovaném případě vyloučením z ČP.

5.3 Úprava pravidel o time-outu družstva (team time-out)
Každé družstvo má nárok na tři time-outy družstva (“Team Time-out”) v délce jedné
minuty během řádné hrací doby utkání. Družstvo si však může vyžádat nejvýše dva timeouty družstva v průběhu jednoho poločasu utkání a nejvýše jeden time-out družstva
v posledních 5 minutách řádné hrací doby utkání (pravidla IHF, vysvětlivka č.3).

5.4 Sledování nástupu hráčů, ošetřovaných na hrací ploše
Na základě změny pravidel házené s platností od 1. 7. 2016 musí hráči, kteří byli po
příslušném signálu rozhodčích ošetřováni přímo na hrací ploše, opustit hřiště a nesmí se
vrátit do hry po dobu 3 následujících útoků svého družstva. V ČP odpovídá za sledování
omezení nástupu ošetřovaných hráčů na hřiště delegát, pokud je nominován; v ostatních
utkáních ČP pak zapisovatel a časoměřič pod dohledem rozhodčích.

6.2.

6.3.

7.1

- starší 19 let, tj. ročník narození 2000 a starší
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie = starší dorost (2001-2002)

K utkání nastupují hráči, kteří jsou za daný klub řádně registrováni a ti, kteří mají
do družstva mužů či žen daného klubu platné hostování (bez ohledu na soutěže)
nebo limitovaný přestup.
Hráč ročníku 2003 přeřazený výjimečně rozhodnutím SK ČSH do vyšší věkové
kategorie („VJ“) může startovat za dospělé pouze na základě zvláštního
dokumentu potvrzeného SK ČSH a předloženého s hracími doklady před utkáním.
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Všeobecné podmínky (SŘH čl. 12)

a) vypořádat veškeré finanční závazky vůči svazu řídícímu soutěž, které družstvu
vznikly v uplynulých ročnících soutěží;
b) podat ve stanoveném termínu přihlášky družstva do dlouhodobé soutěže;
c) zaplatit startovné určené Exekutivou ČSH nebo exekutivou krajského svazu pro
každou soutěž;
d) mít k dispozici regulérní hrací plochu s vybavením odpovídajícím normám
stanoveným pravidly házené, soutěžním řádem a rozpisem ČP.

7.2

Základní vybavenost (SŘH čl. 14, 32, 34)

Utkání 1. a 2. kola mohou družstva odehrát jak ve sportovních halách, tak na regulérních
venkovních hřištích.
3. kolo až finále se hrají pouze ve sportovních halách.
Změnu místa utkání během pohárového ročníku (i na jednotlivá utkání) musí schválit
soutěžní úsek ČSH.
 Pokud bylo utkání hlášeno na venkovní hřiště, ale odpovědní vedoucí obou
družstev před zahájením utkání potvrdí podpisem v zápise dohodu o jeho sehrání
v hale, bude zápas odehrán v hale.

7.3

Dresy (SŘH čl.33)

Každé družstvo je povinno mít pro každé utkání ČP dvě barevně rozdílné sady dresů.
Pokud rozhodčí resp. delegát dojdou k názoru, že pro dostatečné rozlišení soupeřů je
třeba oblečení změnit, potom změní dresy hostující družstvo.
V případě, že hostující družstvo nemá dresy k dispozici, je domácí družstvo povinno
soupeři půjčit náhradní sadu dresů bez jmenovek. Rozhodčí je povinen tuto skutečnost
uvést do zápisu o utkání. Za prokazatelné zneužití tohoto ustanovení bude hostující
družstvo kromě povinnosti uhradit náklady také disciplinárně potrestáno.

7.4

6.Startují
6.1. dospělí

Hráči mohou startovat v průběhu celého ročníku v ČP jen za jedno družstvo.
Start v ČP za druhý klub by byl neoprávněný s hracími a disciplinárními důsledky.
Za start hráčů je plně zodpovědný daný oddíl či klub.

Zdravotnické vybavení

Pořadatelský oddíl-klub je povinen zajistit

zdravotní službu s vybavením pro první pomoc,

mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly,

v blízkosti hrací plochy dostatečně vybavenou lékárničku.

8.Náležitosti družstev
Platí ustanovení čl. 28, 30, 31 soutěžního řádu ČSH.
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9.Náležitosti jednotlivců

9.3

9.1

Případná kontrola totožnosti se provádí podle čl.43 SŘH. Rozhodčí navíc pořídí na místě
fotografii hráče i průkazu, na který nastoupil, a zašle je mailem na ČSH.

Registrační průkaz / karta (RP) a individuální startovné (IS)

Konfrontace

Všichni hráči i funkcionáři družstev zúčastnění na pohárových utkáních musí mít platný
registrační průkaz nebo kartu Handball Alive (dále jen RP) a předložit rozhodčím
(delegátovi) ke kontrole originál tohoto průkazu / karty.
Hráči i funkcionáři uvedení v zápise musí mít také zaplacené a v systému
vyznačené individuální startovné (dále jen IS) pro ročník 2019-20, což bude
kontrolováno přes systém handball-net (viz Zásady IS). Start hráče bez vyznačeného IS
má za následek kontumační výsledek utkání ve prospěch soupeře.
Výjimka:
Pokud klub má před utkáním uhrazen dostatečný limit pro IS, může být start hráče
s nevyznačeným IS řešen bez hracích důsledků v případě, kdy klub tuto chybu napraví
do 48 hodin po utkání. Toto zmírnění tvrdosti řádu neplatí pro provinění opakovaná,
spojená s dalšími nedostatky nebo v případě snahy o jejich zakrytí.
Odpovědnost za předložení registračních průkazů / karet Handball Alive sportovců i
funkcionářů a potvrzení o zdravotním stavu sportovců má odpovědný vedoucí družstva.
Předkládají se pouze průkazy hráčů a funkcionářů uvedených v zápise.

9.2

Zdravotní prohlídky

Hráči musí mít lékařskou prohlídku ne starší jak 1 rok; potvrzení o platných zdravotních
prohlídkách hráčů musí být k dispozici před každým utkáním.
Potvrzení o zdravotní prohlídce musí obsahovat pro každého hráče tyto náležitosti:
• jméno a příjmení hráče
• datum narození
• datum úspěšného absolvování prohlídky
• příjmení a podpis lékaře
• razítko zdravotnického zařízení.
Potvrzení o zdravotní prohlídce může mít formu:
• kartičky/formuláře, který distribuuje ČSH;
• lékařské zprávy či potvrzení v libovolném formátu;
• seznamu více hráčů družstva s potvrzením bez jakýchkoli oprav či změn
s výslovným uvedením formulace „Potvrzení o zdravotní prohlídce“.
Hráče, který nepředloží před utkáním potvrzení o zdravotní prohlídce, nebo předloží
potvrzení starší než 12 měsíců, rozhodčí nepřipustí k utkání. Prohlídka absolvovaná např.
1.2.2019 platí naposledy 31.1.2020.
Má-li rozhodčí pochybnosti o platnosti či správnosti předloženého potvrzení, hráče
k utkání připustí, ale záležitost popíše do zápisu o utkání a v případě potřeby předmětné
potvrzení nebo jeho kopii k zápisu přiloží a odešle řídícímu orgánu k rozhodnutí.
Případný start hráče bez platné zdravotní prohlídky v utkání bude trestán hracími a
disciplinárními důsledky, včetně potrestání rozhodčích.

10. Hrací termíny
ženy:

muži:

předkolo
1. kolo
2. kolo
3.kolo - osmifinále
čtvrtfinále
final four

termín
termín
termín
termín
termín
termín

so-ne
so-ne
so-ne
středa
so-ne
so-ne

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo – osmifinále
čtvrtfinále
semifinále
finále (2 zápasy)

termín so-ne
termín so-ne
termín středa
termín středa
termín středa
termín středa
termín finále 1 – středa
termín finále 2 – so-ne

24.-25.08.2019
31.8.-01.09.2019
07.-08.09.2019
23.10.2019
21.-22.12.2019
14.-15.3.2020

31.8.-01.09.2019
14.-15.09.2019
16.10.2019
06.11.2019
27.11.2019
11.12.2019
18.03.2020
21. a 22.03.2019

11. Hlášení utkání
Kluby jsou povinny nahlásit den, čas začátku a místo utkání nejpozději 10 dnů před
utkáním na ČSH a soupeři. Soutěžní úsek ČSH následně deleguje rozhodčí, případně
delegáty. Jakákoliv dodatečná změna termínu klubem je spojena s poplatkem 400 Kč.

12. Řízení utkání
Všechna utkání pohárové soutěže jsou, dle pravidel házené, řízena dvojicemi rozhodčích.
Delegace budou provedeny samostatným hlášením. Rozhodčí jsou po obdržení delegace
povinni obratem potvrdit převzetí a její akceptaci (tel., e-mail). Nepotvrzení znamená
odmítnutí delegace s následkem náhradní delegace a prošetřením odmítnutí.
Při nedostavení se rozhodčích se postupuje podle článku 37 SŘH.
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12.1 Rozhodčí jsou povinni:





dostavit se k utkání 60 minut před jeho stanoveným začátkem
pokud na utkání není vyslán delegát, tak převzít všechny kontrolní funkce, tj.:
- kontrolovat registrační průkazy hráčů a funkcionářů včetně hlavního pořadatele,
zapisovatele a časoměřiče,
- kontrolovat lékařské prohlídky ve smyslu čl. 9.2; případné nesrovnalosti uvést do
zápisu o utkání,
- kontrolovat platnost trenérských licencí a jejich neplatnost uvést do zápisu o
utkání,
vždy podrobně popsat důvod udělení červené karty (D)



NEPOVOLIT:
- start hráčům, kteří nesplňují podmínky startu



OZNÁMIT:
- odpovědným vedoucím družstev udělení přímé diskvalifikace, případně vystavení
člena družstva disciplinárnímu řízení, a na zadní straně zápisu nechat potvrdit
podpisem vedoucích obou družstev; stejně tak při uvedení připomínek či námitek
vedoucího družstva do zápisu;
- odpovědným vedoucím obou družstev, případně hlavnímu pořadateli, všechny
připomínky, které budou uvedeny do zápisu;
- v případě vážného přestupku sdělit tyto skutečnosti telefonicky nejbližší pracovní
den soutěžnímu sekretáři.
V utkáních ČP rozhodčí neodebírají RP hráčům či funkcionářům, které
vystavují disciplinárnímu řízení.



12.2 Delegáti
K utkáním závěrečných kol Českého poháru (osmifinále až finále) mohou být nominováni
delegáti ČSH. Delegace na jednotlivá utkání bude samostatným hlášením. Delegáti jsou
po obdržení delegace povinni obratem potvrdit převzetí a její akceptaci telefonicky nebo
e-mailem. Povinnosti delegáta ČSH při utkání ČP jsou totožné jako při utkáních Extraligy
a 1.ligy ČR:
 kontrola řádné přípravy a průběhu utkání dle všech platných ustanovení;
 dohled nad chováním, vystupováním a činností všech aktérů utkání včetně diváků;
 upozornit na všechny nedostatky v zajištění a průběhu utkání hlavního pořadatele
resp. odpovědné funkcionáře obou klubů;
 zpracovat z utkání zprávu a zaslat ji nejpozději během prvního pracovního dne po
utkání e-mailem řediteli soutěže;
 během utkání provádět kontrolní měření hrací doby a vést si vlastní záznam gólů,
trestů, team-time-outů a mimořádných situací;
 delegát přebírá ve smyslu pravidel IHF – poznámky k pravidlu 17:9 - odpovědnost za
sledování skóre utkání podle pravidla 17:8.

12.3 Zápisy o utkání (SŘH čl.40)
Zápisy o utkání musí mít k dispozici pořádající klub. Lze použít oficiální formuláře zápisů
distribuované ČSH pro 16 hráčů nebo počítačovou verzi formuláře, která je k dispozici na
webu CHF.cz v sekci „ke stažení“.
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Zapisovatel musí delegátovi nebo rozhodčím utkání předložit vyplněný zápis včetně
registračních průkazů hráčů, funkcionářů, hlavního pořadatele, časoměřiče a zapisovatele
nejpozději 45 minut před utkáním.
Hostující hráči nastupující do utkání musí být v zápise před jménem označení „H“, cizinci
„C“. V zápise musí být vyznačena trenérská licence u trenérů družstev.
Na žádost odpovědného vedoucího družstva vznesenou slušnou formou před uzavřením
zápisu (zpravidla do 15 minut po skončení utkání) zapíší rozhodčí do zápisu stručnou
poznámku nebo námitku k utkání ze strany družstva. Tento záznam podepíší odpovědní
vedoucí obou družstev.
Originál zápisu o utkání zašlou rozhodčí na sekretariát ČSH první pracovní den po utkání.
Při nedostavení se rozhodčích zasílá zápis pořádající oddíl.
Hlavní pořadatel je povinen zajistit pro obě družstva kopii obou stran vyplněného a
uzavřeného zápisu o utkání. U propisovacích formulářů zůstává po utkání první kopie
zápisu domácímu družstvu, druhou kopii dostanou hosté.

12.4 Zapisovatel a časoměřič
a) Zapisovatel a časoměřič musí být starší 18 let a musí před utkáním předložit
rozhodčím registrační průkazy / karty. Zapisovatel musí mít během utkání k dispozici
žlutou, červenou a zelené karty pro pomocnou signalizaci od stolku.
Úkoly těchto funkcionářů jsou stanoveny v článku 39 SŘH.
b) Funkci časoměřiče a zapisovatele pro osmifinále až finále ČP nelze slučovat a mohou
je vykonávat pouze rozhodčí nebo vyškolení funkcionáři s platnou licencí časoměřiče zapisovatele.
c) Pouze pro utkání 1. a 2. kola ČP platí následující změny:
 časoměřič spolu se zapisovatelem nekontrolují nástup hráčů doplňujících družstvo
(na plný počet 16) – odpovídají rozhodčí,
 časoměřič nekontroluje a nepíská vstup a odchod chybně střídajících hráčů –

odpovídají rozhodčí,

 pořádající oddíl může sloučit funkci zapisovatele a časoměřiče,
 pořádající oddíl je povinen umožnit jednomu funkcionáři z družstva hostí
(uvedenému v zápise) trvalou přítomnost u stolku zapisovatele po celé utkání, za
účelem kontroly činnosti zapisovatele a časoměřiče (měření času, provádění
zápisu). Tento funkcionář však nesmí, stejně jako domácí funkcionáři, zasahovat
do hry. Družstvo hostí toto právo nemusí využít.
d) Sledování nástupu hráčů, ošetřovaných na hrací ploše
Na základě změny pravidel házené od 1.7.2016 musí hráči, kteří byli po příslušném
signálu rozhodčích ošetřováni přímo na hrací ploše, opustit hřiště a nesmí se vrátit do
hry po dobu 3 následujících útoků svého družstva. Sledování tohoto omezení náleží
podle pravidel časoměřiči a zapisovateli (případně delegátovi ČSH, je-li na utkání
nominován). Rozhodčí činnost časoměřiče/zapisovatele v tomto bodě kontrolují a mají
právo jejich rozhodnutí korigovat.
Zapisovatel/časoměřič musí mít v každém utkání k dispozici příslušné karty formátu
A4 pro signalizaci omezení vstupu na hřiště pro ošetřované hráče.
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e) Karty na signalizaci vyloučených:
Časoměřič a zapisovatel musí mít k dispozici dostatečný počet karet formátu A4 (30
x 21 cm !!!), na které jsou povinni zřetelně velkými znaky silným fixem oboustranně
uvádět číslo vyloučeného hráče (např. A14 nebo B22) a čas jeho návratu do hry ve
formátu použitém na ukazateli skóre (např. 29:44). Karta po přeložení napůl musí být
postavena na příslušném kraji stolku (u daného družstva) tak, aby číslo a čas
vyloučení byly viditelné z obou stran, t.j. pro obě družstva.
Předávání malých "lístečků" pouze danému hráči není přípustné.
Používání těchto karet formátu A4 je povinné vždy, pokud na ukazateli skóre nelze
zobrazit čas vyloučení a současně také číslo hráče - a samozřejmě i tehdy, pokud je
vyloučeno více hráčů, než lze na tabuli zobrazit, nebo v případě poruchy či chyby při
signalizaci vyloučení.
Porušení tohoto ustanovení bude trestáno pořádkovou pokutou ve výši 500 Kč,
v opakovaném případě až 3000 Kč.

14. Disciplinární řízení (dále jen DŘ)
Všechna disciplinární provinění v této soutěži řeší Disciplinární komise (dále jen DK) ČSH.
DK ČSH během soutěžního období zasedá vždy ve čtvrtek od 16.00 hod. v kanceláři ČSH
v Praze 4, Budějovická 778/3a, 3. patro

14.1 Účast a vyjádření osoby vystavené DŘ (viz čl.15 a 16 DŘH)

13. Zajištění pohárových utkání

Dopustí-li se hráč nebo funkcionář závažného provinění a rozhodčí nebo delegát ho na
základě zápisu o utkání nebo další zprávy vystaví disciplinárnímu řízení, bude mít až do
rozhodnutí disciplinárního orgánu pozastavenou činnost hráče či funkcionáře pro všechny
soutěže.
Hráč nebo funkcionář vystavený DŘ je vždy oprávněn se k disciplinárnímu provinění
vyjádřit. Může tak učinit osobně na zasedání DK nebo písemně s výslovným souhlasem
k projednání bez jeho účasti, a své vyjádření může zaslat i před zahájením DŘ.
Bez písemného vyjádření nebo účasti provinilce nemusí DK případ projednávat. Rovněž
klub je oprávněn se vyjádřit k provinění svého člena.
Rozhodčí nebo delegát vystavený DŘ je za vyjádření nebo účast odpovědný sám.

13.1 Pořadatelská služba

14.2 Komunikace v DŘ (DŘH čl.22)

Pořadatelská služba musí být řádně označena. Hlavní pořadatel je uveden v zápise o
utkání, musí být jako HP označen a předložit registrační průkaz; musí být registrovaným
členem pořádajícího klubu (nikoli na limitovaný přestup) a mít uhrazeno IS. Před utkáním
se představí rozhodčím a delegátovi a domluví se s nimi na spolupráci.

13.2 Dopingová kontrola
Oddíly musí mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly. Oddíl je
povinen umožnit provedení dopingové zkoušky pověřeným pracovníkem Exekutivy
antidopingového výboru ČR. Určení hráči jsou povinni se podrobit dopingové zkoušce dle
„Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“. Kterýkoliv registrovaný sportovec
může být podroben dopingové kontrole i kdykoliv mimo pohárové období. Odmítnutí
takovéto kontroly se posuzuje stejně jako doping.

13.3 Hlášení výsledků
Pořádající oddíl je povinen nejpozději do 12:00 první pracovní den po skončení utkání
zadat údaje ze zápisu do systému Handball.net.
V případě nemožnosti zadat zápis na Handball.net v uvedeném termínu, je třeba oznámit
výsledek na sekretariát ČSH telefonicky nebo e-mailem a potvrdit náhradní termín
vyplnění údajů do systému.

13.4 Hodnocení výkonu rozhodčích
Kluby v utkáních ČP výkony rozhodčích nehodnotí.

Základním prostředkem pro vyžádání a doručování podkladů a rozhodnutí v DŘ je
elektronická pošta. Orgány ČSH i KSH, kluby, rozhodčí a delegáti jsou v souvislosti s DŘ
povinni používat e-mailové adresy uvedené v rozpisu soutěží.
Účastník DŘ je povinen ve svém vyjádření k DŘ nebo v reakci na oznámení o zahájení
DŘ uvést platné údaje pro následnou komunikaci a zaslání rozhodnutí DK, tedy
především e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a doručovací adresu svého
aktuálního pobytu. Pokud účastník DŘ – jednotlivec, člen klubu, takové vyjádření k DŘ
nepodá a DK nemá k dispozici potvrzené údaje pro komunikaci s ním, zasílá DK zprávy
v rámci daného řízení příslušnému klubu, který odpovídá za doručení účastníkovi.

14.3 Poplatky za DŘ
Za projednání každého disciplinárního provinění je stanovena povinnost uhradit poplatek
na náklady DŘ. Příslušný poplatek musí být zaplacen nejpozději do zahájení DŘ.
Nebude-li před jednáním DK předložen doklad o zaplacení, komise provinění neprojedná.

14.4 Disciplinární postihy bez DŘ za opakované diskvalifikace
Hráč, který v pohárové soutěži jednoho ročníku ČP obdrží
 druhou přímou diskvalifikaci, bude automaticky bez disciplinárního řízení
potrestán zákazem závodní činnosti (ZZČ) na jedno následující utkání ČP,
 třetí přímou diskvalifikaci, bude automaticky potrestán ZZČ na dvě následující
pohárová utkání.
Nejedná se o diskvalifikace (ČK) za třetí vyloučení, ale ani o diskvalifikace se zvláštním
hlášením (D+), které jsou vždy řešeny disciplinárním řízením.
Červené karty hráčů z Českého poháru se ostatních soutěží nedotýkají (ani naopak).
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V případě nedodržení tohoto ustanovení bude start hráče považován za neoprávněný
s hracími a disciplinárními důsledky proti hráči i vedoucímu družstva.
Trenér či jiný funkcionář družstva, který bude v utkání tohoto ročníku ČP potrestán
diskvalifikací (bez dalšího hlášení), bude automaticky bez disciplinárního řízení potrestán
zákazem výkonu funkce (ZVF) na 1 následující utkání daného družstva v ČP.
Při udělení trestu D+ (modrá karta) při utkání ČP bude funkcionář družstva vždy
vystaven disciplinárnímu řízení; až do rozhodnutí DK ČSH má takový funkcionář
automaticky zastavenou činnost a nesmí působit jako funkcionář družstva při utkání
v žádné soutěži.
Za sledování a vedení si přehledu udělených ČK je zodpovědný klub. Situaci může po
každé udělené ČK zkonzultovat se soutěžním sekretářem ČSH.

15. Poplatky a pokuty
 projednání disciplinárního přestupku, žádost o zmírnění trestu, odvolání proti
rozhodnutí disciplinárního orgánu
- základní kola
300,- Kč
- osmifinále, čtvrtfinále
400,- Kč
- semifinále a finále
800,- Kč
 změna termínu utkání
400,- Kč
 nenahlášení výsledku
200,- Kč
 nedostavení se, nesehrání utkání
- základní kola
5.000,- Kč
- 3. a další kola
10.000,- Kč
 jiná porušení rozpisu ČP
až 3.000,- Kč

ROZLOSOVÁNÍ

červenec 2019

Stanislav Svoboda
ředitel soutěže

Petr Novák
předseda SK ČSH

13

14

15

16
17

Los 2
Los 3
Los 4

N28
N29
N30

Havl. Brod
Kolín
Chem. Ústí
Úvaly

M11
M12
M13
M14

Liberec

Libčice

HK B. Most

K.Hora

Sez. Ústí

D. Cerekev
M10

HK Slavia

Ledeč n. S.

VŠ Plzeň

M06

Košutka

M09

-

M05

L. Vršovice

Jablonec

Louny

M04

Č.Budějovice

Bělá p.Bezd.

-

M03

Velká Bystřice
Žeravice
vítěz N02

N07
N08
N09
N10

N32

N31

číslo
utkání

M28

M27

M26

M25

M24

M23

M22

M21

M20

M19

M18

M17

M16

M15

č.utkání

termín:

1. kolo

Ml. Boleslav

M08

Zruč n.S.

M02

Šťáhlavy

Pardubice

Rokycany

M01

hosté

M07

domácí

č.utkání

Astra Praha

N06

Los 4

Los 1

domácí

Los 3

Los 2

hosté

Hlučín

-

-

Újezd

Krmelín

Droždín

Val. Meziříčí

Žeravice

Klimkovice

-

Prostějov

Juliánov

Uničov

Ostrava

Polanka

Napajedla
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Velké Meziříčí

MHK Karviná

Bohunice

Kostelec n. H.

Rožnov p. R.

Holešov

Lesana Zubří

Ivančice

Kuřim

Telnice

Olomouc 1966

hosté

sobota-neděle 31.8.-1.9.2019

domácí

14

N18

SK UP
Olomouc

M38

M37

M36

M35

M34

M33

M32

M31

M30

M29

Tatran
Bohunice

Otrokovice

Ivančice

domácí

hosté

vítěz N32

vítěz M10

vítěz M09

vítěz M08

vítěz M07

vítěz M06

vítěz M05

vítěz M04

vítěz M03

vítěz M02

vítěz M01

domácí

J. Třeboň

Náchod

Dvůr Králové

vítěz M14

vítěz M13

S. Vršovice

vítěz M12

Strakonice

vítěz M11

JM Chodov

hosté

M48

M47

M46

M45

M44

M43

M42

M41

M40

M39

č.utkání

termín:

2. kolo
sobota-neděle 14.-15.9.2019

vítěz N31

N26

N25

N24

N23

N22

Sokol
Vršovice
Havlíčkův
Brod

N21

N20

N19

číslo
utkání

termín:

DHC Plzeň

Jindřichův
Hradec

Sokol Kobylisy

hosté

finále
neděle 15.03.2020

vítěz N10

vítěz N09

vítěz N08

vítěz N07

vítěz N06

vítěz N05

vítěz N04

vítěz N03

domácí

2. kolo
sobota-neděle 07.-08.9.2019

poražený N31 poražený N32

č.utkání

termín:

N34

N33

číslo
utkání

termín:

N17

Lesana Zubří

N16

N15

Loko České
Budějovice
Kunovice

N14

N13

N12

N11

číslo
utkání

termín:

Tachov

Sokol V.
Meziříčí
Lázně
Kynžvart

Spartak Ústí

semifinále
sobota 14.03.2020

FK Hvězda
Cheb

N05

termín:

DHK Pardubice

N04

vítěz N01

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2019-2020

Los 7

Los 5

Los 6

Los 8

hosté

sobota-neděle 31.8.-1.9.2019

Los 1

N27

termín:

domácí

číslo
utkání

čtvrtfinále
termín: sobota-neděle 21.-22.12.2019

Sokol Karviná

Bohumín

N02

N03

Sokol Břve

Tatran
Střešovice

N01

hosté

číslo
utkání

hosté

domácí

číslo
utkání

domácí

1. kolo
termín: sobota-neděle 31.8.-01.9.2019

předkolo
termín: sobota-neděle 24.-25.8.2019

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2019-2020

Los WHIL 8

Los WHIL 7

Los WHIL 6

Los WHIL 5

Los WHIL 1

Los WHIL 2

Los WHIL 3

Los WHIL 4

hosté

vítěz M24

vítěz M23

vítěz M22

vítěz M21

vítěz M20

vítěz M19

vítěz M18

vítěz M17

vítěz M16

vítěz M15

domácí

Vsetín

HC Zlín

Velká Bystřice

vítěz M28

Bystřice p.H.

vítěz M27

Hustopeče

vítěz M26

vítěz M25

Litovel

hosté

sobota-neděle 14.-15.9.2019

Los 2

Los 4

Los 6

Los 8

Los 7

Los 5

Los 3

Los 1

domácí

3.kolo = osmifinále
středa 23.10.2019

M64

M63

M62

M61

M60

M59

M58

M57

M56

M55

M54

M53

M52

M51

M50

M49

číslo

3. kolo
hosté
Los ExL 1
Los ExL 3
Los ExL 5
Los 20
Los ExL 7
Los ExL 9
Los ExL 11
Los 18
Los ExL 2
Los ExL 4
Los ExL 6
Los 19
Los ExL 8
Los ExL 10
Los ExL 12
Los 17

domácí
Los 1
Los 3
Los 5
Los 7
Los 9
Los 11
Los 13
Los 15
Los 16
Los 14
Los 12
Los 10
Los 8
Los 6
Los 4
Los 2

středa 16.10.2019

Los 10
Los 11
Los 12
Los 13
Los 14
Los 15
Los 16

Los 4
Los 6
Los 3
Los 7
Los 2
Los 8
Los 1

M66
M67
M68
M69
M70
M71
M72

hosté
Los 2
Los 4

domácí
Los 1
Los 3

číslo

M77
M78

středa 11.12.2019

semifinále

Los 9

Los 5

M65

termín:

hosté

domácí

středa 06.11.2019

4. kolo = osmifinále
číslo

termín:

VYLOUČENÝ HRÁČ

termín:

16

M80

M79

číslo

termín:

M76

M75

M74

M73

číslo

termín:

NÁVRAT:

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2018-2019

Los 8
Los 7
Los 6
Los 5

Los 1
Los 2
Los 3
Los 4

domácí

hosté

středa 18.3 a 21-22.3.2020

finále

hosté

domácí

středa 27.11.2019

čtvrtfinále

Český svaz házené
www.chf.cz
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VYLOUČENÝ HRÁČ
NÁVRAT:

Český svaz házené
www.chf.cz

ROZPIS SOUTĚŽÍ
V HÁZENÉ
řízených ČSH
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řízených ČSH

ROZPIS SOUTĚŽÍ
V HÁZENÉ

řízených ČSH

ROZPIS SOUTĚŽÍ
V HÁZENÉ
Český svaz házené
www.chf.cz

7m hody — rozhodnutí
DRUŽSTVO A ...........................
číslo

příjmení (jméno)

pořadí

číslo

příjmení (jméno)

pořadí

číslo utkání ...................

DRUŽSTVO B ..........................
1. série

číslo

příjmení (jméno)

pořadí

číslo

příjmení (jméno)

pořadí

OŠETŘOVANÝ HRÁČ
OŠETŘOVANÝ HRÁČ
2. série

Český svaz házené
www.chf.cz

Vedoucí družstev oznámí vždy 5 čísel hráčů, nominovaných ke střelbě v dané sérii.
Pořadí střelby vyplňuje delegát podle skutečného průběhu (1 až 5, ve druhé serii 6 až 10)

ROZPIS SOUTĚŽÍ
V HÁZENÉ
20

řízených ČSH

POZNÁMKY

POZNÁMKY

Jsme tu pro Vás v každém čase
Wendy spol. s r.o.
Kokořínská 1615, 276 01 Mělník
e-mail: wendy@wendy.cz, tel.: 315 625 115

www.wendy.cz

