Rozpis soutěží Pražského svazu pozemního hokeje
v halovém hokeji 2017/2018
1. Názvy soutěží a věkové hranice
a) Přebor PSPH mladší žáci
b) Přebor PSPH mladší žákyně
c) U10 MIX
d) U8
e) U6

mladší žáci
1. 1. 05 a mladší
mladší žákyně 1. 1. 05 a mladší
přípravka D+CH 1. 1. 07 a mladší
benjamínci
1. 1. 09 a mladší
mini
1. 1. 11 a mladší

2. Technická ustanovení:
- řízení soutěží – STK PSPH, která rozhoduje v I. instanci
- garant soutěže – oddíly PH uvedené v rozlosování pro danou soutěž
- 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 z turnaje pověřené osobě z klubu garanta soutěže. Tento klub
zajistí předání zápisů z věkové kategorie nejpozději do 14 dnů po skončení dané
soutěže na STK PSPH panu Veverkovi.
f) Zaslání všech výsledků turnaje nejpozději do neděle daného víkendu do 20.00 na
mailovou adresu vladimir.poludvorny@keaagency.cz nebo info@psph.cz
g) V případě, že PSPH bude mít uzavřenou smlouvu se sponzorem, pověsit reklamu
sponzora v hale po dobu turnaje
Oddíly zajistí:
a) Družstvo uvedené v rozlosování na prvním místě předá vyplněný zápis soupeři
nejpozději do 15 minut před zahájením utkání. Obě družstva jsou povinna
v kategoriích a), b) předat před začátkem utkání ke stolku časomíry se zápisem o
utkání i registrační průkazy, v kategorii c), d) evidenční průkazy. U kategorie c) lze i
registrační průkazy.
b) Kluby, které mají v soutěži A a B družstvo, předloží potvrzenou soupisku PSPH
družstva A s 5 hráči, z nichž musí 3 hráči být v zápise o utkání /pro kategorie a) – c)/.
c) Družstva uvedená v rozlosování na prvním místě dávají do hry míček
Zápisy:
• pro soutěže a) a b) se použijí formuláře halového hokeje
• pro soutěže c) až e) se použije hromadný zápis a soupiska PSPH.
Zápisy pro tisk je lze najít zde: http://www.psph.cz/stk/clanky/sezona-2017-2018-49.htm
Hlášení utkání:
Utkání se hrají v halách, v termínech a časech uvedených v rozlosování

Soutěže se hrají v hale:
Zelený Pruh, stavební učiliště, Praha 4
TJ Bohemians Praha, P 10 Izraelská 6, Hagibor
3. Účastníci:
a) mladší žáci
Bohemians
Mnichovice A
Mnichovice B
Hostivař
Kbely
Slavia Praha
President
Praga
Budějovice
d) U8 benjamínci
Bohemians
Mnichovice
Hostivař
Kbely
Slavia Praha
President
Praga

b) mladší žákyně
Bohemians
Mnichovice
Hostivař
Kbely
Slavia Praha
Praga

.

c) U10 MIX
President
Slavia Praha A, B
. Mnichovice A, B
Hostivař A, B
Kbely A, B
Praga A, B

e) U6 mini benjamínci
Bohemians
Mnichovice
Praga
Kbely
Slavia Praha
President

Garanti jednotlivých věkových kategorií:
a) Mladší žáci
26.11.2017 až 20.1.2018 Bohemians, 27.1.2018 až 10.3.2018
President
b) Mladší žákyně
Slavia
c) U10 MIX
Hostivař
d) U8 benjamínci
Kbely + Praga
e) U6 mini
Kbely + Praga
4. Systém:
a) mladší žáci
Základní část – každý s každým dvakrát
Družstva umístěná po odehrání základní soutěže na prvním až třetím místě konečné tabulky
mají právo postupu do Přeboru České republiky.
b) mladší žákyně
Každý s každým dvakrát
Družstvo na prvním místě celkového pořadí získává titul Mistr Prahy.
c), d) e) U10, U8 benjamínci, U6 mini
každý s každým dvakrát
Protože v kategorii U10 je lichý počet týmů (11), a aby v každém turnaji odehrál každý tým
dva zápasy, bude v každém turnaji vložen jeden zápas navíc a tento zápas se nebude počítat
do tabulky soutěže.
5. hrací doba

a) 2x 15 min.
b) 2x 15 min.
c) 2x 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) Mistr Prahy 2017/2018 + putovní pohár
b) Mistr Prahy 2017/2018 + putovní pohár
c) Mistr Prahy 2017/2018 + putovní pohár
Medaile:
a), b), c) pro první tři družstva v celkovém pořadí v počtu 10 + 2 kusy + diplomy
v počtech dle počtu medailí + jeden kus
8. Náležitosti hráčů:
Hráči a hráčky startují na základě platné registrace ČSPH. Soupisky dle čl. l4, 15, 16 SŘ
ČSPH.
V soutěži mladších žáků je povolen start mladších žákyň mateřského oddílu.
V soutěži mladších žákyň startují pouze žákyně, start žáků není povolen.
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.
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

50 Kč
50 Kč
40 Kč
20 Kč
10 Kč

20 Kč / zápas za obsluhu stolku
20 Kč / zápas za obsluhu stolku
15 Kč / zápas za obsluhu stolku
10 Kč / zápas za obsluhu stolku

Výše odměn hlavního rozhodčího:
Hlavní rozhodčí v jednotlivých věkových kategoriích bude mít nárok na odměnu za turnaj:
a) kategorie U6
100 Kč
b) kategorie U8
200 Kč
c) kategorie U10 a U12
300 Kč
11. Pravidla:
Všechny soutěže tohoto rozpisu se hrají podle platných pravidel halového hokeje ČSPH.
V kategorii U10 se hrají nájezdy v délce 8 vteřin.
Konkrétní znění některých bodů pravidel pro kategorie U6, U8 a U10 lze najít na stránce
pravidel v této brožuře.
12. Hospodářské náležitosti:
Družstva startují na vlastní náklady. Náklady za odměny rozhodčím proplácí přímo při turnaji
pořadatel. Vyúčtování svých nákladů předá každý klub dle textu níže na Český svaz
pozemního hokeje.
Pořadatel každého turnaje má nárok na odměnu 300 Kč za jeden turnaj. Tuto zahrne pořadatel
do vyúčtování svého klubu pro ČSPH.
Vyúčtování nákladů za klub za rok 2017 zašlete do 22.12.2017 a za rok 2018 do 7 dnů po
skončení soutěže na adresu ČSPH, Vladivostocká 10, 100 00 Praha 10 nebo předejte osobně
předsedovi STK ČSPH Petrovi Doležalovi.
13. 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 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 k rukám pana Doležala.
14. Schvalovací doložka
Tento rozpis byl schválen výkonným výborem Pražského svazu pozemního hokeje dne
7.11.2017.
Ferdinand Veverka
předseda
STK PSPH
Na vědomí:
Petr Doležal
předseda
STK ČSPH

Vladimír Poludvorný
předseda
Pražský svaz pozemního hokeje

