ROZPIS SOUTĚŽÍ
Čechy venkov - V HALOVÉM HOKEJI 2021/2022

1. Názvy soutěží a věkové hranice
a) Mladší žákyně U12
b) Mladší žáci U12
b) Přípravka U10
c) Benjamínci U8

1. 1. 09 a mladší
1. 1. 09 a mladší
1. 1. 11 a mladší
1. 1. 13 a mladší

Startují hráči a hráčky splňující podmínky pro start v mistrovských soutěžích dle předpisů vydaných ČSPH.

2. Technická ustanovení:
- řízení soutěží – STK oblast Čechy venkov, která rozhoduje v I. instanci;
- techn. zajištění – oddíly PH uvedené v rozlosování pro dané kolo turnaje;
- pořadatel – oddíl, v jehož místě působení turnaj probíhá
- hrací dny: dle termínové listiny;
- hrací doba: a) 1x20 min.
b) 1x15 min.
c) 1x10 min.
Každé družstvo v kategorii (a,b), může požádat rozhodčího zápasu během poločasu o jeden
oddechový čas v délce 1 minuty. O oddechový čas žádá trenér v přerušené hře.
- počet hráčů: a) v tělocvičnách základních škol 4+1. Ve sportovních halách 5+1.
b) v tělocvičnách základních škol 4+1. Ve sportovních halách 5+1.
c) v tělocvičnách základních škol 4+1. Ve sportovních halách 5+1.
d) 3 proti 3, dvě hřiště vedle sebe na šířku haly.

Oddíl pověřený technickým uspořádáním zajistí:
a) Přípravu hrací plochy + úklid
b) Míčky pro hru
c) Instalaci časomíry + obsluhu
d) Dozor nad rozdělením šaten , včetně kontroly šaten po turnaji
e) Dozor nad povinností používat schválenou obuv (světlá podrážka)
f) Zaslání všech výsledků turnaje (všechny kategorie) nejpozději do neděle daného víkendu do
20.00 na mailovou adresu : mika@dante.lfp.cuni.cz
g) Vyplacení odměn rozhodčích: Oddíl pověřený technickým uspořádáním vyplatí rozhodčí ve výši dle
ustanovení tohoto rozpisu. Rozhodčí jsou povinni použít formulář KR CSPH.

Zápisy:
• Elektronicky na www.pozemnihokej.cz

3. Účastníci:
a) mladší žáci U12
Bolevec
Kadaň
Litice A
Litice B

b) mladší žákyně U12
Litice
Rakovník A
Rakovník B

c) přípravka U10
Bolevec
Kadaň
Litice A
Litice B
Rakovník

d) benjamínci U8
Bolevec
Kadaň
Litice A
Litice B
Rakovník A
Rakovník B

4. Systém:
a) mladší žactvo - dlouhodobá soutěž (děvčata + kluci) hraná dohromady 3 x každý s každým, ale s
vyhlášením konečných výsledků zvlášť (děvčata a kluci). Vítěz kluků a vítěz děvčat se zúčastní finálového
turnaje v Praze o republikové vítěze kategorie Mladší žáci Hala 2021 – 2022 a Mladší žákyně Hala 2021 –
2022
b) přípravka – turnaje dle Rozlosování oblasti Čechy – venkov 2021 - 2022
c) benjamínci – turnaje dle Rozlosování oblasti Čechy – venkov 2021 - 2022

5. Hodnocení soutěže:
dle SŘ ČSPH – dlouhodobé soutěže – mladší žactvo.
Přípravka a benjamínci – jednorázové turnaje vyhlášené na místě.

6. Tituly:
a) Vítěz soutěže oblast Čechy venkov 2021/2022
Medaile:
a) pro první tři družstva v celkovém pořadí v počtu 12 + 2 kusy + diplomy v počtech dle počtu medailí +
jeden kus

7. Náležitosti hráčů:
Hráči a hráčky startují na základě platné elektronické registrace ČSPH. Soupisky dle čl. 14,15,16 SŘ ČSPH.
V soutěžním ročníku 21/22 mohou hrát hráči/ky nově evidovaní v soutěžním ročníku 20/21, kteří
objektivně nedosahují kvalitativních schopností a dovedností své věkové kategorie, za nejbližší nižší
kategorii v počtu max. 2.
V soutěži mladších žáků je povolen start mladších žákyň.
STK ČSPH doporučuje hráčům a hráčkám používat chrániče rukou a zubů.

8. Zdravotní prohlídky dle čl. 18 SŘ ČSPH
Záznam o způsobilosti k provozování sportu (absolvování zdravotní prohlídky) provede lékař potvrzením
do registračního průkazu – kategorie (a), další kategorie mají zdravotní prohlídky u trenérů.

9. Rozhodčí:
A. Delegace
Zajišťuje oddíl pověřený technickým uspořádáním.
B. Cestovné
Cestovné se rozhodčím neproplácí.
C. Odměny za vedení utkání
Odměnu za vedení utkání rozhodčím a hlavnímu rozhodčímu vyplácí na základě vyplněného formuláře
„Vyúčtování rozhodčího pozemního hokeje“ přímo po skončení turnaje pořádající oddíl.
Výše odměn za utkání:
a) mladší žáci U12
b) přípravka U10
c) benjamínci U8

75 Kč / zápas 30 Kč / zápas za obsluhu stolku
bez odměn
bez odměn

10. Pravidla:
Všechny soutěže tohoto rozpisu se hrají podle platných pravidel halového hokeje ČSPH.
Pravidla halového hokeje pro sezónu 2021 /2022:
a) Hráč místo brankáře: Hráč s privilegii brankáře neexistuje. Tým může nastoupit s hráčem místo
brankáře, ale ten musí mít stejný dres jako jeho spoluhráči.
b) Střídání brankáře a hráče: Brankář může ze hřiště 3x, tudíž ze střídačky na hřiště může pouze 2x za
celý zápas.
c) Pokud bránící hráč vyběhne při rohu předčasně, bude vykázán až do kruhu soupeře.
Délka nájezdů je 10 vteřin.

11. Hospodářské náležitosti:
Družstva startují na vlastní náklady. Náklady za odměny rozhodčím proplácí pořadateli po skončení
soutěží ČSPH. Zálohu oddíl vyúčtuje na základě „Vyúčtování rozhodčího“.-formulář STK ČSPH.

12. Námitky, stížnosti, odvolání:
Námitky a stížnosti dle čl. 7O SŘ ČSPH je nutno podat do l5 dnů od data utkání,
ke kterému je vedena stížnost či námitka na STK Oblast Čechy venkov k rukám P. Míky, 603 388 986,
mika@dante.lfp.cuni.cz. Odvolání proti rozhodnutí orgánu v I. instanci dle čl. 75 SŘ ČSPH je nutno podat
do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí na STK ČSPH k rukám pana Doležala.

13. Schvalovací doložka
Tento rozpis byl schválen výkonným výborem Oblasti Čechy venkov dne 1.11.2021

14. Kontakty na trenéry, organizátory

Bolevec
Lukáš Bicek (organizátor turnajů), tel.: 721149400, email: biceklukas@gmail.com
Josef Sedláček (trenér přípravky), tel.: 720471406, email: Pepa.Sedlo@seznam.cz
Vojtěch Zajíc (trenér benjamínků), tel.: 723486867, 001.Vojta@gmail.com
Kadaň
Organizátor turnajů - Václav SOUKUP, 723 229 141, soukup@ktkadan.cz
Trenér ml.žáků - Petr HRÁSKÝ, 734 633 531, hrasky.petr@ktkadan.cz
Trenérka benjamínků - Markéta Bigarová, 602 872 891, marketchen@seznam.cz
Trenér přípravek - Jiří RÉPAL Mobil: 605 379 475, E-mail: zizu2000@seznam.c
Litice
Organizátor turnajů – Libor Šesták 606 927 605, sestak@ph-litice.cz
Trenéři ml. žáků - Libor Šesták 606 927 605, sestak@ph-litice.cz,
Michal Soukup 602 967 650, soukup@ph-litice.cz
Trenéři ml. žákyň – Adéla Tušlová 731 010 085, adi.tuslova@seznam.cz,
Marek Skála 606 245 327, skali.mar@seznam.cz
Trenér přípravek – Luboš Kroupa 733 673 282, lubos.kroupa@email.cz
Trenérka benjamínků – Tereza Levá 604 782 537, leva@ph-litice.cz
Rakovník
Organizátor turnajů - Iveta Kantoříková 604235045, ikantorikova@seznam.cz
Trenér ml. žákyň - Matěj Ostaš, 739487054, ostasmatej@gmail.com
Vedoucí ml. žákyň - Iveta Kantoříková 604235045, ikantorikova@seznam.cz
Trenérky přípravek - Veronika Přibíková 732675073, verca.pribikova@seznam.cz,
Kantoříková Klára 730182957, klara.kantorikova@seznam.cz
Trenérka benjamínků - Veronika Tománková, 731182647, v.tomankova3@gmail.com

Petr Doležal
STK ČSPH

