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I.

ROZPIS

Soutěží PKSH
Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění
ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního ročníku
s uvedením herního průběhu, počtu družstev, finančního průběhu, možnosti
námitek.
Soutěž

Kategorie

Označení
skupiny

Působnost

Počet
účastníků

Plzeňská liga

muži

A

oblast

8

Plzeňská liga

starší žáci

B

oblast

5

Plzeňská liga

starší žačky

C

oblast

4

Plzeňská liga

mladší žáci

D

oblast

5

Plzeňská liga

mladší žačky

E

oblast

5

Plzeňská liga

mimižáci 6+1

F

oblast

8

Plzeňská liga

minižáci 4+1

G

oblast

15

Tento rozpis je určen:
•
•
•
•
•

Oddílům Plzeňského KSH dospělých
Oddílům Plzeňského KSH žactva,
rozhodčím uvedených na listině Plzeňského KSH
všem orgánům Plzeňského KSH
členům Exekutivy Plzeňského KSH a členům jeho odborných komisí
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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 Exekutivy PKSH jsou soutěže dlouhodobé,
hrané dvoukolově nebo čtyřkolově systémem každý s každým, případně turnajově, viz.
rozlosování
V soutěžích PKSH uvedených níže mohou startovat dvě družstva jednoho oddílu (klubu)
- soutěž starších žáků, starších žaček, mladších žáků, mladších žaček a mini

2. Úhrada
Družstva startují na vlastní náklady. Úhrada odměn delegovaných rozhodčích se provádí
podle Ekonomické směrnice ČSH ze dne 4.11.2012.
Výše odměny v soutěžích řízených PKSH
1. Rozhodčím náleží v soutěžích řízených a organizovaných PKSH za jedno utkání
odměna:
Mistrovské soutěže:
–
oblast dospělých
250,- Kč
–
oblast staršího žactva
100,- Kč
–
oblast mladšího žactva
80,- Kč
–
oblast minižactva 6+1
60,- Kč/utkání
( 2 rozhodčí 30,-/30,- )
–
oblast minižactva 4+1
bez odměny
2. Stravné – (Vyhláška 429/2011 Sb. platná k 1.1.2013)
–
5 -12 hodin
–
déle než 12 až do 18 hod.
–
déle než 18 hod.

66,- Kč
100,- Kč
157,- Kč

3. Poštovné
Poštovné náleží pouze jednomu z rozhodčích ve výši tarifu obyčejné zásilky
–
1-2 zápisy 14,-Kč
–
3-4 zápisy 19,-Kč
V případě úpravy tarifu ČP a.s. zveřejní STK novou výši.

Zápisy o utkání mladšího žactva a minižactva zasílá pořádájící oddíl, nikoli rozhodčí.

3. Startovné v soutěžích SŘH čl. 16
Kluby, které přihlašují svoje družstva do soutěží řízených PKSH, jsou povinny dle
Ekonomické směrnice čl. 14, odst. 3 uhradit do termínu, stanoveném řídícím orgánem za
tato družstva startovné v soutěžích.

Soutěžní
oblast muži
oblast žáci, žačky
minižactvo

1.000,- Kč
500,- Kč
200,- Kč

Oddíl, jehož družstvo startuje v Plzeňské lize v kategorii dospělých a nemá alespoň
jedno družstvo mládeže, uhradí soutěžní poplatek ve výši 1500,- Kč.
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4. Pořadatel utkání SŘH čl. 27
Pořadatele utkání určuje Rozpis soutěže, ale zpravidla je to klub uvedený v rozlosování
mistrovských utkání v Rozpise soutěže na prvním místě. Pořadatel utkání nese plnou
odpovědnost za bezpečnost hráčů, rozhodčích, oficiálních delegovaných zástupců ČSH a
PKSH. Pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost diváků.

5. Rozlosování
Rozlosování provedla Soutěžní komise Exekutivy PKSH na svém zasedání dne 9.8.2013
v souladu s ustanoveními SŘH čl. 5.

6. Postupy, sestupy, tituly
Postupy, sestupy SŘH čl. 6, 7, 8, 9
6.1
muži
postupy – vítěz postupuje do 2.ligy
sestupy – žádné
6.2
Starší žáci
postupy
- po podzimní části postupují družstva do Žákovské ligy dle ČSH
sestupy
- žádné
6.3
Starší žačky
postupy
- po podzimní části postupují družstva do Žákovské ligy dle ČSH
sestupy
- žádné
6.4
Mladší žáci
postupy
- vítěz postupuje do kvalifikace Házenkářského desetiboje
sestupy
- žádné
6.5
Mladší žačky
postupy
- vítěz postupuje do kvalifikace Házenkářského desetiboje
sestupy
- žádné

Oblastní soutěže
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III. Technická část
7. Předpis
7.1. Hraje se podle pravidel házené IHF platných od 1.7.2010, platných legislativních
předpisů ČSH a podle všech ustanovení tohoto Rozpisu.
7.2. Úprava pravidel o time-outu družstva (team time-out)
Nový text pravidla 2:10

2:10 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 time-outy družstva v průběhu jednoho poločasu utkání a nejvýše jeden
time-out družstva v posledních 5 minutách řádné hrací doby utkání. Time-out
družstva nemůže být udělen v případném prodloužení utkání. (Vysvětlivka č.3)
Úprava Vysvětlivky 3 pravidel:
Družstvo žádá o time-out pomocí zelené karty postupem (nezměněným) uvedeným níže
ve Vysvětlivce 3 pravidel. Pro každé družstvo musí být k dispozici 3 zelené karty
označené velkými symboly T1, T2 a T3. Do prvního poločasu dostanou funkcionáři
družstva karty označené T1 a T2. Do druhého poločasu pak funkcionáři dostanou kartu
označenou T3, a navíc – pouze v případě, že v prvním poločase využili jen 1 nebo žádný
time-out – kartu T2.
V posledních 5 minutách utkání je však dovoleno mít pouze 1 time-out pro každé
z družstev. Pokud si tedy družstvo vyžádá svůj první time-out ve druhém poločase –
standardně použitím karty T2 - v čase 55:00 či později (obdobně při zkrácené hrací době
v posledních 5 minutách), nemůže již použít kartu T3 a musí ji také odevzdat
časoměřiči/zapisovateli.

8. Startují SŘH čl. 12
8.1. soutěže dospělých
dospělí
- starší 19 let, tj. ročník 1994 a starší
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – starší dorost (1995-1996),
8.2. soutěže žactva
starší žactvo
- mladší 15 let, tj. ročníky 1999 a 2000
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – mladší žactvo (2001-2002)
mladší žactvo
- mladší 13 let, tj. ročníky 2001 a 2002
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – minižactvo (2003-2004)
minižactvo
- mladší 11 let, tj. ročníky 2003 a 2004
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – předžactvo (2005-2006)
Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku dovrší věkovou hranici pro přechod do vyšší
věkové kategorie může soutěž dohrát!
Běžný start o dvě kategorie není povolen !
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1. K utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou za dané družstvo řádně registrováni
dle Registračního řádu (RŘH) nebo mají v daném klubu limitovaný přestup či
hostování podle Přestupního řádu (PŘH) platného od 1. 7. 2011. Za start hráčů je
plně odpovědný oddíl či klub.

9. Uzavření soutěže
TERMÍN – začátek odvetných částí soutěže
Žádný hráč, který přestoupí nebo limitovaně přestoupí či zruší limitovaný
přestup po začátku odvetné části soutěže, nesmí již za nový klub příp.
mateřský klub startovat v mistrovských utkáních rozehraných soutěží
(odvetných částech).
2. Hráč, který přestoupí, získá limitovaný přestup nebo ukončí limitovaný přestup po
začátku odvetné části soutěže, nesmí do konce soutěžního ročníku nastoupit
v žádném utkání soutěže. Takový start je považován za neoprávněný s hracími
i disciplinárními důsledky.
3. Výjimku tvoří hráči, kterým po termínu uzavření soutěže končí mezinárodní
i národní limitované přestupy uplynutím doby na kterou bylo před termínem
uzavření soutěží povoleno a další hráči klubu, kteří jsou v klubu řádně registrováni
ke dni uzavření soutěže.

10. Podmínky startu v soutěžích PKSH
10.1. Všeobecné podmínky SŘH čl. 15
10.2. Základní vybavenost SŘH čl. 17
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 !
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 (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).
10.3. Dresy SŘH čl. 23
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 hostující družstvo!
V případě, že hostující družstvo nemá dresy k dispozici, je domácí družstvo povinno
soupeři náhradní sadu dresů půjčit. Rozhodčí je povinen tuto skutečnost uvést do zápisu
o utkání. Za prokazatelné zneužití tohoto ustanovení hostujícím družstvem,
bude toto disciplinárně potrestáno.
Oblastní soutěže
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10.4. Zdravotnické vybavení
Pořadatelský oddíl-klub je povinen zajistit
zdravotní službu s vybavením pro první pomoc,
mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly.
Dané sportoviště musí být vybaveno lékárničkou s obsahem:
povinným:
Septonex spray, Opthal s vaničkou nebo Opthalmoseptonex, Framykoin zásyp,
sterilní gáza, obinadla - 10 ks různých velikostí, elastická obinadla - 3 ks, leukoplast,
rychloobvaz (10 ks), třírohý šátek, dřevěná špachtle, gumové škrtidlo, dlahy na
zlomeniny, záznamník s tužkou.
doporučeným navíc:
buničitá vata, obvazová vata, Ketazon comp.mast, Akutol spray, acylpyrin,
pinzeta, teploměr lékařský, Framykoin mast, mýdlo, kartáček, ručník, nůžky.

11. Náležitosti družstev SŘH čl. 19
Za náležitosti každého družstva zařazeného do soutěže se považují:
a) registrace klubu dle RŘ ČSH
b) zdravotní prohlídky všech hráčů nastupujících k utkáním
c) zaplacení individuálního startovného - viz. Zásady IS
d) soupiska družstva nejvyšší soutěže každé kategorie, ve které má klub dvě a více
družstev v soutěži
e) dodržení licenční politiky svazu
f) odpovědná osoba starší 18-ti let u každého družstva mládeže při vedení utkání
11.1. Zdravotní prohlídky
Všichni hráči a hráčky musí mít platnou lékařskou prohlídku. Za pravidelné zdravotní
prohlídky zodpovídá oddíl, za který hráč startuje! Řídící orgán soutěže má právo toto
kontrolovat.

Podle Směrnice MZ č.3/81 „Péče o zdraví při provádění tělesné výchovy a sportu“ ve
znění Směrnice č.5/85, preventivní prohlídky sportovců ve všech soutěžích ČSH provádějí
praktičtí lékaři, kteří mají možnost odeslat sportovce na odd. Tělovýchovného lékařství.
11.2. Soupisky družstev SŘH čl. 21
Soupisky družstva nejvyšší soutěže, 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
soutěže. Části soutěže jsou stanoveny v Rozpisu soutěže pro příslušný soutěžní
ročník.
d) Nenastoupení hráče a nesplnění výše uvedeného ustanovení je nutné doložit
lékařským potvrzením, případně jiným věrohodným potvrzením o nezbytném,
souvislém pobytu mimo sídlo klubu. Nebude-li potvrzení doloženo, nebo neuzná-li
řídící orgán oprávněnost omluvy, bude hráč a klub disciplinárně trestán
Oblastní soutěže
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Upozornění:
1. Omluvitelné důvody nejsou důvodem pro změny soupisky a řídící orgán je neprovede.
2. Na návrh klubu může řídící orgán provést změnu soupisky. Takto klubem odebraný
hráč ze soupisky již nesmí do konce soutěžního ročníku za družstvo nejvyšší soutěže
startovat.
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 následnými povinnostmi dle Licenčního řádu
platného od 1.7.2012
Pro soutěžní ročník 2013-2014 dle Licenčního řádu platí, že musí být
u soutěží dospělých nejméně trenér licence C
u soutěží staršího a mladšího žactva nejméně trenér licence C.
u družstva mládeže při vedení družstva v utkání musí být zodpovědná osoba starší
18-ti let.

12. Náležitosti jednotlivců SŘH čl. 24
Všichni hráči a hráčky, jakož i ostatní funkcionáři zúčastnění na mistrovských utkáních
m u s í vlastnit platný registrační průkaz dle RŘH
hráči a funkcionáři družstva uvedení v zápise m u s í mít zaplacené individuální
startovné, které bude kontrolováno přes systém Handball Net (viz Zásady IS).
Jmenovité označení IS pro jednotlivé hráče provádí pověřený pracovník klubu. Start
hráče bez vyznačeného IS je neoprávněný. Družstvo bude potrestáno hracími
důsledky – odečtem 2 bodů po skončení soutěže a zodpovědný vedoucí
družstva bude vystaven disciplinárnímu řízení (SŘH čl. 45, odst. 1-a2).
Odpovědnost za předkládání registračních průkazů sportovců i funkcionářů
a potvrzení o zdravotním stavu sportovců (viz čl.11.1 tohoto Rozpisu) má zodpovědný
vedoucí družstva.
Případná kontrola totožnosti hráčů („konfrontace“) se provádí dle SŘH čl. 33

13. Hrací doba
Muži
starší žáci,žákyně
mladší žáci, žákyně
minižactvo

Oblastní soutěže
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2x
2x
2x
2x

30 minut s 10 minutovou přestávkou
25 minut s 10 minutovou přestávkou
20 minut s 10 minutovou přestávkou
12,5 minuty s 1 minutovou přestávkou

-9–

14. Hrací termíny SŘH čl. 14
Hracími dny jsou sobota, neděle, začátky utkání musí odpovídat ustanovením článku
SŘH. U mladších žáků je hracím dnem středa.
Kluby jsou povinny před zahájením soutěže nahlásit hrací termíny a časy, tak aby mohly
být uvedeny v Rozpisu soutěže.
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!
podzim
hrací termín
8.9.2013
15.9.2013
22.9.2013
29.9.2013
6.10.2013
13.10.2013
20.10.2013

Muži
1
2
3
4
5
6
7
NT

27.10.2013
3.11.2013

Starší žáci
1
2
3
4
5
6
7
8
NT

Starší žákyně
X
1
2
3
4
5
6
NT

Mladší žáci
4.9.
1
11.9.
2
18.9.
3
22.9.
4
25.9.
5
2.10.
6
9.10.
7
13.10.
8
16.10.
9
23.10.
30.10.

10
NT

9.4.
16.4.
18.4.
23.4.
25.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NT

Jaro
6.4.2014
13.4.2014
27.4.2014
4.5.2014
11.5.2014
18.5.2014
25.5.2014
1.6.2014
8.6.2014

X
8
9
10
11
12
13
14
1
NT

9
10
11
12
13
14
15
16
NT

X
7
8
9
10
11
12
NT

Předehrát utkání lze pouze po schválení řídícím orgánem – SŘH čl. 13

Oblastní soutěže
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15. Hlášení utkání SŘH čl. 25, 26
1.

2.

3.
4.

5.

6.

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 řádné době 10 dnů před
utkáním, 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.
Hlášení utkání hostujícímu klubu provádí pořadatel utkání. Za řádné hlášení utkání
je považováno hlášení doručené aktérům utkání nejpozději 10 dnů před utkáním.
Hlášení provedená pořadatelem utkání doporučenou poštou, faxem, e-mailem (u
hlášenky e-mailem je povinnost zpětné odezvy – tj. potvrzení přijetí zprávy
nejpozději do 48 hod.. V případě, že nebude přijetí do 48 hod. pořadateli potvrzeno,
je povinností pořadatele provést telefonickou kontrolu a to nejpozději 5 dnů před
termínem sehrání utkání), musí být zaslána na PKSH pro kontrolu souhlasnosti.
Každé hlášení utkání znamená provedení změn v utkání ředitelem soutěže a má za
následek příp. náhradní delegaci rozhodčích, včetně prošetření důvodů hlášené
změny termínu.
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
1.

2.
3.
4.
5.

Všechna utkání jsou řízena dvojicemi rozhodčích. Utkání ml. žactva a předžactva
jsou řízena jedním rozhodčím s výjimkou utkání, na něž příslušná komise deleguje
dvojici rozhodčích nebo tak uvede v rozpise dané soutěže. U soutěže 4+1 zajišťuje
rozhodčí oddíl.
Delegovanými rozhodčími jsou rozhodčí s platnou licencí rozhodčího ČSH, kteří byli
k řízení utkání delegováni příslušnou odbornou komisí.
Proti delegaci rozhodčích nelze podávat námitky.
Proti výkonu rozhodčích lze vznášet námitky pouze tehdy, když rozhodčí hrubě
porušují ustanovení pravidel házené IHF, SŘH nebo Rozpisu soutěže.
V případě, že se do doby 30 minut před plánovaným začátkem utkání rozhodčí
nedostaví, je povinností pořadatele klubu zahájit zajišťování náhradních rozhodčích.

Při nedostavení se rozhodčích se postupuje následovně (SŘH čl. 35):
1.
2.
3.

4.

Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí do konce čekací doby a obě družstva jsou
přítomna, je povinností družstev utkání odehrát.
Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí do konce čekací doby, musí se odpovědní
vedoucí obou družstva shodnout na jiném rozhodčím a utkání odehrát.
Jsou-li na hřišti přítomni jiní rozhodčí, musí převzít řízení utkání. V případě
přítomnosti více rozhodčích přísluší přednostní právo řídit utkání rozhodčím s vyšší
licencí, popř. řídících vyšší soutěž. Mají-li stejnou licenci, rozhodne dohoda obou
odpovědných vedoucích družstev nebo jejich los.
Jiní rozhodčí mohou utkání řídit jen po předložení platného registračního průkazu
s uvedením platné licence.

Oblastní soutěže
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5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

V případě, že se dostaví jeden z dvojice delegovaných rozhodčích, řídí utkání sám,
bez čekací doby. Dostaví-li se druhý rozhodčí během utkání, ujímá se řízení ihned.
Dostaví-li se do zahájení druhého poločasu delegovaný rozhodčí, přebírá okamžitě
řízení utkání sám. V případě, že se delegovaný rozhodčí dostavil až během druhého
poločasu, utkání dokončují jiní rozhodčí.
V případě, že některý z dvojice rozhodčích nemůže utkání dořídit, rozhodčí utkání
přeruší,oznámí to zodpovědným vedoucím a utkání dokončí zbývající rozhodčí sám.
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
družstev obou klubů, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání (dále jen laický rozhodčí).
O tom, kdo bude 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.
V každém případě bude utkání odehráno jako mistrovské.
Zahájí-li utkání laický rozhodčí a dostavil-li se během utkání delegovaný rozhodčí,
převezme tento řízení ihned a utkání dokončí.
Jiní rozhodčí i laický rozhodčí mají všechny povinnosti a práva delegovaných
rozhodčích. Nemusí však utkání řídit v předepsaném úboru.
V žádném případě nemůže řídit utkání divák nebo jiná osoba neuvedená v tomto
článku.

16.1 Rozhodčí SŘH čl. 38
1. Delegaci na jednotlivá utkání oznámí řídící orgán přímo rozhodčím, a to buď poštou,
faxem nebo e-mailem. Delegace může být provedena samostatným hlášením na
utkání resp. Hlášením změn v utkání, vystaveným soutěžní komisí.
Utkání mini 4+1 řídí zástupci zúčastněných oddílů s důrazem na zapojení mladých
hráčů a hráček (st.žactvo, dorost) a to i bez průkazu rozhodčího. Důvod je snaha
vzbudit zájem o činnost rozhodčího.
Všichni delegovaní rozhodčí jsou po obdržení delegace povinni obratem potvrdit převzetí
delegace a akceptování delegace (tel., fax, 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. Omluva (mimo případy „vyšší moci“) je možná
prostřednictvím telefonu, e-mailu či faxu do tří dnů před termínem delegace.

MACHO Karel, mobil: 606 387 347, e-mail: karel.macho@seznam.cz
Omluva prostřednictvím SMS není přípustná.
2.

Rozhodčí jsou povinni:
dostavit se k utkání 60 minut před jeho stanoveným začátkem
kontrolovat registrační průkazy hráčů a funkcionářů včetně hlavního pořadatele
kontrolovat platnost trenérských licencí a jejich neplatnost uvést do zápisu o
utkání.,

NEPOVOLIT:
-

start hráčům, kteří nesplňují podmínky startu
vystupování trenérů a funkcionářů v trestu v rozporu s DŘH čl. 21.2

ODEBRAT RP:
-

provinilci odebrat RP a vystavit jej DŘ vždy, kdy je to dle jejich názoru
nezbytné.

Oblastní soutěže
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-

Dále
-

pak za:
násilnost
urážky jiné osoby
oplácení po obdrženém faulu (reflexní vrácení úderu)
unfair, cynické a hrubé zákroky v závěru utkání s cílem zastavit útok
soupeře za účelem získání času

OZNÁMIT:
-

-

zodpovědným vedoucím družstev udělení přímé diskvalifikace, příp.
vystavení člena družstva DŘ a na zadní straně zápisu nechat potvrdit
jejich podpisem (příp. další připomínky k utkání)
v případě vážného přestupku a odebrání RP sdělit tyto skutečnosti
telefonicky nejbližší pracovní den předsedovi STK PKSH

3.

Sankce proti rozhodčím
a)
pozdní odeslání zápisu
= 50,e)
chyby ve vyúčtování
=100,i)
nedostavení se k utkání bez omluvy
=100,Sankční poplatky po projednání v KR ČSH bude předepisovat přímo řídící složka
soutěže. Neuhrazení sankčního poplatku ve stanovené lhůtě 10dnů od obdržení,
bude mít za následek disciplinární řízení.

4.

Pozorovatelé KR.
Na vybraná utkání může být PKSH nebo komisí rozhodčích stanoven pozorovatel
KR, 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 pozorovatel zprávu, kterou zašle předsedovi KR e-mailem
do 3 dnů, ve které zhodnotí výkon rozhodčích.
- podá zprávu řídícímu orgánu soutěže v případě mimořádných událostí, pokud
k nim při utkání došlo.
Zpráva 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 pozorovatele KR hradí klub, který danou částku vyúčtuje PKSH.
Pořádající klub je povinen umožnit pozorovatelům KR vstup do kabiny rozhodčích a
do hlediště.

16.2. Zápisy o utkání SŘH čl. 29
Zápisy o utkání musí mít k dispozici pořádající oddíl. Rozhodčím utkání předá vyplněný
zápis (SŘH čl. 29) včetně registračních průkazů funkcionářů-pořadatelů dle SŘH čl. 41
zapisovatel.
Originál zápisu o utkání zašle 1.rozhodčí řídícímu orgánu doporučeně první pracovní den
po utkání (SŘH čl. 38). Při nedostavení se rozhodčích zasílá zápis pořádající oddíl.
Zápisy o utkání soutěží mladšího žactva zasílá řídícímu orgánu pořádající oddíl.
Oblastní soutěže
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První kopie zápisu náleží pořádajícímu klubu. Soutěž minižactva má zvláštní zápisy.
Záznam statistik z utkání do systému Handball Net provádět přesně v pořadí hráčů, tak
jak jsou uvedeni na zápisu.
Hostující hráči nastupující do utkání musí být v zápise před jménem označení „H“, cizinci
písmenem „C“. 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.
16.3. Zapisovatel a časoměřič SŘH čl. 41
Úkoly těchto funkcionářů jsou stanoveny SŘH čl. 41.
Pro soutěže plní úkoly:
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, zasahovat do hry
družstvo hostí toto právo nemusí využít
Oddechový čas (Team-Time-out)
Pro 3 time-outy družstva podle nového pravidla 2:10 (viz článek 8) musí být obě
družstva vybavena třemi zelenými kartami s označením T1, T2, T3, které zajistí
pořadatel utkání.
Pokud formulář zápisu obsahuje pro uvedení časů čerpání team-time outů jen 2
připravená pole, uvede zapisovatel čas třetího TTO daného družstva do volného místa
pod první a druhý TTO.

Při zadávání zápisu klubovým redaktorem do H-NETu je třeba dodržet
pořadí hráčů tak, jak je na zápise o utkání (nikoliv podle abecedy) !

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 klubu – pořadatel utkání
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.
Oblastní soutěže
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17.2. Hodnocení rozhodčích
Pro soutěžní ročník 2013 – 2014 je hodnocení rozhodčích zrušeno.

18. Umístění v soutěži SŘH čl. 44
V případě shodnosti počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění:
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

19. Disciplinární řízení
Disciplinární komise PKSH během soutěžního období zasedá vždy ve čtvrtek od 15:30
hod. v sídle Plzeňského KSH, Bezručova 6, Plzeň
19.1. Účast provinilce
1. Dle DŘH čl. 12.7, 8 platí, je-li hráč, trenér či funkcionář, zúčastňující se soutěže,
vykázán ze hry nebo dopustí-li se závažného provinění a je-li mu rozhodčími
odebrán RP, má až do rozhodnutí disciplinárního orgánu pozastavenou činnost
hráče či funkcionáře pro všechny soutěže!

Pro trenéry to znamená, v souladu s DŘH čl. 21.2., že se nesmí během utkání
pohybovat v prostoru, kde by mohli přímo ovlivňovat některé z družstev.
2.

3.

Provinilec je povinen se k disciplinárnímu provinění vždy vyjádřit! Může tak učinit
osobně na zasedání DK nebo písemně s výslovným souhlasem k projednání bez
jeho účasti!
Bez písemného vyjádření nebo účasti provinilce nebude DK případ projednávat.
Není-li DK k dispozici vyjádření (ústní či písemné) do 14 dnů, bude následně případ
projednán bez něj.

Takovéto jednání provinilce bude vždy charakterizováno jako závažná
přitěžující okolnost!
4.

5.

V souladu s DŘH čl. 14 je klub povinen se k provinění vyjádřit! Toto vyjádření musí
být k dispozici DK do 14 dnů od zahájení disciplinárního řízení (odebrání RP). Může
tak učinit osobně zástupce klubu na zasedání DK nebo písemně. Neučiní-li tak, bude
klub potrestán pokutou za nezájem o DŘ.
V případě rozhodčího je za účast odpověden provinilec sám.

19.2 Poplatek z disciplinárního řízení
Za projednání každého disciplinárního provinění se stanoví povinnost uhradit náklady
disciplinárního řízení ve výši 100,-Kč.

Oblastní soutěže
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Disciplinární postihy bez disciplinárního řízení
19.3. Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci
Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci hráče (není to diskvalifikaci za třetí
vyloučení)
a) Za druhou přímou diskvalifikaci, kterou obdrží hráč v soutěži jednoho ročníku, je
automaticky bez disciplinárního řízení trest – nepodmíněné ZZČ na 1 utkání.
b) Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží třetí přímou diskvalifikaci, má
automaticky bez disciplinárního řízení trest – nepodmíněné ZZČ na 2 utkání.
c) Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží čtvrtou a další přímou diskvalifikaci
již podléhá disciplinárnímu řízení.
Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci funkcionáře.
a) Za každou přímou diskvalifikaci, kterou obdrží funkcionář v soutěži jednoho ročníku
má automaticky bez disciplinárního řízení trest – ZVF na 1 utkání, podmíněně
odložené na dobu 3 měsíců.
b) Funkcionář, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží druhou přímou diskvalifikaci,
automaticky bez disciplinárního řízení dostává trest – nepodmíněně ZVF na 1 utkání.
c) Funkcionář, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží třetí a další přímou
diskvalifikaci již podléhá disciplinárnímu řízení.
Za sledování a vedení přehledu udělených diskvalifikací je zodpovědný oddíl. Ten si
předmětný stav počtu diskvalifikací konzultuje s řídícím orgánem soutěže.
Automatický trest se týká vždy následujícího mistrovského utkání družstva. V případě
nedodržení tohoto ustanovení bude proti hráči či funkcionáři a proti oddílu zahájeno
disciplinární řízení za porušení ustanovení SŘH o startu během nepodmíněného ZZČ či
ZVF.
Udělené diskvalifikace hráčům i funkcionářům v různých soutěžích se hodnotí samostatně
pro každou soutěž zvlášť.
Přímá diskvalifikace (s odebráním RP) vedoucí k následnému přímému disciplinárnímu
řízení se do tohoto přehledu nezapočítává.
19.4. Pokuty
Za porušení ustanovení tohoto „Rozpisu soutěží“ a neplnění ostatních povinností vůči
řídícímu orgánu ČSH lze uložit klubům bez disciplinárního řízení tyto maximální
peněžité pokuty:
nedostavení se a nesehrání utkání
o soutěže mužů
o soutěže st.žactva
o soutěže ml.žáků
o soutěže ml.žákyň a mini
vystoupení, odhlášení ze soutěže
o soutěže mužů
o všechny ostatní soutěže
svévolné opuštění hrací plochy
o soutěže mužů
o všechny ostatní soutěže
sehrání utkání v jiném termínu bez souhlasu STK
Oblastní soutěže
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=2.500,=1.000,=500,=100,=4.000,=2.000,=1.500,=1.000,=300,-

pozdní příjezd k utkání SŘH čl. 31:1, neopodstatněné
čerpání čekací doby SŘH čl. 32
neplnění, nerespektování příkazů řídících orgánů,
legislativních předpisů a rozpisů soutěží
neúčast na Burze oddílu PKSH
nezájem o disciplinární řízení
o soutěže mužů
o všechny ostatní soutěže

=400,do =500,=500,=200,=100,-

prokazatelné ztráty klubu vinou nenastoupení domácích
- úhrada cestovné + stravné
Udělené pokuty klubům nebo jednotlivcům jsou splatné vždy do 10 dní od
doručení rozhodnutí, a to na účet PKSH.
20. Úhrada poplatků
Poplatky se hradí standardně bezhotovostně platbou na účet ČSH.
Pro úhradu složenkou lze použít pouze poštovní poukázku typu „A“.
Variabilní symboly pro platby na účet ČSH
100 startovné do soutěží
200 registrace (nová, přestupy, hostování), registrace smluv
300 disciplinární řízení a ostatní pokuty, hlášení utkání
400 účastnické poplatky-semináře, vzdělávací poplatky-rozhodčí a delegáti
500 roční poplatek klubů
600 metodické materiály, zápisy, pravidla, tiskopisy, prodej zboží
700 individuální startovné
800 vstupenky
Specifický symbol = z nově přiděleného registrační čísla klubu poslední tři čísla
(např. reg.číslo 2A001 – spec.symbol: 001)
20.1 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 platného RP z důvodu změny jména

Oblastní soutěže
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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 + 25,25,- Kč

21. Zasedání komisí
V průběhu soutěžního ročníku zasedají odborné komise v sídle Plzeňského krajského
svazu házené, Bezručova 6, Plzeň, 1.patro.
soutěžní komise
disciplinární komise

každý čtvrtek od 15:00 hod.
čtvrtek od 15:30 hod.

22. Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou adresář klubů, adresář rozhodčích a rozlosování
soutěže.
2. Pro zasílání hlášenek a všech oficiálních materiálů mezi kluby, funkcionáři, jsou
všichni povinni užívat pouze oficiální adresy klubů a funkcionářů uvedených
v adresářích PKSH či ČSH.
3. Tento rozpis má platnost po dobu trvání soutěžního ročníku 2013/2014.

Srpen 2013

INFORMACE PRO ODDÍLY
- Od jarní části počítá Exekutiva PKSH se zařazením osobní obrany pro mladší žáky
a žákyně 6+1. Na Aktivu oddílů budou detaily projednány a doplněny
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