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2. LIGA 2022 / 2023 

PROPOZICE SOUTĚŽE 

I. Řídící orgán soutěže 
Regionální svaz hokejbalu pro Vysočinu a Jihomoravský kraj, dále jen RSHb 
Sídlo RSHb: Mezivodí 2233/2a, 697 01  Kyjov 

IČ: 22769099 

Bankovní spojení: 2201125159/2010  FIO Banka 

Ligová a Sportovně technická komise RSHb 

Předseda LK a STK: bude doplněno 

Disciplinární komise (DK) 

Předseda DK: bude doplněno 

Komise rozhodčích (KR) 

Předseda KR: bude doplněno 

Komise mládeže (KM) 

Předseda KM: bude doplněno 

Kontrolní komise 

Složení komise: Martin Sajdl, Jiří Kordula, Jiří Hajduch 

II. Podmínky účasti mužstva 

1) Řádně vyplněná a odeslaná přihláška do soutěže nejpozději do 05.08.2022. 
Přihláška musí být zaslána výhradně elektronicky na e-mail: PetanKral@seznam.cz; fiala-

david@seznam.cz  

2) Soupiska týmu 
Soupiska hráčů evidovaná v Informačním systému ČMSHb (dále jen IS). 

3) Registrační průkazy 
Tištěné registrace jsou nahrazeny elektronickou evidencí členství v ČMSHb.  

4) Vedoucí mužstva 
Vedoucí mužstva se vyznačí v soupisce – jde o hlavní kontaktní osobu mužstva. 

5) Řádně a ve stanoveném termínu hrazené finanční závazky  
Výplaty odměn a cestovného rozhodčím utkání, vyměřené pokuty a poplatky vyplývající z 

rozhodnutí komisí RSHb. Závazky vůči ČMSHb a jeho nižším článkům (RSHb, OSHb) a 

jiným obchodním partnerům klubu. 
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6) Odesláním přihlášky je automaticky udělen souhlas se zpracováním a evidencí 
vyplněných údajů 

III. Herní plán soutěže 

1) Herní plán 
Soutěž se hraje v podobě podzim–jaro (2022-2023) 

2) Systém soutěže 
 

ZÁKLADNÍ ČÁST 

Základní část se hraje dvoukolově každý s každým (doma – venku). LK si vyhrazuje právo 

změny dle počtu přihlášených celků. Úkolem této části soutěže je určit pořadí pro Play-off.  

 

PLAY-OFF 

Systém play-off bude stanoven ze strany LK před začátkem soutěže rozpisem soutěže dle 

počtu přihlášených celků. 

  

POSTUP  
Vítězný tým postupuje do baráže o 1.Ligu, baráž o 1.Ligu se hraje dle propozic 1.Ligy. 

IV. Předpisy 

1) Hraje se podle platných pravidel a řádů ČMSHb 2018 a jejich pozdějších změn a 
podle ustanovení těchto propozic 

2) Hraje se oficiálním hokejbalovým míčkem 

3) Počet účastníků soutěže bude upřesněn na základě počtu přihlášených týmů  

4) Počet hráčů 
5 + 1 

5) Hrací období 
Podzim 2022  1.9.-11.12.2022  

Jaro 2023  25.2.-25.6.2023 

6) Hrací kola a hrací dny 
Hlavním hracím dnem je sobota, v případě dvoukola je hracím dnem také neděle, případně 

den státního svátku. V případě dohody klubů, lze odehrát utkání v jakýkoliv jiný den. 

Konečné schválení termínu utkání podléhá LK. 

7) Termín a čas utkání a jejich změny  
a) Termíny utkání jsou uvedeny v rozpisu soutěže a jsou závazné pro všechny účastníky 

soutěže. 
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b) Veškeré změny termínu a místa utkání oproti rozpisu soutěže podléhají schválení 

řídícího orgánu soutěže. 

c) Po vzájemné dohodě, kterou dají na vědomí řídícímu orgánu soutěže, mohou kluby 

sehrát utkání ze závažných důvodů i mimo původní termín. Nejzazší termín předložení 

dohody řídícímu orgánu soutěže je 5 dnů před původně plánovaným termínem utkání, 

případně 5 dnů před novým termínem utkání. 

d) Řídící orgán soutěže má právo v odůvodněných případech nařídit sehrání utkání mimo 

původní termín nebo svým nařízením stanovit jednotný začátek utkání téže soutěže v 

zájmu její regulérnosti. 

e) Po vzájemné dohodě, kterou dají na vědomí řídícímu orgánu soutěže, mohou kluby 

sehrát utkání v obráceném pořadí při dodržení termínu utkání (převzetí pořadatelství). 

V takové dohodě současně stanoví pořadatelství v dalších vzájemných utkáních 

soutěže běžné sezóny. Nejzazší termín předložení dohody řídícímu orgánu soutěže je 5 

dnů před zahájením utkání v původně plánovaném termínu utkání. 

f) Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno z vyšší moci, je povinností klubů 

(družstev) se okamžitě nebo nejpozději do 48 hodin od úředně stanoveného začátku 

utkání dohodnout na novém termínu a neprodleně jej sdělit řídícímu orgánu soutěže. 

g) Je-li ohroženo sehrání utkání z důvodu vyšší moci, může pořádající klub informovat 

řídící orgán, který rozhodne o dalším postupu. Zneužití tohoto ustanovení se trestá 

disciplinárně a herními důsledky. 

h) Nedojde-li k dohodě klubů (družstev) o termínu utkání nebo dojde-li ke sporům 

o místo či termín utkání, řídící orgán soutěže termín a místo utkání určí svým 

nařízením. 

 

Bezplatná změna termínu a času utkání je v období od 10. 08. 2022 do 18. 08. 2022 

včetně 
(tj. v době tvorby rozpisu soutěže). Žádost a dohoda klubů musí být zaslána LK RSHb 

elektronicky.  

Zpoplatněná změna termínu a času utkání od 01. 09. 2022 do konce soutěžního ročníku.  

Odklad utkání je možný při dodržení bodů a) až h) tohoto článku. Odklad utkání je zpoplatněn 

částkou 500,- Kč. 

8) Hrací doba 
ZÁKLADNÍ ČÁST 

utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 a 10 minut, případné 

prodloužení 5 minut po pětiminutové přestávce s počtem hráčů 4+1, případná samostatná 

střílení v sérii po třech, které se provádějí dle SŘ, čl. 401, odst. 2 

 

PLAY-OFF 

utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 a 10 minut, případné 

prodloužení 10 minut po pětiminutové přestávce s počtem hráčů 5+1, případná samostatná 

střílení v sérii po pěti, které se provádějí dle SŘ, čl. 401, odst. 2 
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Rozhodující utkání čtvrtfinálové, semifinálové a finálové série se prodlužuje kontinuálně v 

délce hrací doby 15 minut (po desetiminutových přestávkách) do vstřelení gólu jedním 

z družstev (do rozhodnutí bez nájezdů). 

9) Bodové hodnocení soutěže 
Vítězný tým v základní hrací době – 3 body.  

Poražený tým v základní hrací době nezískává žádný bod.  

V případě, kdy utkání v základní hrací době skončí nerozhodně a následuje prodloužení 

případně samostatná střílení (SS). Mužstvo, které je úspěšnější, získává 2 body, poražený tým 

pak 1 bod.  

10) Věkové kategorie  
Muži – ročník 2002 a starší. 

Ženy – ročník 2007 a starší.  

Junioři – ročníky 2003, 2004 a 2005. 

Dorostenci – ročníky 2006 a 2007. 

 
 

Za nasazení mladších hráčů plně odpovídá klub. Ostaršení není povinné a kluby jej 

rozhodčím nepředkládají. LK nicméně formulář ostaršení u dotčených hráčů klubům 

doporučuje. 

11) Hodnocení soutěže 
Vítěz 2.Ligy získá pohár za umístění a medaile. 

Mužstva umístěná na 2. a 3. místě získají pohár za umístění a medaile. 

Individuální ceny za bodování v základní části: vítěz kanadského bodování, nejlepší střelec, 

nejlepší asistent, nejlepší brankář (podle průměru obdržených branek). 

 

12)  Český pohár 
Účastník 2.Ligy je automaticky zařazen do soutěže Český pohár, která je pro něj povinná. 

Soutěž Český pohár se hraje podle propozic soutěže Český pohár. 

V. Požadavky na sportovní vybavenost týmu 

1) Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé)  
Dresy musejí být označeny čitelnými čísly (maximálně dvoumístná celá čísla – od 1 do 99). 

Nedohodnou-li se mužstva jinak, nastupuje domácí tým vždy ve světlé sadě dresů, hostující 

tým ve tmavé sadě.  

2) Hokejové přilby 
Doporučeny s platným bezpečnostním atestem IIHF. Celoobličejový kryt je povinný pro 

všechny hráče mladší 18 let, za dodržování tohoto nařízení zodpovídá vedoucí mužstva. 
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VI. Rozhodčí utkání 

1) K utkáním deleguje rozhodčí KR ČMSHb 
 

2) Vzhledem k nedostatečnému počtu kvalifikovaných rozhodčích, klub přihlásí 
jednu osobu na školení rozhodčích pomocí rezervačního systému. Školení 
rozhodčích bude probíhat online. Termíny seminářů jsou neustále doplňovány.  

http://treneri.hokejbal.cz/seminare-rozhodcich-a-zapisovatelu/ 

V opačném případě bude KR ČMSHb při nedostatku rozhodčích nucena klubu 
delegovat rozhodčí z jiných regionů ČR a náklady na cestovné tak mohou 
enormně zatížit klubový rozpočet. 

3) Výplatu odměny a cestovného rozhodčím provádí pořádající klub na základě 
platné směrnice a tabulek pro příslušnou sezónu 

4) Povinnosti rozhodčího 
V případě, že nebude zápas evidován elektronickým zápisem o utkání, rozhodčí utkání zašle: 

 

a) poštou originál zápisu o utkání příslušné LK RSHb, první pracovní den po skončení utkání. 

Pokud se rozhodčí nedostaví k utkání, posílá zápis o utkání pořádající klub. Adresa pro 

zasílání zápisů o utkání:  

Petr Král, Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava 

 

b) Rozhodčí hlásí výsledek utkání bezprostředně po skončení utkání prostřednictvím SMS na 

číslo: +420 606 052 981 nebo prostřednictvím e-mailu: PetanKral@seznam.cz 

 

FORMÁT HLÁŠENÍ: „ČÍSLO UTKÁNÍ, ZKRATKY MUŽSTEV, VÝSLEDEK UTKÁNÍ, 

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TŘETIN, POMĚR STŘEL A PŘÍJMENÍ ROZHODČÍCH“  

VII. Technické zabezpečení utkání 

1) Pořádající oddíl je povinen zajistit pořadatelskou službu 
Domácí mužstvo je povinno zajistit pořadatelskou službu v rozsahu uvedeném v SŘ ČMSHb 

a šatny pro rozhodčí a hostující mužstvo nejméně 60 minut před stanoveným začátkem utkání. 

Rozhodčím i hostujícím hráčům musí být po celou dobu pobytu v areálu zpřístupněno WC a 

sprchy s teplou vodou.  

mailto:hlavacka@hokejbal.cz
http://treneri.hokejbal.cz/seminare-rozhodcich-a-zapisovatelu/
mailto:PetanKral@seznam.cz


Regionální svaz hokejbalu pro Vysočinu a Jihomoravský kraj 

RSHb Morava JIH 

 

 

organizační jednotka 
ČESKOMORAVSKÉHO 
SVAZU HOKEJBALU 

www.hokejbal.cz 

Regionální svaz hokejbalu mobil: +420 777 730 063 bankovní spojení: 
pro Vysočinu a Jihomoravský kraj e-mail: hlavacka@hokejbal.cz Fio banka, pobočka Hodonín 
Mezivodí 2233/2a http://moravajih.cmshb.cz č.ú.: 2201125159/2010 
697 01  Kyjov  IČ: 22769099, DIČ: CZ22769099 

Odvozená právní subjektivita od ČMSHb – registrace stanov u MV ČR: VSP/1-1622/90-R, datum vzniku RSHb: 14. 7. 2011 

 

2) Domácí tým je povinen zajistit 
a) Zapisovatel – osoba proškolená ke zpracování zápisu, resp. elektronického zápisu o utkání 

a uvedená v IS2 ČMSHb.  

b)  Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou. 

3) Domácímu týmu je doporučeno evidovat zápis o utkání elektronicky 
Odpadá tím složité papírování a přeposílání zápisů. Výsledek včetně statistik je v systému 

vidět prakticky okamžitě po skončení zápasu. Navíc je možné zápas sledovat průběžně online.  

VIII. Hospodářské náležitosti 

1) Řádně vyplněná přihláška do soutěže 
musí být odeslána nejpozději do 05. 08. 2022  

2) Startovné 
Startovné do soutěže činí 5.000,- Kč. Platbu startovného proveďte na základě vystavené 

faktury, kterou vám řídící orgán soutěže zašle po přijetí vaší přihlášky. 

 

3) Odstoupení družstva 
má za následek finanční postih 10.000,- Kč. Startovné se nevrací. 
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