Rozpis soutěží Pražského svazu pozemního hokeje
v halovém hokeji 2021/2022
1. Názvy soutěží a věkové hranice
a) Přebor PSPH mladší žáci
b) Přebor PSPH mladší žákyně
c) Přebor PSPH U10
d) U8
e) U6

mladší žáci
1. 1. 09 a mladší
mladší žákyně 1. 1. 09 a mladší
přípravka D+CH 1. 1. 11 a mladší
benjamínci
1. 1. 13 a mladší
mini
1. 1. 15 a mladší

2. Technická ustanovení:
- řízení soutěží – STK PSPH, která rozhoduje v I. instanci
- garant soutěže – oddíly PH uvedené v tomto Rozpise
- pořadatel: družstvo uvedené v rozlosování soutěže
- hrací dny: dle termínové listiny
- počet hráčů: a), b) 1+5, c) 1+4, d), e) 3 : 3
Oddíl pověřený technickým zajištěním (pořadatel) zajistí:
a) Přípravu hrací plochy + úklid; fyzicky přípravu zajistí oddíly, které hrají první zápas,
úklid zajistí oddíly, které hrají poslední zápas
b) Instalaci časomíry + obsluhu (vyzvednout u pověřené osoby majitele haly)
c) Dozor nad rozdělením šaten, včetně kontroly šaten po turnaji
d) Dozor nad povinností používat schválenou obuv (světlá podrážka)
e) Předání všech zápisů v soutěžích c), d), e) po ukončení daného kola (turnaje) do
schránky ve vestibulu v hale Hagibor. Dále zajistí zaslání kopie zápisů mailem na
STK PSPH panu Veverkovi na adresu veverkafe@volny.cz nejpozději do neděle
daného víkendu do 20.00 hod.
f) V hale Průhonice dodržení provozní řádu ZŠ Průhonice. Více viz bod 14. tohoto
rozpisu.
g) Zaslání všech výsledků turnaje a minimálně 5 fotografií včetně 2 fotografií
s reklamou sponzorů plus krátký text nejpozději do neděle daného víkendu do 20.00
na mailovou adresu vladimir.poludvorny@keaagency.cz nebo info@psph.cz a na
adresu martina.babicka@pozemnihokej.cz
h) V případě, že PSPH bude mít uzavřenou smlouvu se sponzorem, pověsit reklamu
sponzora v hale po dobu turnaje
Oddíly zajistí:
a) v kategoriích c), d) jsou obě družstva povinna předat před začátkem utkání ke
stolku časomíry pořadatelům se zápisem o utkání evidenční průkazy.
b) Kluby, které mají v soutěži A a B (případně C) družstvo, předloží potvrzenou
soupisku od STK PSPH každého družstva (A, B případně i C) – viz článek 8. tohoto
Rozpisu: Náležitosti hráčů.
c) Družstva uvedená v rozlosování na prvním místě dávají do hry míček
Zápisy:
ČSPH zajistí do začátku halových soutěži do haly Průhonice set s tiskárnou. Družstva
musí mít v soutěžích a), b) předem vyplněný zápis o utkání v systému ČSPH. Obě
družstva vyplní zápis nejpozději 20 minut před zahájením utkání. STK PSPH
doporučuje ale vyplnit zápis ve větším předstihu před zahájením akce. Pořadatelé
kontrolují vyplnění elektronického zápisu před utkáním včetně jeho doplňování
v průběhu utkání. Po skončení utkání zápis elektronicky podepíší rozhodčí a trenéři
družstev. Evidenční průkazy se nepředkládají. Set si budou předávat pořadatel
stávajícího kola a příštího kola spolu s čipem od vchodu a šaten.
V mezidobí bude vše uloženo v šatně č.2 ve skřínce. Klíč od skřínky bude na čipu
zvlášť pro U12CH a U12D. Bude označený číslem skřínky. Ve skřínce bude sešit pro
zapsání, kdo na akci tablet vyzvedl a používal. Případné závady je nutné ihned
zapsat do sešitu.
pro soutěže c) až e) se použije hromadný zápis a soupiska PSPH.

Zápisy pro tisk lze najít zde: http://www.psph.cz/stk/clanky/sezona-2018-2019-vhalovem-hokeji-dokumenty-154.htm
Hlášení utkání:
Utkání se hrají v halách, v termínech a časech uvedených v rozlosování
Soutěže se hrají v halách:
U6,U8,U10:
TJ Bohemians Praha, P 10, Izraelská 6, Hagibor a Sokol Kbely, Toužimská x
Hrušovická, Praha 9 – Kbely, směr Letňany
U12CH, U12D, ZŠ Průhonice, Školní 191, PSČ 252 43
3. Účastníci:
a) mladší žáci
Hostivař
Praga
Hradec Králové
Bohemians
Kbely
Slavia Praha
President
Mnichovice

b) mladší žákyně
Bohemians
Hradec Králové
Kbely
Mnichovice
Slavia Praha

d) U8 benjamínci
Kluby se hlásí přímo garantovi soutěže

c) U10
Slavia Praha A, B
Mnichovice A, B
Kbely A, B
Hostivař
Praga
President
Bohemians zelení, bílí
Hradec Králové
e) U6 mini benjamínci
Kluby se hlásí přímo garantovi soutěže

Garanti jednotlivých věkových kategorií:
a) Mladší žáci
President, Mnichovice
b) Mladší žákyně
Slavia Praha
c) U10
Hostivař, Praga
d) U8 benjamínci
Kbely + Bohemians
e) U6 mini
Kbely + Bohemians
4. Systém:
a) mladší žáci
Každý s každým dvakrát.
Družstva umístěná po odehrání soutěže na prvním a druhém místě konečné tabulky mají
právo postupu do nadstavbové soutěže vyhlášené ČSPH – O pohár Presidenta ČSPH.
Rozlosování této soutěže stanoví ČSPH samostatným dokumentem.
b) mladší žákyně
Každý s každým 4x
Družstva umístěná po odehrání soutěže na prvním a druhém místě konečné tabulky mají
právo postupu do nadstavbové soutěže vyhlášené ČSPH – O pohár Presidenta ČSPH.
Rozlosování této soutěže stanoví ČSPH samostatným dokumentem.

c), d), e) U10, U8 benjamínci, U6 mini
V kategorii c) U10:
Základní část – každý s každým dvakrát, dvě skupiny po 6 týmech (skupiny A, B). První tři
týmy z každé skupiny postupují do skupiny C (o první až šesté místo), týmy na čtvrtém až
šestém místě ve skupinách A, B postupují do skupiny D (o sedmé až dvanácté místo).
Nadstavba - ve skupinách C a D systémem každý tým ze skupin A, B 2x s každým týmem ze
druhé skupiny. Do celkového pořadí se započítávají vzájemné zápasy týmů ze skupin A a B.
Pro konečné pořadí Přeboru PSPH bude rozhodující pouze konečné pořadí ve skupinách C
(první až šesté místo) a D (sedmé až dvanácté místo).

V kategorii d) U8 a e) U6 volné jednorázové turnaje dle přihlášených týmů. Rozlosování
vypracuje garant pro každý turnaj samostatně.
Jako poslední turnaj před Vánocemi v halovém hokeji v kategorii U8 bude uspořádán
turnaj Přebor Prahy v kategorii U8. Do celkového pořadí tohoto Přeboru Prahy budou
započteny pouze výsledky týmů z Prahy mezi sebou.
Jako poslední turnaj sezóny v halovém hokeji v kategorii U8 bude uspořádán turnaj na
celé hřiště a s brankářem. Každý klub může přihlásit 1 tým.
5. hrací doba
a) 2 x 15 min.
b) 2 x 15 min.
c) 2 x 15 min.
d), e) bude upřesněno v rozlosování podle možností hal
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.
6. Hodnocení soutěže:
dle SŘ ČSPH – dlouhodobé soutěže.
7. Tituly:
a) Přeborník Prahy 2021/2022 + putovní pohár
b) Přeborník Prahy 2021/2022 + putovní pohár
c) Přeborník Prahy 2021/2022 + putovní pohár
Medaile:
a), b), c) pro první tři družstva v celkovém pořadí v počtu 12 + 2 kusy + diplom
8. Náležitosti hráčů:
Hráči a hráčky startují na základě platné registrace ČSPH.
Soupisky dle čl. l4, 15, 16 SŘ ČSPH. Pokud má klub v soutěží A i B (případně C) tým, je
nutno respektovat soupisky. To znamená, že nelze tolerovat žádné přesuny hráčů / hráček
mezi týmy klubu.
V soutěži mladších žáků je povolen start mladších žákyň mateřského oddílu, pokud
mateřský oddíl nemá v soutěži svůj tým dívek mladších žákyň.
V soutěži mladších žákyň startují pouze žákyně, start žáků není povolen.
Hráč konkrétní věkové kategorie smí nastoupit (při dodržení řádů ČSPH) za přímo vyšší
věkovou kategorii, nikdy ne ale ob kategorii.
9. Zdravotní prohlídky dle čl. 18 SŘ ČSPH
Záznam o způsobilosti k provozování sportu (absolvování zdravotní prohlídky) provede lékař
potvrzením do registračního průkazu, případně klub předloží STK PSPH kopie lékařských
posudků, nebo lékařem potvrzený seznam hráčů.
Klub je odpovědný za platné lékařské prohlídky hráčů. Prohlídky musí být elektronicky
zapsány v evidenci hráčů ČSPH .
Klub bude mít k dispozici seznam dětí s platnou lékařskou prohlídkou za kategorie U6, U8 a
U10. Klub odpovídá za dodržení ustanovení MZ o lékařských prohlídkách.
10. Rozhodčí:
A. Delegace
Zajišťuje oddíl pověřený technickým zajištěním.
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 pořadatel!
Výše odměn za utkání:
a) mladší žáci
b) mladší žákyně
c) U10
d) U8
e) U6

75 Kč
75 Kč
50 Kč
30 Kč
30 Kč

30 Kč
30 Kč
25 Kč
20 Kč
20 Kč

/ zápas za obsluhu stolku
/ zápas za obsluhu stolku
/ zápas za obsluhu stolku
/ zápas za obsluhu stolku
/ zápas za obsluhu stolku

V kategoriích mladší žáci a mladší žákyně je obsluha u stolku odpovědná za elektronický
zápis pomocí tabletu. Zapisují se vstřelené branky, vyloučení a zranění hráčů. Na konci
utkání podepíší elektronický zápis trenéři a kapitáni zúčastněného utkání.
Výše odměn hlavního rozhodčího nebo technického delegáta (musí být předem
delegovaný PSPH):
Hlavní rozhodčí v jednotlivých věkových kategoriích (pokud nebude současně i řídit zápasy)
bude mít nárok na odměnu za turnaj:
a) kategorie U6
100 Kč
b) kategorie U8
200 Kč (řídí aktivně soutěže PSPH)
c) kategorie U10 a U12
300 Kč (řídí i soutěže ČSPH)
Pokud hlavní rozhodčí bude i řídit zápasy, bude mít nárok na odměnu za turnaj:
a) kategorie U6
75 Kč
b) kategorie U8
100 Kč (řídí aktivně soutěže PSPH)
c) kategorie U10 a U12
200 Kč (řídí i soutěže ČSPH)
11. Pravidla:
Všechny soutěže tohoto Rozpisu se hrají podle platných pravidel halového hokeje ČSPH.
V kategorii U10 se hrají nájezdy v délce 10 vteřin.
Konkrétní znění některých bodů pravidel pro kategorie U6, U8 a U10 lze najít na stránce
pravidel v této brožuře.
Do skupiny C můžou v kategorii U10 postoupit i B týmy klubu.
Více k pravidlům viz i bod 15. tohoto Rozpisu.
12. Hospodářské náležitosti:
Družstva startují na vlastní náklady. Náklady za odměny rozhodčím proplácí přímo při
turnaji pořadatel. Vyúčtování svých nákladů předá každý klub (pořadatel) dle textu níže na
Český svaz pozemního hokeje.
Pořadatel každého turnaje má nárok na odměnu 300 Kč za jeden turnaj při délce turnaje
do 4 hodin, na odměnu 500 Kč za jeden turnaj při délce turnaje nad 4 hodiny. Tuto zahrne
pořadatel do vyúčtování svého klubu pro ČSPH.
Vyúčtování nákladů za klub za rok 2021 zašlete do 28.12.2021 a za rok 2022 do 7 dnů po
skončení soutěže na adresu ČSPH, Vladivostocká 10, 100 00 Praha 10 nebo zašlete
naskenované Karolíně Koryntové.
13. Námitky, stížnosti, odvolání:
Námitky a stížnosti dle čl. 70 SŘ ČSPH je nutno podat do 15 dnů od data utkání,
ke kterému je vedena stížnost či námitka na STK PSPH k rukám pana Veverky. 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.
14. Provozní řád haly Průhonice
a) Vstup do prostorů haly je pouze a výhradně na čip. Tento čip bude mít pro každý
hrací den odpovědná osoba pořadatele. Stejným čipem musí pořadatel otevřít i
šatny. Jméno pořadatele bude uvedeno v zápise o turnaji. V případě příchodu
dalšího klubu, když by byl vchod uzavřen, musí zástupce tohoto klubu telefonicky

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)

zavolat odpovědnou osobu pořadatele. Pro praktický provoz doporučujeme
pořadatelskému klubu, aby na vchod zevnitř nalepil informaci o odpovědné osobě a
její číslo telefonu.
Pokud v jednom hracím dnu budou dva kluby jako pořadatelé, musí si mezi sebou
předat prostory haly a příslušenství nejpozději ve chvíli, kdy se nový pořadatel
ujímá své funkce.
Pro soutěže U12 kluci a U12 dívky budou samostatné čipy, tj. čipy nebudou
předávány mezi těmito kategoriemi.
Po skončení hracího dne pořadatelský klub musí objekt haly čipem uzavřít a předat
čip hned poté zástupci klubu, který bude pořadatelem v nejbližším hracím dnu.
Doporučujeme o předání čipu a případných závadách udělat písemný zápis. Důležité
upozornění: je nutné dodržovat postup uvedený v tomto bodě, protože jinak se ani
pořadatelský klub ani ostatní týmy do objektu haly v dalším hracím dnu nedostanou!
Po vstupu do objektu haly odpovědná osoba pořadatele zkontroluje stav hrací
plochy a šaten. V případě jakýchkoli nedostatků nebo závad, případně poškození,
tyto neprodleně nafotí. Stejně tak nafotí i případné nedostatky, závady nebo
poškození, které by vznikly v průběhu hracího dne.
Při odchodu a před uzavřením objektu odpovědná osoba pořadatele opět
zkontroluje celkový stav objektu a jakékoli nedostatky, závady nebo poškození opět
nafotí.
Fotografie dle bodů e) a f) pak doručí nejpozději do 24 hodin po skončení hracího
dne mailem panu Jiřímu Korbelovi (mailová adresa jiri.korbel@hc1946praga.cz) a
v kopii panu Ferdinandovi Veverkovi (mailová adresa veverkafe@volny.cz ) spolu
s informací, zda příslušné závady, nedostatky nebo poškození byly již při příchodu
nebo vzniky v průběhu hracího dne. Pokud vznikly v průběhu hracího dne, zašle
současně i informaci, kdo konkrétní situaci způsobil (který klub). Po takovémto
klubu bude následně vymáhána náhrada. Pokud pořádající klub nesdělí, který klub
konkrétní situaci způsobil, bude náhrada škody vymáhána od pořadatelského
klubu.
Šatny: V objektu haly jsou celkem 4 šatny. Tyto šatny ale nejsou zamykatelné.
ČSPH ani PSPH z tohoto důvodu neponesou odpovědnost za případné ztráty. Proto je
nutné, aby si týmy odnášely věci ze šatny na střídačky nebo na galerii.
Pro nehrající týmy bude přístup na galerii. Nehrající týmy nesmí být v prostoru u
hrací plochy.
Přístup diváků bude řešen dle v daný hrací den platných opatření orgánů ČR

15. Pravidla halového hokeje pro sezónu 2021 /2022
Pro soutěže dětí v této sezóně (2021 / 2022) budou opět aplikovány tyto změny:
a) V poločase se nemění střídačky, týmy si na druhý poločas vymění strany
b) Hráč místo brankáře:
a. 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. V kategorii U10 nebude povoleno v případě rozdílu skóre o 3 góly poslat na
hrací plochu dalšího hráče v případě, že tým již má na hřišti hráče místo
brankáře, tj. na hrací ploše nebude mít tým v žádném případě současně 6
hráčů (možnost 5 hráčů a brankáře ale zůstává).
c) Pokud bránící hráč vyběhne při rohu předčasně, bude vykázán až do kruhu soupeře.
d) Pro soutěže dětí do 12 let včetně zůstávají v této sezóně v platnosti timeouty.
Aplikace přestávek a zastavení času při rohu a gólu není ani v této hrací sezóně
možná z důvodu kapacit objednaných hal.
e) Příliš mnoho hráčů na hřišti: nařízení trestného rohu proti týmu, který se provinil +
možnost karty pro kapitána

16. Zvláštní ustanovení
Aby bylo možné dodržet ustanovení opatření vyhlášených vládou ČR a Ministerstvem
zdravotnictví ČR kdykoli před zahájením soutěží i v jejich průběhu, STK Pražského svazu
pozemního hokeje si vyhrazuje právo operativně implementovat tato opatření do soutěží.
OMEZENÍ PLATNÁ OD 25.10. 2021 00:00 HOD
Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN zpřísňuje plošné nošení
respirátorů. Nově platí povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2,
KN95) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, kde dochází na stejném
místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5
metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Jde tedy mimo jiné o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních,
filmových a jiných uměleckých představeních, v cirkusech a varieté a na sportovních
utkáních.
Omezení se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení,
zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu
v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni
konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními
organizacemi.
OMEZENÍ PLATNÁ OD1.11.2021
Dále dochází ke schválení změn Mimořádného opatření o provozovnách s platností od
1.11.2021. Podmínky pro provoz a používání sportovišť prakticky nedošly změn. Nově se
mění obecné podmínky bezinfekčnosti: PCR test bude mít platnost 72 hodin a
zdravotnický antigenní test bude platit pouze 24 hodin, podmínka prokázání
bezinfekčnosti se nebude vztahovat na děti do věku 12 let.
Negativní výsledek antigenního testu (RAT) i RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 má pouze pro sportovní přípravu nebo sportovní utkání platnost 7 dní.
V případě sportovní přípravy a sportovních utkání amatérských sportovců organizované
sportovními svazy jsou kluby vždy povinné vést evidenci účastnících se osob pro potřeby
případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu
identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní
číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů.
V případě změn výše uvedených ustanovení STK Pražského svazu pozemního hokeje bude
postupovat dle článku 16 tohoto Rozpisu.
17. Schvalovací doložka
Tento rozpis byl schválen Výborem Pražského svazu pozemního hokeje dne 2.11.2021.
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předseda
STK PSPH
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předseda
STK ČSPH

Vladimír Poludvorný
předseda
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