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I.

ROZPIS

krajských soutěží

Soutěž

Kategorie

Označení
skupiny

Působnost

Počet
účastníků

Jihomoravská liga

muži

LA

JmKSH+ZKSH

6

Jihomoravská liga

starší žáci

LF

JmKSH

11

Jihomoravská liga

mladší žáci

LH

JmKSH

11

Jihomoravská liga

starší žačky

LG

JmKSH

8

Jihomoravská liga

mladší žačky

LJ

JmSKH

8

Tento rozpis je určen:
• oddílům dospělých
• oddílům mladšího a staršího žactva, minižactva
• rozhodčím uvedených na listinách KSH a ČSH,
• všem orgánům krajských svazů házené a ČSH,
• členům Exekutivy JmKSH a členům jeho odborných komisí

Poznámka:
Pojmy „hráč“, „funkcionář“, „trenér“, „rozhodčí“, „pořadatel“ a další obdobné používané
v tomto Rozpisu v mužském rodě označují a zahrnují osoby obou pohlaví v dané roli bez
rozdílu.
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II. V š e o b e c n á č á s t
1. Systém soutěží
Výše uvedené soutěže řízené Soutěžní komisí JmKSH jsou soutěže dlouhodobé. Soutěže JM
liga mužů, JM liga ml. a st. žáků a JM liga ml. a st. žákyní jsou hrané dvoukolově systémem
každý s každým, doma-venku, soutěže minižactva budou hrány turnajovým způsobem.
V soutěžích JmKSH uvedených níže mohou startovat dvě družstva jednoho oddílu (klubu) –
nutno dodat soupisku (viz čl. 11.2):
- JM liga starších žáků

2. Úhrada nákladů a odměn rozhodčích
Družstva startují na vlastní náklady. Úhradu odměn a příspěvku na cestovné a stravné
delegovaných rozhodčích provádí pořádající oddíl/klub podle Ekonomické směrnice ČSH ze
dne 2. 2. 2017 v hotovosti před utkáním.
Pokud se utkání hraje v pracovní den nebo v čase mimo rozsah stanovený podle článku 14
tohoto dokumentu, navyšuje se výše uvedená odměna rozhodčích, dle ekonomické
směrnice ČSH, o 30%.
Výše odměny v soutěžích řízených ČSH
1. Rozhodčím náleží v soutěžích řízených a organizovaných JmKSH za jedno utkání odměna:
–
krajská soutěž dospělých
400,- Kč
–
krajská soutěž staršího žactva
300,- Kč
–
krajská soutěž mladšího žactva
250,- Kč
V případě, že se utkání ne vinou rozhodčích neuskuteční, náleží rozhodčím, dle
ekonomické směrnice ČSH, odměna v 50 % výši.
2. Stravné – podle vyhlášky MPSV č. 333/2018 Sb. ze dne 19. 12. 2018
–
5 -12 hodin
82,- Kč
–
déle než 12 až do 18 hod.
124,- Kč
–
déle než 18 hod.
195,- Kč
3. Poštovné je zahrnuto v odměně za utkání a neproplácí se.
4. Příspěvek na cestovné při prokazatelné a ekonomické cestě autem činí 4,20 Kč/km.
Rozhodčí mohou tuto náhradu účtovat nejvýše za vzdálenost mezi bydlištěm a
sportovištěm, případně místem setkání s kolegou ze dvojice, podle serveru mapy.cz.
Rozhodčí nejsou oprávněni navyšovat příspěvek na cestovné za případné objížďky či jiné
prodloužení trasy.
5. Upozorňujeme rozhodčí, že sami plně odpovídají za zdanění příjmů (odměny, stravné,
příspěvky na cestovné) vyplacených ze strany klubů, případně svazu či jiných subjektů.

3. Startovné v soutěžích (SŘH čl. 12)
Kluby, které přihlašují svoje družstva do soutěží řízených JmKSH, jsou povinny dle
Ekonomické směrnice čl. 14, odst. 3 uhradit při přihlášení za tato družstva startovné
v soutěžích.

JM liga muži
JM liga žáci, žákyně

Soutěžní

„mládež“ – viz čl. 10.2

1.600,600,-

500,- /kat.

Dále budou oddíly, v případě neplnění licenční politiky (SŘH čl. 12, Licenční řád házené čl.
8, odst. 3 a 4), hradit poplatek „za trenéry“, a to ve výši 50,- Kč za každé utkání odehrané
bez trenéra s licencí. Vyúčtování a úhrada budou provedeny po podzimní a jarní části.
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4. Pořadatel utkání (SŘH čl. 28)
Pořadatele utkání určuje Rozpis soutěže, zpravidla je to klub uvedený v rozlosování
mistrovských utkání v Rozpisu soutěže na prvním místě. Pořadatel utkání nese plnou
odpovědnost za bezpečnost hráčů, rozhodčích, oficiálních delegovaných zástupců ČSH a
JmKSH. Pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost diváků a za to, že nebude
překročena oficiální kapacita hlediště.
Klub, který je pořadatelem utkání soutěže řízených JmKSH, je povinen prostřednictvím
hlavního pořadatele a dalších členů pořadatelské služby předcházet a pokud možno
zamezit agresivnímu, sprostému či jinak nepřístojnému chování diváků vůči rozhodčím a
jiným účastníkům utkání - viz článek 17.3 Výzva fair-play.

5. Rozlosování
V souladu s ustanoveními SŘH čl. 7 až 11 provedla SK rozlosování dne 8. 7. 2019.

6. Postupy, sestupy, tituly
Postupy, sestupy se řídí SŘH čl. 21 až 23.
6.1. Jihomoravská liga - muži
postupy - vítěz postupuje do 2. ligy JM
- družstvo ZKSH hraje ve společné soutěži bez nároku na postup do 2. ligy JM,
pravidla pro jejich postup určuje ZKSH a ČSH
6.2. Jihomoravská liga - starší žáci
tituly - vítězné družstvo získává titul „Vítěz jihomoravské ligy“ pro soutěžní ročník 2019/20
6.3. Jihomoravská liga - starší žačky
tituly - vítězné družstvo získává titul „Vítěz jihomoravské ligy“ pro soutěžní ročník 2019/20
6.4. Jihomoravská liga - mladší žáci
tituly - vítězné družstvo získává titul „Vítěz jihomoravské ligy“ pro soutěžní ročník 2019/20
6.5. Jihomoravská liga - mladší žačky
tituly - vítězné družstvo získává titul „Vítěz jihomoravské ligy“ pro soutěžní ročník 2019/20
6.6. Žákovská liga (starší žactvo)
postup
- vítěz (resp. viz pozn. níže) podzimní části postupuje do ŽL přímo, další
družstva (dle rozpisu ŽL) absolvují kvalifikaci o postup do ŽL

pozn.: vzhledem k tomu, že kvalifikace do ŽL chlapců se koná již 23.-24. 11.
2019, JmKSH bude muset nejpozději do 7. 11. 2019 nahlásit přímého
postupujícího; pokud ještě nebude jasné, které družstvo skončí po podzimní
části na 1. místě, tak bude zohledněno průběžné pořadí po hracím víkendu 2.3. 11. 2019, každopádně konečné rozhodnutí učiní na návrh SK Exekutiva
JmKSH.
6.7. Házenkářský desetiboj (mladší žactvo)
postup
- všechna družstva v soutěži ml. žáků, resp. žákyní, se mohou zúčastnit
regionální kvalifikace (společná se ZKSH). Základním kritériem je umístění
družstva v podzimní části soutěží JmKSH, přednost získává automaticky oddíl,
který nabídne uspořádání kvalifikace. V případě, že kvalifikaci nikdo
neuspořádá, nemusí JmKSH do finále nominovat žádné družstvo.
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7. Termínová listina
7.1

Termínová listina 2019/2020
PODZIM

Hrací termín

31. 8. - 1. 9. 2019
7. - 8. 9. 2019
14. - 15. 9. 2019
21. - 22. 9. 2019
28. - 29. 9. 2019
5. - 6. 10. 2019
12. - 13. 10. 2019
19. - 20. 10. 2019
26. - 27. 10. 2019
2. - 3. 11. 2019
9. - 10. 11. 2019
16. - 17. 11. 2019
23. - 24. 11. 2019
30. 11. - 1. 12. 2019
7. - 8. 12. 2019

JM liga M

JM liga st. žáci

JM liga ml. žáci

JM liga st.
žákyně

JM liga ml.
žákyně

x
10
9
1
2
3
4
5
NT
6
7
8
NT
x
x

x
10
11
1
2
3
4
5
NT
6
7
8
9 (ŽL kv.)
NT
x (ŽL1)

x
10
11
1
2
3
4
5
NT
6
7
8
9
NT
x

x
NT
1
2
NT
3
4
5
6
7
NT
NT (ŽL kv.)
x
x (ŽL1)
x

x
NT
1
2
NT
3
4
5
6
7
NT
NT
x
x
x

JM liga st. žáci

JM liga ml. žáci

JM liga st.
žákyně

JM liga ml.
žákyně

x (ŽL3)
12
13
14
15 (ŽL4)
16
17
18

x
12
13
14
15
16
17
18

x
NT
11
12 (ŽL4)
13
NT
NT
14 (ŽL5)

x
NT
11
12
13
NT
NT
14

Velikonoce

Velikonoce

Velikonoce

Velikonoce

NT

NT

8

8

19 (ŽL5)
20
21 (ŽL6)
22
NT
x

19
20
21
22
NT
x

9
10
NT
NT (ŽL6)
x
x

9
10
NT
NT
x
x

JARO
Hrací termín

JM liga M

15. – 16. 2. 2020
x
22. – 23. 2. 2020
x
29. 2. – 1. 3. 2020
NT
7. - 8. 3. 2020
11
14. - 15. 3. 2020
12
21. - 22. 3. 2020
13
28. - 29. 3. 2020
14
4. - 5. 4. 2020
15
10. - 13. 4. 2020 Velikonoce
18. - 19. 4. 2020
NT
25. - 26. 4. 2020
16
2. - 3. 5. 2020
17
9. - 10. 5. 2020
18
16. - 17. 5. 2020
19
23. - 24. 5. 2020
20
30. - 31. 5. 2020
x

V listopadových až březnových termínech si musí oddíly pouze s venkovním hřištěm zajistit
halu, případně se s hostujícím oddílem dohodnout na náhradním termínu nebo utkání
předehrát/dohrát v náhradních termínech. V případě dobrého počasí je možné po dohodě
obou soupeřů, se souhlasem SK, odehrát utkání i na venkovním hřišti.
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7.2

Termínová listina mládeže 2019/2020

ŽÁKOVSKÁ LIGA

Přihlášky všech zájemců o účast v ŽL 31. 10. 2019.
(KSH hlásí přímo postupující (1 družstvo) nejpozději do 7. 11. 2019!)
Dívky
Kvalifikace
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo

16.
30.
11.
08.
07.
04.
16.

– 17.
11. –
– 12.
– 09.
– 08.
– 05.
– 17.

11.
01.
01.
02.
03.
04.
05.

2019
12. 2019
2020
2020
2020
2020
2020

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

nebo
nebo
nebo
nebo
nebo
nebo
nebo

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

Chlapci
Kvalifikace
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo

23.
07.
18.
15.
14.
25.
09.

–
–
–
–
–
–
–

11.
12.
01.
02.
03.
04.
05.

2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

nebo
nebo
nebo
nebo
nebo
nebo
nebo

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

24.
08.
19.
16.
15.
26.
10.

KEMPY HÁZENKÁŘSKÝCH NADĚJÍ
Dívky
Chlapci

15. – 18. 01. 2020 (Nymburk)
22. – 25. 01. 2020 (Nymburk)

středa - sobota
středa - sobota

FINÁLE NOVINÁŘSKÉHO KALAMÁŘE (ŠKOLSKÉHO POHÁRU)
Obě kategorie

20. – 22. 05. 2020 (místo bude upřesněno)

středa – pátek

HÁZENKÁŘSKÝ DESETIBOJ

Regionální kvalifikace
- termín a místo konání musí být nahlášeno nejpozději do 15. 1. 2020
- musí být odehrána do 31. 3. 2020

Finále
Dívky
Chlapci

05. – 07. 06. 2020 (místo bude upřesněno) pátek - neděle
05. – 07. 06. 2020 (místo bude upřesněno) pátek - neděle

KONFERENCE MLÁDEŽE
Místo bude upřesněno na základě VŘ

04. – 05. 01. 2020
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sobota a neděle

III. Technická část
8. Předpisy
8.1. Pravidla
Hraje se podle pravidel házené IHF platných od 1. 7. 2016, legislativních předpisů ČSH
platných k 1. 7. 2017 a podle všech ustanovení tohoto Rozpisu soutěží.
V utkáních soutěží řízených tímto rozpisem může za družstvo nastoupit nejvýše 14 hráčů.
V plném rozsahu jsou uplatněny především následující změny pravidel, platné od 1. 7. 2016.
8.2. Omezení vstupu na hrací plochu pro ošetřované hráče
Pravidlo 4:11, druhý odstavec, a vysvětlivka 8 podle pravidel házené IHF nebudou pro
soutěže řízené tímto rozpisem uplatněny, t.j. v ročníku 2019-20 nebudou hráči po
zdravotním ošetření na hrací ploše muset opustit hřiště po stanovený počet útoků.
8.3. Úprava pravidel o time-outu družstva (team time-out, pravidlo 2:10 a vysvětlivka 3)
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 team-time-outy
v průběhu jednoho poločasu utkání a nejvýše jeden time-out družstva v posledních 5
minutách řádné hrací doby utkání (tedy v čase 55:00 až 59:59).
Pro 3 time-outy družstva podle pravidla musí být obě družstva vybavena 3 zelenými kartami
s označením T1, T2, T3, které zajistí pořadatel utkání.
8.4. Úpravy pravidel v soutěžních utkáních mladšího žactva
i.

Zákaz používání lepidla
- rozhodčí upozorní odpovědné vedoucí obou družstev před začátkem utkání na
zákaz používání lepidla a zkontrolují, zda družstva nemají lepidlo v prostoru pro
střídání
- míč vybraný pro utkání nesmí být nalepený;
- při zjištění lepidla resp. lepení během utkání rozhodčí upozorní vedoucího
příslušného družstva, který je povinen zajistit nápravu a lepidlo odstranit;
případně rozhodčí také vymění hrací míč;
- při opakovaném porušování tohoto pravidla rozhodčí utkání ukončí.

ii.

V soutěži JM liga ml. žáků je umožněno hrát utkání s míčem vel. 0 (pevný, ne
měkký!), pokud se ZV obou družstev na tomto dohodnou, v případě, že se
nedohodnou, hraje se s míčem dle pravidel, tj. vel. 1.
V soutěži JM liga ml. žákyní se bude hrát s míčem o vel. 0 (pevný, ne měkký!), pokud
se ZV obou družstev dohodnou, je možné utkání odehrát s míčem o vel. 1, v případě,
že se nedohodnou, hraje se s míčem vel. 0.
To by mělo přispět k lepší technice zpracování, držení a hraní s míčem (zvláště, když
je zakázáno používat lepidlo).
V soutěžích mladšího žactva již není povinná osobní obranu, nicméně je doporučeno
hrát v některém úseku utkání (dle potřeb trenérů) nějaký systém kombinované
obrany (osobní, 3:3, 4:2 apod.).

iii.
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9. Startující hráči (SŘH čl. 5)
9.1. soutěže dospělých
dospělí
- starší 19 let, tj. ročník 2000 a starší
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – starší dorost (2001-2002),
9.2. soutěže dorostu
starší dorost
- mladší 19 let, tj. ročníky 2001 a 2002
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – mladší dorost (2003-2004),
mladší dorost
- mladší 17 let, tj. ročníky 2003 a 2004
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – starší žactvo (2005-2006)
9.3. soutěže žactva
starší žactvo
- mladší 15 let, tj. ročníky 2005 a 2006
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – mladší žactvo (2007-2008)
mladší žactvo
- mladší 13 let, tj. ročníky 2007 a 2008
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – minižactvo (2009-2010)
minižactvo
- mladší 11 let, tj. ročníky 2009 a 2010
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – přípravka (2011 a mladší)
Ve výjimečných a odůvodněných případech v soutěžích mladšího žactva mohou hrát dívky
ve družstvech chlapců a chlapci ve družstvech dívek. Každá žádost musí být samostatně
posouzena a schválena SK JmKSH, příp. Exekutivou JmKSH. Na soupisce utkání může být až
6 takových hráčů, resp. hráček, na hřišti však můžou být současně v jednu chvíli pouze 3
takoví hráči, resp. hráčky.
Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku dovrší věkovou hranici pro přechod do vyšší
věkové kategorie, může soutěž dohrát!
K utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou za dané družstvo řádně registrováni dle
RŘH nebo mají v daném klubu limitovaný přestup či hostování podle PŘH platného od 1. 6.
2014. Za start hráčů je plně odpovědný oddíl či klub.
I po datu uzavření soutěže mohou za klub nastoupit hráči, kterým řádně skončí původně
schválená doba limitovaného přestupu do jiného klubu, nebo hráči, kteří v daném ročníku
dosud v této soutěži nehráli, ale byli v klubu již před datem uzavření soutěže registrováni
(SŘH čl. 10).
Pro úhradu IS je rozhodující datum narození 1. 7. 2008.

10. Podmínky startu v soutěžích ČSH
10.1. Všeobecné podmínky stanoví články 31 až 35 soutěžního řádu (SŘH).
10.2. Povinnosti klubu k mistrovským soutěžím
V ročníku 2019-2020 musí oddíly přihlašující do oblastních soutěží družstva dospělých
současně přihlásit následující počty družstev mládeže (v kraji nebo ČSH):
 soutěž mužů
– min. 1x dorost nebo min. 1x žactvo
V případě, že oddíly tuto povinnost nesplní, zaplatí poplatek dle čl. 3.
10.3. Organizační pracovník klubu
Každý klub, jehož družstvo/a se účastní soutěží řízených JmKSH, je povinen ustanovit
organizačního pracovníka klubu a zajistit plnění jeho funkcí pro zajištění účasti v soutěži i při
přípravě a organizaci jednotlivých utkání. Organizační pracovník je uveden v adresáři
v tomto Rozpise.
- 10 –

Uvedená mailová adresa a telefon organizačního pracovníka jsou základními kontakty pro
komunikaci klubu s ostatními družstvy a se soutěžním úsekem JmKSH. Mailová schránka
musí být během soutěžního období kontrolována každý pracovní den. V případě delší
nedostupnosti organizačního pracovníka z libovolných důvodů musí klub zajistit možnost
náhradní komunikace a na kontaktním emailu nastavit automatickou odpověď s potřebnými
údaji.
Za případné následky nedodržení tohoto ustanovení plně odpovídá klub.
10.4. Základní vybavenost (SŘH čl. 14)
Družstva hrají svá domácí - pořadatelská utkání na hracích plochách sportovních hal nebo
regulérních venkovních hřištích v místě uvedeném oficiálně v přihlášce do soutěže.

Změnu tohoto místa během jednoho soutěžního ročníku (i na jednotlivá utkání!) musí
schválit řídící orgán!
Upozornění: Branky na všech venkovních hřištích i ve všech sportovních halách musí být
upevněny dle ČSN EN 749+A1, aby bylo zabráněno jejich pádu! Nesplnění tohoto
požadavku bude rozhodčími uvedeno do zápisu a následně pokutováno.
Pořadatelský oddíl-klub je povinen mít k dispozici k nahlédnutí aktuální vydání
následujících dokumentů: pravidla házené, rozpis soutěží JmKSH, legislativní předpisy ČSH a
ekonomickou směrnici ČSH.
Družstva hrající na venkovním hřišti, mohou zajistit pro případ nepříznivých klimatických
podmínek SH v místě nebo nejbližším okolí.
Další možnosti hry v halách:
 rozhodčí uzná terén za neregulérní; domácí oddíl má k dispozici halu a hostující
družstvo vhodnou obuv – není nutný souhlas řídícího orgánu,
 oddíly se předem dohodnou na sehrání utkání v hale – uvedenou dohodu zašlou včas
řídícímu orgánu a delegovaným rozhodčím (není třeba souhlasu),
 terén regulérní, ale oddíly se na místě dohodnou o sehrání utkání v hale, rozhodčí
před utkáním nechají potvrdit dohodu odpovědnými vedoucími obou družstev do
zápisu (není třeba souhlasu řídícího orgánu).
Upozornění: Oddíly, které nedisponují halou, jsou pro listopadové a březnové termíny
utkání povinny si halu zajistit, případně tato utkání odehrát do konce října, resp. po
1. dubnu, nebo po dohodě se soupeřem provést výměnu pořadatelství!
Výjimečně, v případě příznivého počasí, je možné po dohodě obou soupeřů, se souhlasem
SK, odehrát listopadová či březnová utkání i na venkovním hřišti.
10.5. Dresy (SŘH čl. 33)
Každé družstvo je povinno mít dvě barevně rozdílné sady dresů.
Pokud rozhodčí dojdou k názoru, že pro rozlišení soupeřů je třeba oblečení změnit, potom
změní dresy domácí družstvo!
10.6. Míče
Pro mistrovská utkání jednotlivých kategorií jsou stanoveny následující velikosti
1. minižactvo
48
vel.
2. mladší žáci, žákyně (viz čl. 8.4, bod ii.)
50 – 52 (48)
3. starší žáci, dorostenky
54 – 56
54 – 56
4. ženy, mladší dorostenci
5. muži , starší dorostenci
58 – 60

míčů:
0
1, 0
2
2
3

10.7. Zdravotnické vybavení
Pořadatelský oddíl-klub je povinen zajistit v blízkosti hrací plochy dostatečně vybavenou
lékárničku.
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11. Náležitosti družstev (SŘH čl. 30 a násl.)
11.1.
a)
b)
c)

Za náležitosti každého družstva zařazeného do soutěže se považují:
registrace klubu dle Zásad členství v ČSH
přihláška do dané soutěže a úhrada startovného / vkladu za družstvo
soupiska družstva nejvyšší soutěže každé kategorie, ve které má klub dvě a více
družstev v soutěži (dále viz také čl. 11.2)
d) zajištění trenéra družstva při dodržení licenční politiky svazu
e) odpovědná osoba starší 18 let, který je členem daného klubu

11.2. Soupisky družstev (SŘH čl. 15, 16)
Soupisky družstva nejvyšší soutěže (nejméně 8 hráčů), platné pro celý soutěžní ročník,
zasílají ty oddíly, které mají v dané kategorii více družstev v soutěžích:
a) v termínu nejpozději 1 den před sehráním prvního mistrovského utkání celého
soutěžního ročníku, kteréhokoliv družstva dané kategorie, zašle klub soupisku
hráčů družstva nejvyšší soutěže příslušnému řídícímu orgánu. Opis soupisky musí
zaslat na řídící orgány soutěží, v nichž startují jeho ostatní družstva této
kategorie.
b) Na soupisce mohou být pouze aktivní hráči mateřského klubu dané věkové
kategorie. Hostující hráči na soupisce být nesmí; hráči na limitovaný přestup pak
pouze ti, kteří mají limitovaný přestup do daného oddílu na celý soutěžní ročník.
c) Hráči uvedení na soupisce musí nastoupit k více jak 60% utkání v každé části (tj.
podzim 2019 a jaro 2020) soutěže.
d) Nenastoupení hráče a nesplnění výše uvedeného je nutné doložit lékařským
potvrzení event. věrohodným potvrzením o nezbytném, souvislém pobytu mimo
sídlo klubu. Nedoložení potvrzení, nebo neuzná-li řídící orgán oprávněnost
omluvy, bude hráč a klub disciplinárně trestán.
e) V soutěžích JmKSH platí výše uvedená ustanovení analogicky i pro oddíly, která
mají v krajské soutěži dvě družstva v jedné soutěži.
Upozornění!
• Omluvitelné důvody pro nenastoupení hráče však nejsou důvodem pro změny soupisky
a řídící orgán je neprovede.
• Změny v soupiskách během soutěžního ročníku se provádějí pouze
a) po skončení podzimní části, avšak před zahájením jarních částí soutěží, tedy před
prvním utkáním družstva v roce 2020;
b) v případě, že hráč uvedený na soupisce přestane být registrován v daném klubu;
c) v případě doloženého dlouhodobého zranění, nemoci nebo obdobného výpadku.
• Hráč vyřazený na žádost klubu ze soupisky nesmí za A-družstvo klubu nastoupit
nejméně 30 dní po schválení změny soupisky, resp. nejméně 30 dní po zahájení
jarní části soutěže při změně během zimní přestávky.
11.3. Licenční politika ČSH – Licenční řád ČSH
Oddíly, kluby jsou povinny respektovat licenční politiku ČSH – mít kvalifikované trenéry pro
přihlášená družstva v soutěžích se všemi případně následnými povinnostmi (návazně na
soutěžní poplatky) – dle Licenčního řádu platného od 1. 11. 2015.
Pro soutěžní ročník 2019-2020 v soutěžích JmKSH dle Licenčního řádu platí, že musí být
 u všech soutěží JmKSH nejméně trenér licence C
 za nesplnění výše stanovených požadavků musí klub zaplatit nevratný poplatek – viz
čl. 3.
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 u družstva mládeže při vedení družstva v utkání musí být zodpovědná osoba starší
18-ti let
 za splnění podmínek licenční politiky se považuje v soutěžích JmKSH přítomnost
trenéra s odpovídající licencí a jeho uvedení v oficiálním zápise o utkání. V soutěžích
JmKSH se za splnění licenční politiky považuje také, pokud je jediný přítomný
funkcionář družstva (ZVD) držitelem platné trenérské licence.

12. Náležitosti jednotlivců (SŘH čl. 24)
12.1. Registrační průkaz (RP)
Všichni hráči i funkcionáři družstev zúčastnění na utkáních soutěží ČSH musí mít platný
registrační průkaz nebo kartu hráče (Handball Alive). Start hráče bez platného RP/karty
hráče je neoprávněný a má za následek kontumační výsledek utkání ve prospěch soupeře a
disciplinární řízení proti odpovědnému vedoucímu družstva.
ČSH vydává a distribuuje od roku 2015 svým členům nové registrační karty („Alive“)
formátu kreditní karty s magnetickým proužkem a dalšími identifikačními údaji, na které je
po aktivaci (přes internet) vázána řada komerčních výhod. Od 1. 7. 2016 již ČSH vydává
pouze tyto karty Handball Alive, které plně nahrazují registrační průkazy.
V ročníku 2019-20 musí ve všech utkáních soutěží řízených JmKSH hráči, funkcionáři
družstev a hlavní pořadatel předkládat rozhodčím (delegátovi) ke kontrole originál
registračního průkazu nebo karty Handball Alive. Start na jakoukoli elektronickou nebo
papírovou kopii průkazu či karty není možný.
Hráči musí mít v systému h-net uloženou aktuální standardní barevnou fotografii. Tu může
do systému kdykoli vložit klubový redaktor. Start hráče, který nemá v systému uloženou
fotografii, bude potrestán pořádkovou pokutou ve výši 200 Kč; v opakovaném případě
bude řešen jako neoprávněný start včetně disciplinárního řízení.
12.2. Individuální startovné (IS)
Všichni hráči narození před 1. 7. 2008 i funkcionáři družstev zúčastnění na utkáních soutěží
JmKSH musí mít zaplacené individuální startovné pro ročník 2019-20, což bude
kontrolováno přes systém Handball-net (viz Zásady IS). Start hráče bez zaplaceného IS je
neoprávněný a může mít za následek hrací důsledky: výsledek dosažený na hřišti bude
zachován, avšak družstvu bude po skončení soutěže odečten 1 bod, v opakovaném případě
2 body. Odpovědný vedoucí družstva bude vystaven disciplinárnímu řízení.
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.
12.3. Zdravotní prohlídky
Všichni hráči družstva musí mít při každém soutěžním utkání lékařskou prohlídku ne starší
jak 1 rok v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb.
Potvrzení o zdravotní prohlídce musí obsahovat pro každého hráče tyto náležitosti:
• jméno a příjmení hráče, datum narození
• datum absolvování prohlídky
• jméno, příjmení a podpis lékaře, razítko zdravotnického zařízení.
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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 s výslovným uvedením formulace
„Potvrzení o zdravotní prohlídce“, bez jakýchkoli oprav či změn.
U všech účastníků soutěží organizovaných KSH a ČSH, kteří jsou tzv. výkonnostními
sportovci,
stačí,
když
pravidelnou
zdravotní
prohlídku
provede
jejich
všeobecný/rodinný/klubový lékař („poskytovatel v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“), který si jen v
případech, kdy to základním vyšetřením zjištěný zdravotní stav vyžaduje, musí vyžádat další
specializovaná vyšetření.
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.
12.4. Odpovědnost za předložení registračních průkazů sportovců i funkcionářů a potvrzení
o zdravotním stavu sportovců má odpovědný vedoucí družstva. Předkládají se pouze
průkazy hráčů a funkcionářů uvedených v zápise.
12.5. Konfrontace
Případná kontrola totožnosti se provádí dle SŘH čl. 43. Rozhodčím je doporučeno navíc
pořídit na místě (mobilním telefonem) fotografii hráče i průkazu, na který nastoupil, a zaslat
je mailem soutěžnímu úseku JmKSH.

13. Hrací doba, systém
muži
starší žáci, žákyně
mladší žáci, žákyně
minižactvo

-

2x 30 minut s 10 minutovou přestávkou
2x 25 minut s 10 minutovou přestávkou
2x 20 minut s 10 minutovou přestávkou
2x 10 minut s 1 minutovou přestávkou (turnaj)
je možné upravit s ohledem na počet účastníků

14. Hrací termíny (SŘH čl. 24 až 27)
Hracími dny jsou sobota, neděle, případně jiné dny pracovního klidu (svátky).
Na základě souhlasu soupeře a po schválení řídícím orgánem lze utkání v souladu s čl. 25
SŘH předehrát (výjimečně dohrát), a to i v jiné dny.
Utkání soutěží JmKSH musí mít stanoveny začátky v povoleném časovém rozmezí:
v sobotu 8.00 - 19.00 hodin,
v neděli 8.00 - 19.00 hodin,
v pracovních dnech 15.00 - 19.00 hodin.
Začátek utkání hraného na venkovním hřišti musí být navíc stanoven tak, aby utkání mohlo
být regulérně za světla a včas dohráno.
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Stanovení začátku utkání mimo toto rozmezí podléhá vždy schválení soutěžním úsekem
JmKSH a je podmíněno zajištěním rozhodčích.
Začátky utkání mládeže musí být dále stanoveny tak, aby hostující družstvo nemuselo
vyjíždět k utkání ze sídla klubu před 6:00 hodin ráno a mohlo se vrátit do sídla klubu do
neděle 22:00 hodin večer.
Kluby před zahájením soutěže nahlásí hrací termíny a časy tak, aby mohly být uvedeny
v Rozpisu soutěží. Pokud tak neučiní, je klub povinen provést hlášení utkání.
Termíny utkání schvaluje řídící složka soutěže. Termíny jsou uvedené v termínové listině a
rozpisu soutěže a jsou závazné pro všechny kluby, jejichž družstva startují v soutěži
a rozhodčí.
Řídící orgán má v mimořádných a odůvodněných případech právo provádět změny
v termínové listině!
Odehrát utkání v jiném termínu lze pouze po schválení řídícím orgánem –
SŘH čl. 25

15. Hlášení utkání (SŘH čl. 27)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Tento článek se nevztahuje na mimořádné situace, kdy se klub náhle a bez časové
rezervy dostane do situace, že utkání nemůže odehrát. V takových mimořádných
případech postupuje řídící orgán soutěže podle čl. 4 odst. 6, čl. 25 odst. 2 a 3, čl. 41
odst. 3, čl. 44 odst. 6 a čl. 45 odst. 2 SŘH.
Hlášení utkání se neprovádí, pokud hrací termíny a hrací časy jsou uvedeny v Rozpisu
soutěží.
V případě, že pořadatel utkání bude uvedený bezhlášenkový i hlášenkový termín utkání
(den i čas) měnit, provede hlášení změny utkání.
Každou hlášenou změnu musí schválit řídící orgán.
Změna hracího termínu v době kratší než v řádné době 10 dnů před utkáním, příp.
změna termínu mimo rozpisem stanovený víkend pro dané hrací kolo, musí mít dohodu
obou soupeřů s hlášenou změnou.
Hlášení změny obsahuje:
a.
označení utkání,
b.
jména soupeřů, když na prvním místě je uveden pořádající klub,
c.
jména rozhodčích,
d.
místo utkání,
e.
den a čas začátku utkání.
Hlášení utkání hostujícímu klubu provádí pořadatel utkání e-mailem na adresu
organizačního pracovníka klubu soupeře uvedenou v tomto rozpisu, dále rozhodčím a
soutěžnímu úseku JmKSH. Za řádné hlášení utkání je považováno hlášení doručené
aktérům utkání nejpozději 10 dnů před utkáním. Adresát musí potvrdit přijetí zprávy
nejpozději do 48 hodin od odeslání. V případě, že nebude přijetí do 48 hodin pořadateli
potvrzeno, je povinností pořadatele provést neprodleně telefonickou kontrolu.
Každé hlášení utkání znamená provedení změn v utkání soutěžním sekretářem a může
mít za následek náhradní delegaci rozhodčích, včetně prošetření důvodů hlášené
změny termínu.
Hlášení změn termínů utkání (den, čas) v době kratší než 10 dnů (240 hodin před
původním i novým termínem utkání) je spojeno s poplatkem 400 Kč. (platí pro
všechna měněná utkání v daný den celkem, var. symbol 300661). Doklad o úhradě
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8.

tohoto poplatku musí být zaslán současně s hlášením (oddíl zašle elektronicky), při
nedodržení tohoto ustanovení nebude změna soutěžní komisí schválena!
Vzniknou-li hostujícímu klubu vinou pozdního hlášení prokazatelné dodatečné výlohy,
které nebudou pořádajícím klubem vyrovnány, pak řídící orgán soutěže určí finanční
odškodnění.

16. Řízení utkání
16.1. Delegace rozhodčích
1. Všechna utkání (mimo utkání minižactva) jsou zpravidla řízena dvojicí rozhodčích. Ve
výjimečných případech může řídící orgán na utkání nominovat jen jednoho rozhodčího.
2. Delegovanými rozhodčími jsou rozhodčí s platnou licencí rozhodčího ČSH, kteří byli
k řízení utkání nominováni příslušnou odbornou komisí.
3. Proti delegaci rozhodčích nelze podávat námitky.
4. Proti výkonu rozhodčích lze vznášet námitky pouze tehdy, když rozhodčí hrubě porušují
ustanovení pravidel házené IHF, SŘH nebo Rozpisu soutěže.
5. Rozhodčí ČSH jsou povinni v místě utkání soutěží ČSH řídit i utkání krajských soutěží,
pokud jsou k nim krajským svazem řádně delegováni a celkový počet zápasů v jednom
dni není větší než 3 (ve výjimečných případech v soutěžích JmKSH max. 4).
16.2. Rozhodčí (SŘH čl. 36)
•
Delegaci na jednotlivá utkání oznámí komise rozhodčích nebo soutěžní úsek přímo
rozhodčím standardně e-mailem, v urgentních případech také telefonicky. Delegace
může být provedena hromadným nebo samostatným hlášením na utkání nebo také
„Hlášením změn v utkání“, vystaveným soutěžní komisí.
•
Rozhodčí je povinen pravidelně kontrolovat emailovou schránku. Mailová
schránka musí být během soutěžního období kontrolována každý pracovní
den (reagováno do 24 hodin). V případě delší nedostupnosti rozhodčího
z libovolných důvodů musí rozhodčí zajistit možnost náhradní komunikace a
na kontaktním emailu nastavit automatickou odpověď s potřebnými
údaji. Za případné následky nedodržení tohoto ustanovení plně odpovídá
samotný rozhodčí.
•
Delegovaní rozhodčí jsou po obdržení delegace povinni obratem potvrdit převzetí
delegace a akceptování delegace (tel., e-mail), a to u všech forem sdělení delegace
s výjimkou delegací uvedených v Rozpise soutěže. Nepotvrzení delegace na utkání
některým z rozhodčích znamená odmítnutí delegace a má za následek náhradní
delegaci, včetně prošetření odmítnutí.
Od rozhodčích budou akceptovány pouze ty omluvy, které budou doručeny panu
Michalovi Hanákovi, a to výhradně na jeho email hanysm@volny.cz, případně na
mobil 604 931 599, a to 5 pracovních dnů před termínem utkání, nejpozději však do
úterý předcházejícímu nejbližšímu soutěžnímu kolu. Výjimku tvoří pouze omluvy řádně
doložené neschopenkou nebo jiným dokladem. Původní delegace je zrušena až po
zpětném převzetí a potvrzení KR. Pokud k tomu nedojde následující den, kontaktujte
neprodleně p. Hanáka. V případě nedodržení výše uvedeného postupu je za
řízení utkání plně odpovědný původně delegovaný rozhodčí se všemi důsledky z toho
vyplývajícími!
Rozhodčí, kteří mají možnost a zájem pískat v termínu, kdy nejsou delegováni, mohou
na tuto skutečnost p. Hanáka upozornit a bude zohledněna při obsazování náhradních
delegací.
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•

Pokud budou rozhodčí pískat v rámci své přípravy („sebevzdělávání“)
přátelská utkání/turnaje družstev jsou povinni tuto skutečnost oznámit
obsazovacímu referentovi, v opačném případě nebude brána na tuto
skutečnost zřetel a rozhodčí mohou obdržet řádnou delegaci k řízení
mistrovských utkání.
Rozhodčí jsou povinni:
 dostavit se k utkání 60 minut před jeho stanoveným začátkem,
 kontrolovat RP/karty hráčů a funkcionářů včetně hlavního pořadatele, zapisovatele
a časoměřiče,
 kontrolovat lékařské prohlídky ve smyslu čl. 12.3. Případné nesrovnalosti uvést do
zápisu o utkání,
 kontrolovat platnost trenérských licencí a nesrovnalosti uvést do zápisu o utkání.,
 vždy podrobně popsat důvod každé přímé diskvalifikace,
 NEPOVOLIT start hráčům, kteří nesplňují podmínky startu,
 VYSTAVIT hráče/funkcionáře disciplinárnímu řízení:
- ve všech případech, kdy potrestají hráče či funkcionáře trestem diskvalifikace se
zvláštním hlášením řídícímu orgánu (D+ ve smyslu pravidel házené),
- ve všech dalších případech hrubého či mimořádného nesportovního chování nebo
závažných přestupků hráčů a funkcionářů (např. mimo hrací dobu), které vyžadují
disciplinární řízení (dále jen DŘ).
 OZNÁMIT:
- hlavnímu pořadateli všechny připomínky k organizaci a zajištění utkání, které budou
uvedeny v zápise o utkání;
- odpovědným vedoucím všechny připomínky, které budou uvedeny do zápisu;
- odpovědným vedoucím obou družstev udělení přímé diskvalifikace, vystavení člena
družstva DŘ a případně připomínky druhého družstva, uváděnou do zápisu o
utkání; vedoucí obou družstev potvrdí podpisem na zadní straně zápisu, že tyto
informace obdrželi;
- v případě vážného přestupku a vystavení DŘ sdělit tyto skutečnosti telefonicky
nejbližší pracovní den p. Jiřímu Musilovi, tel. 724 237 886 a p. Michalovi
Hanákovi, tel. 604 931 599.
- v případě, že pořádající klub při utkání mládeže dostatečně nezajistil plnění Výzvy
fair play ve smyslu Prováděcích zásad Exekutivy ČSH č. 4/2016 k článku 28 odst. 2
a 9 SŘH, je povinností rozhodčích to oznámit po utkání hlavnímu pořadateli a tuto
skutečnost uvést do zápisu.
 V soutěžích JmKSH rozhodčí neodebírají RP hráčům ani funkcionářům
vystaveným disciplinárnímu řízení!

16.3. Sankce proti rozhodčím
Nahodilé a neúmyslné technické chyby, kterých se rozhodčí dopustí především při
organizaci utkání, v oblasti administrativy, dostavení se na utkání a omluv, a které
nemají přímý vliv na samotné utkání, budou – pokud nepodléhají disciplinárnímu řízení
– vyřízeny uhrazením sankčního poplatku ze strany rozhodčího v souladu se
„Zásadami licencování a řízení rozhodčích“ platnými od 5. 5. 2016.
Sankční poplatky bude po prověření konkrétní situace a po případném projednání s
v KR JmKSH předepisovat SK JmKSH. Neuhrazení sankčního poplatku ve stanovené
lhůtě 10 dnů od obdržení, bude mít za následek odvolání z řízení následujících utkání a
předání původního přestupku k disciplinárnímu řízení.
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16.4. Absence delegovaných rozhodčích (SŘH čl. 37):
V případě, že se dostaví pouze jeden z dvojice delegovaných rozhodčích, řídí utkání
1.
sám, bez čekací doby. Dostaví-li se druhý rozhodčí během utkání, zapojí se do řízení
utkání ihned.
2.
V případě, že se do doby 30 minut před plánovaným začátkem utkání nedostaví
rozhodčí do místa utkání, je povinností pořadatele klubu zahájit zajišťování náhradních
rozhodčích.
Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí do konce čekací doby a obě družstva jsou
3.
přítomna, je povinností družstev utkání přesto odehrát.
4.
Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí do konce čekací doby, musí se odpovědní vedoucí
obou družstva shodnout na jiném rozhodčím a utkání odehrát.
5.
Jsou-li na hřišti přítomni jiní rozhodčí s licencí rozhodčího, musí dva z nich převzít
řízení utkání. Pouze je-li přítomen jen jeden jiný rozhodčí, tak bude pískat utkání
sám. V případě přítomnosti více rozhodčích přísluší přednostní právo řídit utkání
rozhodčím zařazeným ve vyšší výkonnostní skupině sboru rozhodčích ČSH, případně s
vyšší licencí. Mají-li stejnou kvalifikaci, rozhodne dohoda obou odpovědných vedoucích
družstev nebo jejich los.
6.
Pokud řídí utkání „jiní rozhodčí“ a do zahájení 2. poločasu se dostaví alespoň jeden
delegovaný rozhodčí, přebírá okamžitě řízení utkání sám. V případě, že se delegovaný
rozhodčí dostavil až během 2. poločasu, utkání dokončují „jiní rozhodčí“.
V případě, že některý z dvojice rozhodčích nemůže utkání dořídit, rozhodčí utkání
7.
přeruší, oznámí to zodpovědným vedoucím a utkání dokončí zbývající rozhodčí sám.
8.
V případě, že nemůže utkání dokončit žádný z delegovaných rozhodčích, postupuje se
stejně jako při nedostavení se rozhodčích.
Není-li na hřišti žádný rozhodčí, musí utkání řídit jeden z trenérů nebo vedoucích
9.
obou družstev, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání (dále jen „laický rozhodčí“).
O tom, kdo bude v takovém případě utkání řídit, rozhodnou mezi sebou zodpovědní
vedoucí družstev, případně los. Tato dohoda, podepsaná zodpovědnými vedoucími
obou družstev, musí být uvedena do zápisu o utkání. Zápis o utkání je směrodatný pro
řídící orgán a za jeho řádné odeslání v tomto případě ručí pořádající klub.
10. V každém případě bude utkání odehráno jako mistrovské.
11. Zahájí-li utkání laický rozhodčí a dostavil-li se kdykoli během utkání delegovaný
rozhodčí, převezme tento řízení ihned a utkání dokončí.
12. Jiní rozhodčí i laický rozhodčí přebírají všechny povinnosti a práva delegovaných
rozhodčích. Nemusí však utkání řídit v předepsaném úboru.
13. V žádném případě nemůže řídit utkání divák či jiná osoba neuvedená v tomto článku.
16.5. Delegáti a pozorovatelé KR
1.
Na vybraná utkání může být krajským svazem nebo komisí rozhodčích stanoven
delegát nebo pozorovatel KR (ze skupiny pozorovatelů ustanovené KR JmKSH), který
plní následující úkoly:
- je povinen dostavit se k utkání 30 minut před jeho stanoveným začátkem,
- představí se hlavnímu pořadateli a rozhodčím a dohlíží nad řádnou přípravou
rozhodčích před utkáním,
- sleduje z vhodného místa výkon rozhodčích v celém utkání,
- předává zkušenosti rozhodčím, radí jim, jak postupovat v různých situacích před
utkáním, během přestávky či po skončení utkání,
- po utkání s rozhodčími utkání a jejich výkon vyhodnotí,
- po utkání zpracuje delegát nebo pozorovatel zprávu, kterou zašle předsedovi KR a
rozhodčím e-mailem do 3 dnů, ve které zhodnotí výkon rozhodčích,
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2.
3.
4.
5.

- podá zprávu řídícímu orgánu soutěže v případě mimořádných událostí, pokud k nim
při utkání došlo.
Zpráva delegáta nebo pozorovatele KR může sloužit jako podkladový materiál při
případném disciplinárním řízení aktérů utkání.
Pozorovatelé nemají žádné rozhodovací pravomoci dle Pravidel házené či SŘH
v daném utkání. Nemohou být ani součástí stolku časoměřičů.
Náklady na delegáta nebo pozorovatele KR hradí JmKSH, příp. ČSH.
Pořádající klub je povinen umožnit delegátům a pozorovatelům KR vstup do kabiny
rozhodčích a do hlediště.

16.6. Zápisy o utkání (SŘH čl. 40)
1. Zápisy pro utkání všech soutěží řízených ČSH a JmKSH je možné připravit v informačním
systému (IS). Klubový redaktor, vedoucí družstva (funkcionář klubu, který má roli VD
definovanou v IS – administrativně řeší soutěžní úsek ČSH) nebo licencovaný zapisovatel
vyplní záhlaví zápisu a vybere hráče a funkcionáře z nabídky systému v určené lhůtě
před utkáním, přitom proběhnou všechny kontroly (RP, IS); zápis se pak před utkáním
vytiskne a během utkání se s ním normálně tradičně pracuje.
2. Zápisy o utkání musí mít k dispozici pořádající klub. V soutěžích JmKSH lze použít:
- zápis vytištěný přímo ze systému handball-net, kde příslušná data mohou funkcionáři
klubů s přidělenou rolí v h-netu „vedoucí družstva“ nebo kluboví redaktoři připravit
předem v sekci soutěže – správa zápisů o utkání;
- oficiální formuláře zápisů distribuované ČSH pro 14 hráčů (z roku 2012-13) nebo 16
hráčů (aktuální od roku 2014) nebo počítačovou verzi formuláře, která je k dispozici
na webu CHF.cz v sekci „ke stažení“.
- Ve všech případech zajistí pořadatel po utkání 2 kopie zápisu. V utkáních řízených
JmKSH může za družstvo nastoupit max. 14 hráčů.
3. Zápis o utkání musí být vyplněn čitelně tiskacím písmem nebo na počítači a
zapisovatelem předložen rozhodčím utkání včetně registračních průkazů funkcionářů a
pořadatelů nejpozději 45 minut před utkáním. Pořadí hráčů uvedených v zápise o utkání
se při ručním vyplnění zapíše u obou družstev vzestupně podle čísel dresů.
4. Správnost vyhotoveného zápisu o utkání ověří vedoucí družstev před utkáním
vlastnoručními podpisy. Hráči na hostování nastupující do utkání musí být v zápise před
jménem označeni „H“, cizinci písmenem „C“. Kapitána je možné označit „K“.
5. Oddechový čas (Team-Time-out nebo také TTO) – zapisují se do zápisu postupně,
pokud si družstvo vybere jen jeden TTO, bude uveden jako první, pokud vyberou 2 TTO,
bude vždy pole pro 3. TTO prázdné. Časové údaje se zapisují ve formátu 0 až 60 minut,
např. 52:30.
6. Po skončeném utkání musí být přední strana zápisu uzavřena ihned na hrací ploše
podpisem vedoucích družstev, kteří tak potvrdí výsledek utkání, a následně nejdéle do
60 minut podpisem rozhodčích, případně dalšími podpisy vedoucích družstev na zadní
straně zápisu. Pokud vedoucí družstva nesouhlasí s uvedeným výsledkem utkání, má pro
to zásadní a podložené důvody a odmítá zápis podepsat, musí požádat rozhodčí ihned o
zapsání této připomínky na zadní stranu zápisu. Uvedenou připomínku musí podepsat
vedoucí obou družstev.
7. Uzavření zápisu spočívá ve vyplnění zápisu o utkání rozhodčími utkání na obou jeho
stranách v celém rozsahu, včetně zprávy rozhodčích. Následně rozhodčí vyzvou
odpovědné vedoucí obou družstev k případnému podpisu uvedených přímých
diskvalifikací, důvodů vystavení disciplinárnímu řízení, případně námitek nahlášených
vedoucími družstev. Na závěr rozhodčí podepíší zadní stranu zápisu a na požádání
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umožní vedoucím obou družstev pořízení kopie obou stran zápisu. První kopie zápisu
zůstává domácímu družstvu. Nejpozději s kopií zápisu převezmou vedoucí družstev také
hrací doklady.
8. Originál zápisu o utkání obdrží rozhodčí uvedený v rozpise na prvním místě (pokud se
rozhodčí nedohodnou jinak), který jej nejpozději první pracovní den po utkání zašle
řídícímu orgánu KSH buďto (i) doporučenou poštou nebo (ii) oboustrannou kopii emailem na adresu jmksh.zapisy@seznam.cz a originál obyčejnou poštou.
9. Klubový redaktor domácího klubu musí nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního
dne po utkání zadat detaily zápisu do systému handball-net. Pokud nebyl použit zápis
přímo ze systému h-net, je třeba dodržet pořadí hráčů přesně tak, jak je na zápise o
utkání (nikoliv podle abecedy).
10. V zápise musí být vyznačena trenérská licence u trenérů družstev. Pokud není trenér
uveden na zápise nebo nemá platnou licenci, je nutné uvést tuto skutečnost na zadní
straně zápisu.
16.7. Zapisovatel a časoměřič (SŘH čl. 39)
1. Funkci zapisovatele a časoměřiče v utkání může vykonávat
 osoba starší 18 let, registrovaná v ČSH, ovládající pravidla házené a problematiku
zápisu,
 nebo rozhodčí s platnou licencí A, B, C nebo D,
 zapisovatele i časoměřiče určuje pořádající klub.
2. Zapisovatel musí mít během utkání k dispozici žlutou, červenou a zelenou kartu pro
pomocnou signalizaci od stolku.
3. Pro soutěže JmKSH platí, že:
 časoměřič spolu se zapisovatelem nekontrolují nástup hráčů doplňujících družstvo
(na plný počet 14) – 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 (uvedeném
v zápise) trvalou přítomnost u stolku zapisovatele po celé utkání, který kontroluje
činnost zapisovatele a časoměřiče (měření času, provádění zápisu), nesmí však,
stejně jako domácí funkcionáři, zasahovat do hry; družstvo hostí toto právo nemusí
využít.
4. 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 uvedou rozhodčí do zápisu a v případě opakování bude
trestáno pořádkovou pokutou.
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5. 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).
V soutěžích řízených tímto rozpisem nebude po dobu soutěžního ročníku
2019/2020 toto pravidlo uplatněno!

17. Zajištění mistrovských utkání
17.1. Zajištění mistrovských utkání (SŘH čl. 28)
Pořadatelská služba musí být řádně označena. Hlavní pořadatel je uveden v zápise o utkání
(označen a předkládá registrační průkaz). Před utkáním se představí rozhodčím a domluví
se s nimi na spolupráci.
 pořadatelská služba je ustanovena
a) z hlavního pořadatele staršího 18 let,
b) nezbytného počtu členů pořadatelské služby složené z osob starších 18 let, pro
hladký průběh utkání a pro bezpečnost všech aktérů utkání včetně diváků.
 hlavní pořadatel musí být registrovaným členem pořádajícího klubu (nestačí
limitovaný přestup nebo hostování) a předložit platný RP.
 pořadatelská služba musí být sestavena z osob starších 18 let, musí znát své úkoly a
povinnosti.
 všichni pořadatelé musí být označeni. Hlavní pořadatel je označen odlišně od
ostatních pořadatelů, musí být uveden celým jménem v zápise o utkání a musí
předkládat registrační průkaz.
 za nedostatky v pořadatelské službě odpovídá v plném rozsahu hlavní pořadatel.
 pořadatelská služba zajišťuje splnění všech příkazů hlavního pořadatele,
delegovaných rozhodčích a delegáta, příp. policie.
17.2. Povinnosti klubů
1. Na všech hřištích a v halách je zakázán prodej nápojů ve skleněných a plechových
obalech. Takové nápoje není možné přinášet ani z venku.
2. Každý domácí klub (pořadatel utkání) zodpovídá za ochranu vozidel rozhodčích nebo
delegáta a hostujícího klubu, pokud o to byl jimi před utkáním požádán.
3. Pořadatel poskytne rozhodčím občerstvení ve formě nealkoholických nápojů.
17.3. Výzva fair-play a zajištění slušného chování diváků při utkáních mládeže
1.

Výzva – „Chovej se fair play!“ (viz Prováděcí zásady Exekutivy ČSH č. 4/2016)
„Dámy a pánové, vážení diváci, v duchu slušnosti a s respektem ke všem sportovcům,
funkcionářům a rozhodčím Vás, diváky, žádáme, abyste laskavě své družstvo
povzbuzovali a podporovali slušným a sportovním způsobem a abyste pomohli vytvořit
pozitivní atmosféru pro házenou. Děkujeme!“
Další doporučená informace divákům:
„Svou účastí na tomto utkání berete na vědomí Výzvu Fair Play a hlásíte se
k naplňování principů fair-play. Nerespektováním této výzvy byste naopak náš klub
vystavili nebezpečí udělení sankcí ze strany řídícího orgánu soutěže.“
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2.

3.

4.

5.

6.

Před utkáním mládeže je klub povinen diváky informovat o znění Výzvy fair play
například prostřednictvím veřejného rozhlasového zařízení v hale nebo na letácích,
případně vstupenkách.
Hlavní pořadatel (pořadatelská služba) je povinen dohlížet v průběhu utkání na chování
diváků. Jestliže zjistí, že se i přes podanou informaci některý divák chová v rozporu
s Výzvou fair-play, je povinností hlavního pořadatelské služby proti takovým divákům
okamžitě zasáhnout, vyzvat je k zanechání nepatřičných projevů a k plnění Výzvy Fairplay.
V případě, že divák nebo diváci nezmění svoje nevhodné chování, budou
pořadatelskou službou okamžitě vyvedeni z místa konání utkání do míst, ze kterých
nebude (nebudou) dále moci ovlivňovat aktéry utkání a kazit sportovní atmosféru.
Veškeré kroky uvedené v odst. 1 až 3 výše musí pořadatelská služba činit samostatně,
aktivně a nezávisle na pokynech rozhodčích, případně přítomného delegáta či jiného
orgánu KSH nebo ČSH.
Nezajistí-li hlavní pořadatel důstojný průběh utkání a dojde-li k porušení těchto zásad,
rozhodčí tuto skutečnost uvedou v zápise a klub bude bez disciplinárního řízení v rámci
kompetencí Soutěžní komise ČSH nebo KSH sankcionován za neplnění povinností
pořadatelské služby pokutou ve výši až 2 000,- Kč za dané utkání. V opakovaných
případech bude proti klubu zahájeno disciplinární řízení.

17.4. Hlášení výsledků
Pořádající oddíl je povinen nejpozději první pracovní den po skončení utkání zadat údaje ze
zápisu do systému Handball.Net.

18. Umístění v soutěži (SŘH čl. 17 a 19)
V případě shodnosti počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o celkovém umístění po
skončení soutěže postupně:
a) větší počet bodů ze vzájemných utkání
b) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání
c) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
d) větší rozdíl branek ze všech utkání
e) větší počet vstřelených branek ze všech utkání
f) jiné rozhodnutí řídícího orgánu
Pokud při rovnosti bodů tří a více družstev rozhodne jedno z kritérií o umístění některého
družstva, použijí se další kritéria již pouze pro určení pořadí zbývajících družstev.

19. Disciplinární řízení a sankce (čl. 13 a násl. DŘH)
19.1. Disciplinární subkomise (DsK JmKSH) během soutěžního období zasedá v případě
potřeby vždy ve středu od 16.00 hod. v sídle JmKSH, Vídeňská 9, Brno.
19.2. Vystavení hráčů a funkcionářů disciplinárnímu řízení (DŘ)
- Je-li hráč, trenér či funkcionář v utkání potrestán diskvalifikací se zvláštním
hlášením nebo dopustí-li se jiného disciplinárního provinění a rozhodčí jej vystaví
DŘ, bude s ním zahájeno DŘ.
- DsK JmKSH následně může podle čl.15 DŘH již při zahájení DŘ rozhodnout o
okamžitém zastavení závodní činnosti nebo zastavení výkonu funkce, pokud to
považuje za nezbytné vzhledem ke zjevnosti a závažnosti provinění.
- Osoba vystavená DŘ je vždy oprávněna se k disciplinárnímu provinění vyjádřit.
Může tak učinit osobně na zasedání DK nebo písemně (e-mailem), a to i před
samotným zahájením DŘ; může také výslovně souhlasit s projednáním provinění
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bez vlastní účasti. Bez písemného vyjádření nebo účasti osoby vystavené DŘ nemusí
DsK JmKSH případ projednávat.
- Také klub, ve kterém je účastník DŘ registrován, je oprávněn se k řízení vyjádřit.
- 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.
- 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.
19.3. 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.
19.4. Při odeslání zprávy v souvislosti s DŘ e-mailem je povinností příjemce potvrdit
odesílateli přijetí zprávy nejpozději během 2 pracovních dnů, pokud již na zprávu
neodpověděl dříve. Pokud odesílatel nedostane potvrzení o přijetí takové zprávy, může
zprávu odeslat účastníkovi DŘ doporučenou poštou na jeho náklady.
19.5. Poplatek za disciplinární řízení
Za projednání každého disciplinárního provinění je stanovena povinnost uhradit
poplatek na náklady DŘ. DsK JmKSH projedná disciplinární provinění až po předložení
dokladu o zaplacení poplatku. Nebude-li poplatek za DŘ zaplacen do 10 dnů od
zahájení DŘ, bude klub trestán pořádkovou pokutou za nezájem o DŘ.
19.6. Disciplinární postihy bez disciplinárního řízení
1. Hráč, který během ročníku v jedné soutěži obdrží
 druhou přímou diskvalifikaci, bude automaticky bez disciplinárního řízení (DŘ)
potrestán zákazem závodní činnosti (ZZČ) na jedno následující utkání dané soutěže;
 třetí přímou diskvalifikaci, bude automaticky bez DŘ potrestán ZZČ na dvě
následující utkání dané soutěže;
 čtvrtou či další přímou diskvalifikaci, bude vždy vystaven samostatnému
disciplinárnímu řízení.
Nejedná se o diskvalifikace (ČK) za třetí vyloučení, ale ani o diskvalifikace (D+) se
zvláštním hlášením, které jsou vždy řešeny disciplinárním řízením.
2. Trenér či jiný funkcionář družstva, který během ročníku v jedné soutěži obdrží
 první diskvalifikaci, bude automaticky bez DŘ potrestán zákazem výkonu funkce
(ZVF) na 1 utkání s podmíněným odkladem na dobu 3 měsíců. Případná další
diskvalifikace během doby podmínky znamená automaticky změnu tohoto trestu na
nepodmíněný;
 druhou diskvalifikaci (po vypršení lhůty podmínky za první D), bude automaticky bez
DŘ potrestán ZVF na 1 utkání dané soutěže;
 třetí a další diskvalifikaci, bude vždy vystaven samostatnému DŘ.
3. Za sledování a vedení si přehledu udělených ČK je zodpovědný oddíl! Zástupce klubu by
měl situaci po každé udělené přímé ČK zkonzultovat se soutěžní komisí JmKSH.
4. Udělené diskvalifikace hráčům i funkcionářům v různých soutěžích se hodnotí
samostatně pro každou soutěž zvlášť.
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5. V případě nedodržení těchto ustanovení bude proti hráči či funkcionáři a klubu zahájeno
disciplinární řízení za porušení SŘH – neoprávněný start během nepodmíněného ZZČ či
ZVF.
19.9. Pořádkové pokuty bez disciplinárního řízení
Za porušení ustanovení tohoto „Rozpisu soutěží“ a neplnění ostatních povinností vůči
řídícímu orgánu JmKSH lze uložit klubům bez disciplinárního řízení tyto peněžité pokuty:




















vystoupení, odhlášení ze soutěže
o soutěže mužů a žen
o všechny ostatní soutěže
nedostavení se a nesehrání utkání
o soutěže mužů a žen
o všechny ostatní soutěže
svévolné opuštění hrací plochy
o soutěže mužů a žen
o všechny ostatní soutěže
sehrání utkání v jiném termínu bez souhlasu SK
nepředložení trenérského průkazu
nezaslání hlášenky včas
nezaslání soupisky v termínu
nezapsání výsledku do systému Handball.Net
pozdní příjezd k utkání SŘH čl. 30, 41, 42, neopodstatněné
čerpání čekací doby SŘH čl. 42
nezajištění fair-play prostředí při utkáních mládeže
neplnění, nerespektování příkazů řídících orgánů,
legislativních předpisů a rozpisů soutěží
nezájem o disciplinární řízení
o soutěže mužů
o všechny ostatní soutěže
pozdní zaslání přihlášky do soutěží

8.000,4.000,do 5.000,do 2.500,4.000,2.000,500,50,400,200,200,500,do 2000,do 1000,300,100,300,-

Pořádkové pokuty udělené klubům nebo jednotlivcům jsou splatné vždy do 10
dní od doručení rozhodnutí, a to na účet JmKSH (viz čl. 21.4. Platby).

20. Námitky a odvolání
1.

Námitky lze podávat v souladu se SŘH, DŘH a přestupním řádem proti:
a) porušení SŘH, DŘH, PŘH, ustanovení Rozpisu soutěže a Pravidel házené,
b) regulérnosti soutěže, porušení vzájemných závazků.

2.

Odvolání lze podávat v souladu se SŘH a DŘH proti:
a) rozhodnutí řídících orgánů soutěží,
b) rozhodnutí SK JmKSH,
c) rozhodnutí DsK JmKSH,
d) rozhodnutí v přestupním řízení,
e) rozhodnutí o námitce.

3.

Odvolání se podává písemně doporučenou poštou (s kopií e-mailem) a musí splňovat
náležitosti podle příslušných ustanovení předpisů JmKSH a ČSH.
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21. Zasedání komisí
V průběhu soutěžního ročníku zasedají dle potřeby odborné komise (v případě potřeby je
třeba se předem ohlásit)
 soutěžní komise
každou středu od 16.00 hod.
 disciplinární subkomise
ve středu od 16.00 hod. – v případě potřeby,
v sídle JmKSH, Vídeňská 9, Brno.

22. Poplatky
22.1. Registrační poplatky
Kolektivů
Jednotlivců

stávajícího
nového
dospělí
mládež
minižáci

Přeregistrace funkcionáře
Registrace smlouvy
Manipulační poplatek (cena RP)
Expresní poplatek (vystavení RP v ten samý den)
Duplikát (vystavení RP bez vrácení původního)
Výměna platné karty

1.000,- Kč
2.000,- Kč
200,- Kč + 25,100,- Kč + 25,50,- Kč + 25,200,- Kč + 25,100,- Kč
25,- Kč
50,- Kč
200,- Kč + 25,50,- Kč

22.2. Ostatní poplatky dle řádů
- Individuální startovné na jeden ročník (od 1. 7. do 30. 6.) za osobu
- člen ČSH starší 19 let
250,- Kč
- člen ČSH od 11 do 19 let
125,- Kč
- mladší 11 let (nar. 1. 7. 2007 a později)
bez poplatku
- za disciplinární řízení
- dospělí
300,- Kč
- ostatní soutěže
100,- Kč
- odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu
300,- Kč
- podání námitek (protestu) v dlouhodobých soutěžích, odvolání proti rozhodnutí o
námitkách, odvolání proti rozhodnutí orgánu
- dospělí
800,- Kč
- mládež
300,- Kč
- poplatek při stížnosti na výkony rozhodčích
300,- Kč
- hlášení změny termínu později než 10 dní před utkáním
400,- Kč
22.3. Odškodnění
Za dodatečné výlohy mohou být klubům stanoveny rozhodnutím SK JmKSH další poplatky
až do dále uvedené výše, a to jako náhrada prokazatelných ztrát oddílu vinou:
- pozdního hlášení utkání
500,- Kč
- nedostavení se k utkání
2.000,- Kč
- dospělí
- ostatní soutěže
500,- Kč
- nenastoupení domácích
úhrada ztrát (cestovné+stravné)
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22.4. Platby
Veškeré platby je nutné posílat na účet Českého svazu házené č. 2801158739/2010, kde
je pro náš kraj zřízeno podkonto, proto je třeba uvádět následující identifikační údaje u
všech vašich plateb!
Specifický symbol je vždy a zásadně vyhrazen pouze pro zadání registračního čísla oddílu
(poslední trojčíslí). Specifický symbol je nezbytnou součástí platby v případě, že platbu
provádí klub. Případný text pro příjemce může pomoci dále zpřesnit platbu (u IS je
nezbytný!).
V případě udělení pokuty bude ekonomickým úsekem JmKSH určen jedinečný specifický
symbol pro tuto platbu.
Pokud nebude na JmKSH po 10 dnech od vystavení doručena kopie dokladu o
zaplacení, pak bude tato platba brána jako nezaplacená a celá záležitost bude
předána k vyřešení příslušné disciplinární komisi!
Variabilní symboly se budou skládat ze dvou částí – účelové (první 3 čísla), která vyjadřují
účel platby a organizační (další 3 čísla), který vyjadřují, které organizační složce platba
náleží:
Účelová část v.s.:
100 – startovné do soutěží
200 – registrace (registrace hráčů, smluv, hostování, přestupy, limitované přestupy)
300 – disciplinární poplatky, pokuty
400 – účastnické poplatky za semináře, vzdělávací poplatky (rozhodčí, delegáti)
500 – klubové členské poplatky
600 – metodické materiály, tiskopisy, pravidla házené, zápisy, prodej zboží
700 – individuální startovné
800 – vstupenky
900 – ostatní
Ekonomický úsek ČSH může případně účelovou část variabilního symbolu „doupravit“ (např.
platba za trenérský seminář Konference mládeže 410, startovné pro ŽL 107). Oblastní a
krajské orgány nemohou použít kódy 200, 500, 600 a 700 – vyhrazeny výhradně pro
potřeby ČSH.
Organizační část v.s.:
- pokud budou prostředky určeny pro ČSH, druhá část v.s. se neuvádí (popř. se mohou
uvést tři nuly 000),
- pokud budou prostředky určeny pro Jihomoravský krajský svaz házené, bude druhá část
v.s. nést číslo určené JmKSH, tj. 661.
Např. tedy platba startovného do soutěží určená Jihomoravskému krajskému svazu házené
- v. s.: 100661, 100 - startovné, 661 - kraj.
Při platbě složenkou je možné použít pouze poštovní poukázku typu „A“.
Při provedení jakékoliv platby je nutné zaslat kopii dokladu o zaplacení (kopie
ústřižku složenky, výpisu z účtu), nejlépe elektronicky, na adresu JmKSH!
Nedodržení tohoto ustanovení bude trestáno pořádkovou pokutou!
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23. Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou adresář klubů, adresář rozhodčích a rozlosování
jednotlivých soutěží.
2. Pro zasílání hlášenek a všech oficiálních materiálů mezi kluby, funkcionáři, jsou všichni
povinni užívat pouze oficiální adresy klubů a funkcionářů uvedených v adresáři JmKSH.
3. Tento rozpis je platný a účinný po dobu trvání soutěžního ročníku 2019/2020.

Ing. Milan Letev
předseda soutěžní komise

Jiří Novotný
předseda komise rozhodčích

Ing. Antonín Levíček
předseda Jihomoravského krajského svazu házené

Srpen 2019
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Adresář hracích míst a organizačních pracovníků

Bohunice Tatran
SH parkety, Neužilova 35, Brno
TH:
547 217 931

Říčka Radomil
Osová 4
625 00 Brno

M: 725 811 528
Em: r.ricka@post.cz

Brno SKKP Handball
SH palubovka, Vodova 108, Brno
TH:
515 800 512

Hana Buchtová
Cacovická 602/28
614 00 Brno

M: 777 000 241
Em: mladezhandballbrno@gmail.com

Hodonín HK
SH parkety, Lipová alej 23a, Hodonín
TH:
724 014 816

Mgr. Bičan Radek
HK Hodonín, Lipová alej 23a
695 03 Hodonín

M: 724 014 816
Em: hkhodonin@seznam.cz

Hostěrádky-Rešov TJ Sokol
VH regutec, Hostěrádky-Rešov 212
TH:

Kánský Zdeněk
Hostěrádky-Rešov 272
683 52 Hostěrádky-Rešov

M: 721 128 643
Em: zikej@seznam.cz

Hustopeče Házená Legata
SH palubovka, Šafaříkova 22, Hustopeče
TH:

Semerád Petr
Herbenova 2B
693 01 Hustopeče

M: 608 718 418
Em: info@legata.cz

Ivančice HK
SH parkety, Rybářská 33, Ivančice
TH:
546 419 432
SH Taraflex Sport M, Nádražní 698, Mor. Krumlov
zákaz používání lepidla ve SH Mor. Krumlov

Hájková Lenka
Petra Bezruče 2
664 91 Ivančice

M: 739 671 294
Em: ivancicehazena@gmail.com

Juliánov TJ Sokol
VH/SH umělý povrch, Slatinská 43, Brno
TH:
603 262 169

Ing. Pešák Zdeněk
Velkopavlovická 8
628 00 Brno

M: 603 262 169
Em: zpesak@volny.cz

Kuřim SK

SH taraflex, Sportovní 2032/5, Kuřim
TH: 777 194 078

Ing. Vlk Milan
Bezručova 1115
664 34 Kuřim

M: 607 508 033
Em: hanysm@volny.cz

Maloměřice SHC
SH Epufloor Classic, Obřanská 13, Brno
TH:

Musil Jiří
Obřanská 13
614 00 Brno

M: 724 237 886
Em: j_musil@volny.cz

Měnín TJ Sokol
VH asfalt, Měnín 250 u sokolovny
TH:
606 860 224

Dolina Jiří
Měnín 157
664 57 Měnín

M: 606 860 224
Em: dolinajiri@seznam.cz

Nové Bránice TJ Sokol
VH/SH regutec, Nové Bránice 155, u sokolovny
TH:
732 108 644 / 730 827 684

Zdeněk Kališ
Nové Bránice 224
664 64 Dolní Kounice

M: 732 108 644
Em: zdenek.kalis@centrum.cz

Sokolnice TJ Sokol
VH regutec, U rybníka, Sokolnice
TH:
603 214 011

Kotolan Vladimír
Nová 500
664 52 Sokolnice

M: 603 214 011
Em: vkotolan@volny.cz
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Strážnice DDM
mini: SH parkety, Školní 283, Strážnice
TH:
518 332 138
SH conipur, ZŠ Vnorovy, Hlavní 17, Vnorovy
TH:
724 162 284
zákaz používání lepidla

Mgr. Knitlová Marie
DDM Strážnice, Radějovská 848
696 62 Strážnice

M: 739 354 587
Em: majkaknitlova@centrum.cz

Telnice TJ Sokol
VH/SH nisaplast, Brněnská 244, Telnice
TH:

Langer Adam
Za Sokolovnou 388
664 59 Telnice

M: 728 373 941
Em: adam.langer@email.cz

Újezd u Brna Sokol
VH polyuretan, Nádražní 364, Újezd u Brna
TH:
777 787 816

Kubát Luděk
Masarykova 962
664 53 Újezd u Brna

M: 777 787 816
Em: kubat@cbox.cz

Velká nad Veličkou SKH
SH lobadur, Velká nad Veličkou 898
TH:
606 803 096

Režňák Josef
Nová Lhota 308
696 74 Nová Lhota

M: 606 803 096
Em: josef.reznak@seznam.cz

Veselí nad Moravou SHK
SH litá PU podlaha, Kollárova 1660, Veselí n.
Moravou
TH:

Procházka Vlastimil

M:

Kovářská 1644
698 01 Veselí nad Moravou

Em: hazena@shkveseli.cz

Jaromír Prokop
Olšavní 1656
686 04 Kunovice

M: 602 337 470
Em: jprokop@evektor.cz

606 947 414

------------------------------------------------Uherské Hradiště TJ Slovácká Slavia
SH lobadur, Stonky 860, Uherské Hradiště
TH:
zákaz používání lepidla, zákaz obuvi s černou
podešví
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Adresář rozhodčích
Bauer Roman

Celní 16/4
639 00 Brno

M 608 812 312
Em bloomberg@volny.cz

Berger Jindřich

Višňové
671 38 Višňové

M 736 211 765
Em jindraberger@seznam.cz

Bubeníček Tomáš

Krušinova 1/11
644 00 Brno

M 731 539 545
Em tomas.bubenicek@bcas.cz

Bujnoch Otakar

Dr. Skaláka 8
750 02 Přerov

M 737 348 442
Em bujnocho@seznam.cz

Bujnochová Alena

Dr. Skaláka 8
750 02 Přerov

M 737 545 457
Em abujnochova@seznam.cz

Douda Daniel

Božetěchova 93
612 00 Brno

M 607 671 307
Em dan.douda@seznam.cz

Douda Vojtěch

Tilhonova 83
627 00 Brno

M 733 599 549
Em dodek16@seznam.cz

Florián Dominik

9. května 761
664 53 Újezd u Brna

M 606 947 350
Em dominik.florian97@gmail.com

Gajda Tomáš

Hybešova 14
664 53 Újezd u Brna

M 777 557 526
Em kaktustotomas@gmail.com

Hajn Patrik

Stará osada 24
615 00 Brno

M 702 895 100
Em patrik.hajn@gmail.com

Hanák Michal

Hybešova ev. č. 9
664 34 Kuřim

M 604 931 599
Em hanysm@volny.cz

Hanych Jaroslav

Oblá 33
634 00 Brno

M 723 426 973
Em jardahanych@volny.cz

Horáček Václav

Lipůvka 284
679 22 Lipůvka

M 602 731 990
Em horacekvaclav@seznam.cz

Jonáš Patrik

Na Volvách 3
664 91 Ivančice

M 737 084 805
Em patrik.jonass@seznam.cz

Kazda Libor

Čebín 21
664 23 Čebín

M 723 217 967
Em liborkazda@seznam.cz

Kosmák Jan

Farského 1059
664 34 Kuřim

M 739 311 885
Em j.kosmak@email.cz

Kopřiva Tomáš

Hostěrádky-Rešov 315
683 52 Hostěrádky-Rešov

M 721 198 310
Em koprivat68@gmail.com

Klossová Kristýna

Myslivecká 41
620 00 Brno

M 608 826 666
Em kikikloss@seznam.cz
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Kremláček Petr

Jana Blahoslava 8
664 91 Ivančice

M 724 934 299
Em petrkremlacek@seznam.cz

Letev Milan

Hajany 182
664 43 Hajany

M 606 693 531
Em mletev@gmail.com

Levíček Zdeněk

Černohorská 8
621 00 Brno

M 723 178 256
Em zdenek.levicek@post.cz

Matuška Jiří

Javorová 14
693 01 Hustopeče

M 606 690 506
Em jiri.matuska.hazena@seznam.cz

Moliš Martin

Franzova 33
614 00 Brno

M 775 358 909
Em macek.m.molis@seznam.cz

Novotný Jiří

Kalinova 11
612 00 Brno

M 606 782 755
Em jiriref@seznam.cz

Procházka Filip

Drásov 326
664 24 Drásov

M 776 126 007
Em prochazkafilip@seznam.cz

Prudký Jiří

Krymská 3
625 00 Brno

M 736 186 941
Em jiri.prudky49@seznam.cz

Rusanov Petr

Nádražní 578
664 53 Újezd u Brna

M 777 017 220
Em petr.rusanov999@seznam.cz

Směja Petr

Tavolníková 2013
142 00 Praha

M 608 883 354
Em p.smeja@seznam.cz

Ševčík Martin

Pod Terasami 5
664 48 Moravany

M 607 855 220
Em smart7n@aol.com

Šimková Sylvie

Štěpánská 312/8
602 00 Brno

M 733 390 284
Em simkova.sylvie@seznam.cz

Šlezingr David

Jílkova 185
615 00 Brno

M 776 140 434
Em dsleza@seznam.cz

Špunar Jiří

Bieblova 15
613 00 Brno

M 606 899 677
Em 1.shpoony@gmail.com

Teller Zdenek

Synkova 12
628 00 Brno

M 607 708 832
Em
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