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1 ROZPIS 

 

soutěží Moravskoslezského krajského svazu házené  
 

P O D Z I M  2021 
 

Rozpis soutěží je základním úplným dokumentem soutěží organizovaných Morav-
skoslezským krajským svazem házené (dále též jen MSKSH), obsahujícím prová-
děcí ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního ročníku 
s uvedením herního průběhu, počtu družstev, finančního průběhu a možnosti ná-
mitek.  
 

Soutěž   Kategorie  Označení   Počet účastníků
   
MSK+OLK liga   muži    TAA    13 
 
MSL    mladší dorostenci  TEA    3 
 
MSL    starší žáci   TGA    8 
MSL     starší žáci   TGB    6 
 
MSL    mladší žáci   TLB    6 
MSL    mladší žáci   TLC    6 
 
 
MSL Mini 4+1   minižactvo   TOA    20 
MSL Mini 5+1   minižactvo       16 
MSL Mini 4+1   přípravka       11 
 
MSL    starší žačky   THA    7 
MSL    mladší žačky   TLA    6 

 
 
Tento rozpis je určen: 

• oddílům /klubům MSKSH (dále jen „oddíl”) dospělých 
• oddílům MSKSH mládeže (žactvo, dorost) 
• rozhodčím uvedeným na listinách MSKSH a ČSH 
• pozorovatelům MSKSH 
• všem členům orgánů MSKSH 
• všem ostatním krajským svazům házené a ČSH 
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2 SYSTÉM SOUTĚŽÍ – ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 

 
MSK+OLK liga muži 
Vzhledem k propojení soutěže s oddíly z Olomouckého kraje a celkovému 
počtu 13 oddílů, jsou družstva rozdělena do 2 skupin dle geografické polohy. 
V těchto skupinách se odehrají utkání dvoukolově každý s každým. Následně proběhne 
nadstavbová část v termínech 14.-15.5. až 4.-5.6.2022. 
  
MSL mladších dorostenců 
Jedná se o soutěž dlouhodobou, hranou turnajovým způsobem – 3 turnaje v podzimní a 
3 turnaje v jarní části soutěže. 
 
MSL+OLK+ZK starších žáků  
Jedná se o dlouhodobou soutěž hranou turnajovým způsobem, které se účastní 5 druž-
stev z MSK, 1 družstvo z OLK a 2 družstva ze ZK. Osm družstev je nasazeno do soutěže 
pro 9 družstev. Šest hracích termínů bude realizováno v podzimní a 6 v jarní části soutě-
že. V každém hracím termínu se hrají dva turnaje o třech družstvech, a jedno klasické 
utkání. Toto utkání je možné po dohodě obou družstev odehrát mimo stanovený termín 
(např. v týdnu) bez poplatku. 
 
MSL starší žáci 
Jedná se o dlouhodobou soutěž hranou turnajovým způsobem, vždy 2 turnaje po 3 druž-
stev v jednom hracím termínu. Pět hracích termínů bude realizováno v podzimní a 5 v 
jarní části soutěže. 
 
MSL mladší žactvo 
Soutěž rozdělena na dvě skupiny po 6ti družstvech. 
V každé skupině se jedná o samostatnou dlouhodobou soutěž hranou turnajovým způ-
sobem, vždy 2 turnaje po 3 družstev v jednom hracím termínu. Pět hracích termínů bude 
realizováno v podzimní a 5 v jarní části soutěže. 
 
MSL starších žaček 
Jedná se o dlouhodobou soutěž hranou turnajovým způsobem. Hraje se v turnajovém 
systému pro 7 družstev, vždy 2 turnaje po 3 družstev v jednom hracím termínu. Vždy 
jedno družstvo má v hracím termínu volno. Sedm hracích termínů bude realizováno v 
podzimní a 7 v jarní části soutěže. 
 
MSL mladších žaček 
Jedná se o dlouhodobou soutěž hranou turnajovým způsobem, vždy 2 turnaje po 3 druž-
stev v jednom hracím termínu. Pět hracích termínů bude realizováno v podzimní a 5 v 
jarní části soutěže. 
 
Soutěže minižactva 4+1, 5+1 a přípravky 
Jedná se o soutěže dlouhodobé, hrané turnajově. Rozlosování a průběh turnaje řídí po-
řádající oddíl, dle propozic určených v tomto Rozpise. Řídícím orgánem soutěže je komi-
se mládeže Moravskoslezského kraje. Podrobněji o soutěžích žactva níže v textu tohoto 
Rozpisu soutěží. 
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3 ÚHRADY 

Družstva startují na vlastní náklady. Úhrada odměn a dalších stanovených úhrad delego-
vaným rozhodčím a pozorovatelům se provádí podle platné Ekonomické směrnice ČSH 
v hotovosti před utkáním. Upozorňujeme rozhodčí a pozorovatele, že sami plně odpoví-
dají za zdanění příjmů (odměny, stravné, příspěvky na cestovné) vyplacených ze strany 
klubů, případně svazu či jiných subjektů. 
 

3.1 Výše úhrady v soutěžích řízených MSKSH 

Každému rozhodčímu a pozorovateli náleží za jedno utkání odměna 
- utkání dospělých       400,- Kč 
- utkání dorostenců      300,- Kč  
- utkání mladšího a staršího žactva   250,- Kč  
- utkání mini 5+1 - delegovaný rozhodčí   80,- Kč   
- turnaj mini 4+1 - delegovaný hlavní rozhodčí/turnaj 300,- Kč  
 
*náklady spojené s odměnami rozhodčích v podzimní části ročníku 2021/2022 
proplácí MSKSH pořádajícím klubům sdruženým v MSKSH, to na základě faktury 
vystavené v prosinci 2021. Částka faktury musí být před vystavením odsouhlasena 
se zástupcem MSKSH. 
 
V případě nedostatku rozhodčích může utkání žactva řídit pouze jeden rozhodčí. 
 
Odměny ve výši 50% jsou rozhodčím a pozorovatelům vypláceny i v případě, že se utká-

ní, ne jejich vinou, neuskuteční. Náhrady cestovních výdajů a stravného jsou rozhodčím 

a pozorovatelům vypláceny v plné tj. 100% výši. 

V nesoutěžních utkáních náleží rozhodčím odměna ve výši 50% podle kategorizace od-

měn a 100% náhrad cestovních výdajů a 100% stravného. 

 

V utkáních soutěží pořádaných a organizovaných MSKSH (např. ČSP liga žactva apod.) 

náleží rozhodčím odměna stanovená v rozpisu těchto soutěží. Úhrady jsou rozhodčím 

vypláceny pořadatelem utkání bezprostředně po skončení posledního odřízeného utká-

ní.  

 

Úhrady pozorovatelům jsou vypláceny sekretářem MSKSH po předložení vyplněného 

písemného potvrzení o výplatě (obdobného jako v případě rozhodčích). 

 

V souvislosti s úpravou výše odměn za řízení utkání upozorňujeme rozhodčí na možnost 

trestání sankčními pokutami za nedostatky v plnění výkonu funkce rozhodčího. 

 

Pořadatel utkání je povinen vystavit pro rozhodčí písemný doklad o vyplacené úhradě. 

 
 
 



 7 

3.2 Náhrada cestovních výdajů 

 
Delegovaným rozhodčím a pozorovatelům náleží náhrada prokazatelných a prokáza-

ných cestovních výdajů hromadným dopravním prostředkem (vlakem nebo autobusem) 

z místa bydliště do místa konání utkání a zpět. Při použití vlaku náleží náhrada jízdného 

II. vozové třídy včetně příp. místenky. Do náhrad patří také prokázané náklady na jízdné 

městskou hromadnou dopravou v místě bydliště i v místě konání utkání. 

 

V případě, že použití hromadného dopravního prostředku není hospodárné, popř. není 

z časového hlediska reálné, je možné, aby rozhodčí nebo pozorovatel použil vlastní mo-

torové vozidlo. Použití vozidla musí být prokazatelné. Sazba při použití vlastního moto-

rového vozidla je stanovena ve výši 4,40 Kč/1 km. Rozhodčí a pozorovatelé mohou tuto 

náhradu účtovat nejvýše za vzdálenost mezi bydlištěm a sportovištěm, případně místem 

setkání s kolegou ze dvojice, podle serveru mapy.cz. Nejsou oprávněni navyšovat pří-

spěvek na cestovné za případné objížďky či jiné prodloužení trasy. 

 

3.3 Stravné – podle platné vyhlášky MPSV k 1.1.2021 

  

5 – 12 hodin       91,- Kč 

déle než 12, nejdéle však do 18 hodin            138,- Kč 

 déle než 18 hodin               217,- Kč 

 

3.4 Poštovné 

Poštovné je zahrnuto v odměně za utkání a neproplácí se. 
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4 STARTOVNÉ V SOUTĚŽÍCH 

(čl. 12 SŘH a čl. 13 – 15 Ekonomické směrnice ČSH) 
 

Týmové startovné v soutěžích 

 

Oddíly, které přihlašují svoje družstva do soutěží řízených MSKSH, jsou spolu 
s přihláškou do soutěže povinny za každé toto družstvo uhradit týmové startovné, které 
stanovila exekutiva MSKSH pro jednotlivé věkové kategorie takto: 
 -   muži   1 500,- Kč 
 -  dorostenci   500,- Kč 

-  žactvo   500,- Kč 
 -  minižáci   0,- Kč 
 
Startovné uhradí oddíly za všechna svá přihlášená družstva nejpozději do začátku 
soutěží, a to prostřednictvím ekonomického modulu informačního systému 
Handball.net 2.0. Neprovedení úhrady startovného ve stanoveném termínu může být 
pokutováno v souladu s tímto Rozpisem. 
 

5 Pořadatel utkání (čl. 28 SŘH) 

 
Pořadatele utkání určuje Rozpis soutěže; zpravidla je to klub uvedený v rozlosování mis-
trovských utkání v Rozpise soutěže na prvním místě.  
 
Pořadatel utkání nese plnou odpovědnost za bezpečnost hráčů, rozhodčích, delegáta a 
dalších oficiálních delegovaných zástupců MSKSH. Pořadatel nese plnou odpovědnost za 
bezpečnost diváků a za to, že nebude překročena oficiální kapacita hlediště.   
 
Klub, který je pořadatelem utkání soutěže řízených MSKSH, je povinen prostřednictvím 
hlavního pořadatele a dalších členů pořadatelské služby předcházet a pokud možno za-
mezit agresivnímu, sprostému či jinak nepřístojnému chování diváků vůči rozhodčím a 
jiným účastníkům utkání.  
 
Pořadatel utkání má povinnost připravit zápis o utkání, a sice prostřednictvím osoby v 
roli Zapisovatele (která je ustanovena Klubovým správcem pořadatelského klubu v in-
formačním systému), příp. samotného Klubového správce.  
Tito mají za povinnost zajistit odpovídající technické vybavení k realizaci veškerých 
úkonů týkajících se elektronického zápisu o utkání, a sice zejména:  
a) Stolní počítač či notebook se softwarovým vybavením zejména internetovým prohlí-
žečem  
b) Dostatečně rychlým a stabilním internetovým připojením (kabelovým či bezdráto-
vým) v prostoru stolku pro časoměřiče a zapisovatele 
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6 SEZNAM DRUŽSTEV STARTUJÍCÍCH V SOUTĚŽÍCH MS KSH 

MSK+OLK Muži 

1. Meteor Orlová    8.  SK Žeravice / Dřevohostice 

2. TJ Loko Suchdol n. O.   9.  Sokol Klimkovice 

3. TJ Senice na Hané   10.  SK Droždín 

4. Sokol Trnávka    11.  HC Hlučín 

5. TJ Sokol Horka n. M.   12.  Házená Paskov 

6. Sokol Osek n. Bečvou   13. KH Kopřivnice B 

7. Sokol Krmelín     

MSL MLADŠÍ DOROSTENCI 
1. HC Hlučín 

2. Sokol Krmelín 

3. TJ TŽ Třinec 

 

MSL ST. ŽÁCI I     MSL ST. ŽÁCI II 

1. SKH Polanka    1. TJ TŽ Třinec 

2. Sokol Ostrava    2. Sokol Klimkovice 

3. KH Kopřivnice A   3. KH Kopřivnice B 

4. HCB Karviná    4. Slovan Havířov 

5. SKP Frýdek – Místek A   5. SKP Frýdek–Místek B 

6. Sokol Centrum Haná   6. HC Nový Jičín 

7. Handball Zlín  

8. HC Zubří  

 

MSL ML. ŽÁCI I    MSL ML. ŽÁCI II   

1. SKH Polanka A    1. HC Hlučín 

2. Sokol Ostrava    2. Sokol Klimkovice 

3. KH Kopřivnice A   3. TJ TŽ Třinec 

4. HCB Karviná    4. SKH Polanka B 

5. SKP Frýdek – Místek A   5. SKP Frýdek – Místek B 

6. HC Nový Jičín    6. Sokol Krmelín 

 

MSL STARŠÍ ŽAČKY    MSL ML. ŽAČKY  

1.1. SC Bohumín    1. 1. SC Bohumín 

2. Sokol Poruba A    2. Sokol Poruba 

3. TJ TŽ Třinec  3. Sokol Klimkovice 

4. Sokol Poruba B  4. Sokol Hrabůvka 

5. Sokol Hrabůvka  5. Sokol Karviná 

6. Sokol Karviná   6. Házená Paskov 

7. Sokol Krmelín 
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MSL MINIŽÁCI 4+1 

1. Sokol Hrabůvka  2. Sokol Karviná 3. Sokol Havířov  4. 1. SC Bohumín 

5. Sokol Poruba A 6. Sokol Poruba B 7. SKP Fr.-Místek   8. Házená Paskov B 

9. HCB Karviná  10. Házená Paskov A 11. KH Kopřivnice C  12. Sokol Ostrava  

13. Sokol Krmelín 14. KH Kopřivnice A 15. KH Kopřivnice B  16. HC Nový Jičín 

17. SKH Polanka A 18. SKH Polanka B 19. Sokol Klimkovice A 20. Sokol Klimkovice B 

 

 

7 ROZLOSOVÁNÍ 

 
V souladu s ustanovením článku 11 SŘH provedla rozlosování STK, obsazení rozhodčími 
a pozorovateli provedla KR a rozpis soutěží schválila na svém řádném jednání exekutiva 
MS KSH v červnu 2021. 
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8 POSTUPY, SESTUPY, TITULY 

Obecná ustanovení 

• Postoupit do vyšší soutěže je oprávněn vítěz nižší soutěže.  

• V případě, že vítěz nárok na postup neuplatní, přechází toto oprávnění postoupit 

do vyšší soutěže družstvu, které se umístilo v konečné tabulce na druhém místě.  

• Neuplatní-li ani vítěz ani druhý tým nárok na postup, pak řídicí orgán ponechá v 

soutěži postupně nejlépe se umístivší družstvo na sestupovém místě.  

• Má-li postoupit družstvo oddílu, jehož jiný celek již v takovéto soutěži startuje a 

ze soutěže nesestupuje, pak přechází oprávnění postoupit do vyšší soutěže na 

družstvo, které je další v pořadí.  

• Do žákovské ligy st. žáků postoupí přímo za MS kraj družstvo startující 

v MSL+OLK+ZK st. žáků, které bude nejlépe umístěno v tabulce po posledním ko-

le konaným před datem stanoveným ze strany ČSH k závěrečné nominaci přímo 

postupujícího družstva.  

 

Do žákovské ligy st. žaček postoupí přímo za MS kraj družstvo startující v MSL 

starších žaček, které bude nejlépe umístěno v tabulce po posledním kole kona-

ným před datem stanoveným ze strany ČSH k závěrečné nominaci přímo postu-

pujícího družstva. 

 

V případě nezájmu nejvýše umístěného družstva o start v žákovské lize, přechází 

právo přímého postupu na nejvýše postavené družstvo z téhož kraje, které má zá-

jem se Žákovské ligy zúčastnit. Příslušný krajský svaz potvrdí jejich přímý postup 

na ČSH ve stanoveném termínu. I přesto však musí družstva projevit svůj zájem 

v této soutěži startovat, a to podáním přihlášky do soutěže ve stanoveném termí-

nu na ČSH. 

Pokud mají další družstva zájem o účast v žákovské lize, mají možnost se 

přihlásit na ČSH do stanoveného termínu a budou rozdělena do celostátní 

kvalifikace usilující o postup do žákovské ligy. 

 

• V Česko-Slovensko-Polské lize staršího i mladšího žactva startují družstva dle je-

jich zájmu o účast v soutěži. O definitivním obsazení soutěže rozhoduje exekutiva 

MSKSH, která zároveň může uspořádat pro zájemce o start v ČSPL kvalifikační 

turnaj.   

• Do krajské kvalifikace Házenkářského desetiboje mladších žáků a žaček se mo-

hou přihlásit družstva bez ohledu na jejich postavení v tabulce po podzimní části 

soutěžního ročníku. V případě, že se krajské kvalifikace účastní smíšené družstvo, 

nemá toto družstvo nárok na postup do meziregionální kvalifikace.  

• Dále se postupy řídí dle rozpisů jednotlivých projektů.  

• Družstva v kategoriích od mladšího žactva, která se po skončení jarní části sou-

těžního ročníku 2021/2022 umístí na prvním místě v jednotlivých soutěžích, zís-

kají titul Přeborník dané soutěže. 
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9 TERMÍNOVÁ LISTINA 
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10 PŘEDPIS 

 

10.1 Pravidla 

 
Hraje se podle platných pravidel házené IHF platných od 1.7.2016, legislativních předpi-
sů ČSH platných k 1.7.2021 a podle všech ustanovení tohoto rozpisu soutěží. V utkáních 
soutěží nastupuje maximálně 16 hráčů. 
 
Pravidlo omezení vstupu na hrací plochu pro ošetřovaného hráče po dobu 3 útoků 
jejich družstva nebude v soutěžích MSKSH a uplatňováno. 
 
 

10.2 Soutěže minižactva 

Soutěže minižactva jsou v MSKSH rozděleny dle věkových kategorií na přípravku a mini-
žactvo.  
 
Kategorie: Minižactvo 
 
Soutěž zahrnuje turnaje 4+1 a turnaje 5+1 (na „velké“ hřiště). Hrají děti ročníku naroze-
ní 2011, 2012, event. mladší 
 
Turnaje 4+1 
 
Počty kol a rozdělení družstev na jednotlivé turnaje je dáno tímto rozpisem a zohledňuje 
počet přihlášených družstev. Obvyklý počet je 6 - 7 družstev na turnaji. Rozpis jednotli-
vých utkání v rámci turnaje je v kompetenci pořadatele. Očekávaná délka turnaje 3 až 
3,5 hodin. 
 
Není nutné, aby hrací systém byl každý s každým. Družstva stejného klubu (A-B) nemusí 
hrát společné utkání v rámci turnaje. Rovněž je možné rozdělit na dva menší turnaje 
(např. starší hráče a mladší hráče nebo “A“ družstva a „B“ družstva. Je žádoucí, aby utká-
ní byla co nejvíce vyrovnaná. Hrací doba jednoho utkání není přesně stanovena. Každé z 
družstev na turnaji by však mělo odehrát mezi 45 - 60 minutami hry na družstvo. 
 
Pořadatel turnaje připraví rozlosování, které nejpozději 7 dnů před termínem konání 
turnaje odešle elektronickou poštou všem zúčastněným družstvům, řídícímu soutěže -
komisi mládeže MSKSH - na adresu kmmsksh@seznam.cz. 
 
V případě zájmu pořádajícího oddílu se tento obrátí rovněž na KR MSKSH a vyžádá si 
účast hlavního rozhodčího či rozhodčích na utkání. Účastní-li se turnaje delegovaný roz-
hodčí, náleží mu odměna dle článku úhrady tohoto rozpisu. Nevyžádá-li si pořádající 
oddíl účast hlavního rozhodčího, je povinen delegovat tzv. hlavního manažera turnaje 
(člen ČSH), který plní funkci hlavního rozhodčího a přebírá jeho povinnosti. Nevyžádá – 
li si pořádající oddíl delegaci rozhodčích na utkání, je povinen zajistit na každé hřiště 
rozhodčího – osobu znalou pravidel házené a přístupu k tomuto druhu turnaje. Delego-
vaný hlavní rozhodčí resp. manažer turnaje zodpovídá za dodržení organizace turnaje, 
zejména sleduje dobu utkání a organizuje návaznost utkání a předepsaných dovednost-
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ních soutěží. Výsledky jednotlivých utkání ani turnajů minižactva se nesledují – nepočítá 
se a nezobrazuje se skóre a nezveřejňují se výsledky. Toto opatření má sloužit ke snížení 
tlaku na výsledek jednotlivých utkání, zejména ze strany funkcionářů družstev a rodičů 
hráčů. 
 
Každé družstvo odevzdá před turnajem hlavnímu delegovanému rozhodčímu nebo ma-
nažerovi turnaje soupisku startujících hráčů na turnaji, na které je uvedeno jméno a pří-
jmení a ročník narození hráče, a jméno, příjmení, reg. číslo a podpis vedoucího týmu. Za 
splnění náležitostí jednotlivců odpovídá vedoucí družstva, hlavní rozhodčí ani manažer 
turnaje náležitosti nekontrolují. 
 
Po skončení turnaje vyplní hlavní rozhodčí nebo manažer turnaje zprávu o prů-
běhu turnaje a společně se soupiskami zúčastněných týmů nejpozději 2. pracovní 
den naskenuje nebo vyfotí (kvalitně a čitelně) a odešle mailem na adresu  
kmmsksh@seznam.cz. NEZASÍLAT KLASICKOU POŠTOU! 
 
Dovednostní soutěže – konají se v cca polovině turnaje za účasti všech zúčastněných 
družstev. Pořádající oddíl vybere 3 jakékoliv soutěže a ty musí být realizovány. 
 
· driblink mezi kužely zakončený střelbou 
· střelba na přesnost (do kruhů, na kužele...) 
· opičí dráha s použitím gymnastických prvků (kotoul vpřed, kotoul vzad...) 
· překážková dráha zakončená střelbou s použitím přeskoků (přeskakování lavičky nebo 
jiných překážek) 
· nájezdy na brankaře 
· překážková dráha s použitím švihadel 
· týmová překážková dráha. 
 
 
Turnaje 5+1 (hra bez pivota), pravidla obdobná jako v soutěži mladších žáků 
 
Každé utkání má dvě části: 
 
1. osobní obranu po celém hřišti (základní pravidla viz níže, dále viz úprava mladších 
žáků) 
2. klasická hra 
 
Hrací doba: Osobní obrana 7 min, Klasická hra 8 minut 
 
Základní pravidla osobní obrany: Jednoúderový driblink, hra na velkém hřišti, nesnížená 
klasická branka. Možný mix družstev (hrají společně chlapci a děvčata). Nejmenší počet 
hráčů jednoho družstva je 6 (5+1) a nejvíce 12. Hra koženým míčem č. 0, vel. 46-50 cm. 
Zákaz používání lepidel. 
 
Start pouze registrovaných hráčů se splněnými podmínkami pro účast v soutěžích. 
Náležitosti jednotlivců v souladu s čl. 14. tohoto rozpisu. Postup přípravy zápisu a 
provádění zápisů z utkání podle čl. 20.1 a čl. 21 tohoto rozpisu. 
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Pořadatel turnaje osloví všechny účastníky nejpozději 10 dní před konáním turnaje. Tito 
potvrdí účast a počet družstev. Následně pořadatel připraví rozlosování tak, aby délka 
turnaj nepřesáhla 3,5 hodiny. Není nutné, aby hrací systém byl každý s každým. Druž-
stva stejného klubu (A-B) nemusí hrát společné utkání v rámci turnaje. Rovněž je možné 
rozdělit na dva menší turnaje (např. starší hráče a mladší hráče nebo “A“ družstva a „B“ 
družstva. Je žádoucí, aby utkání byla co nejvíce vyrovnaná. Opakovaná neúčast na turnaji 
může být sankcionována dle sazebníku trestů a pokut. Jedná se o oficiální soutěž mini-
žactva, zejména pro potřeby vykazování startu hráčů k dotačnímu programu Můj Klub. 
Pořadatel odešle rozlosování nejpozději 7 dnů před termínem konání turnaje elektro-
nickou poštou všem zúčastněným družstvům, řídícímu soutěže -komisi mládeže MSKSH 
- na adresu kmmsksh@seznam.cz. 
 
 
Rozhodčí: primárně začínající rozhodčí s licencí „D“ s mentorským dohledem. 
 
Po skončení turnaje vyplní jeden z rozhodčích zprávu o průběhu turnaje (tiskopis 
je k dispozici ke stažení v informačním systému) a nejpozději 1. pracovní den na-
skenuje nebo vyfotí (kvalitně a čitelně) a odešle mailem na adresu  
kmmsksh@seznam.cz a stkmsksh@seznam.cz.  
 
 
Kategorie: Přípravka 
 
Soutěž zahrnuje pouze turnaje 4+1 . Hrají děti ročníku narození 2013, 2014, event. mla-
dší. 
 
Počty kol a rozdělení družstev na jednotlivé turnaje je dáno tímto rozpisem a zohledňuje 
počet přihlášených družstev. Rozpis jednotlivých utkání v rámci turnaje je v kompetenci 
pořadatele. Očekávaná délka turnaje je do 2 hodin. 
 
Není nutné, aby hrací systém byl každý s každým. Družstva stejného klubu (A-B) nemusí 
hrát společné utkání v rámci turnaje. Rovněž je možné rozdělit na dva menší turnaje 
(např. starší hráče a mladší hráče nebo “A“ družstva a „B“ družstva. Je žádoucí, aby utká-
ní byla co nejvíce vyrovnaná. Hrací doba jednoho utkání není přesně stanovena. Každé z 
družstev na turnaji by však mělo odehrát mezi 45 - 60 minutami hry na družstvo. 
 
Pořadatel turnaje připraví rozlosování, které nejpozději 10 dnů před termínem konání 
turnaje odešle elektronickou poštou všem zúčastněným družstvům, řídícímu soutěže 
komisi mládeže MSKSH na adresu kmmsksh@seznam.cz. 
 
V případě zájmu pořádajícího oddílu se tento obrátí rovněž na KR MSKSH a vyžádá si 
účast hlavního rozhodčího či rozhodčích na utkání. Účastní-li se turnaje delegovaný roz-
hodčí, náleží mu odměna dle článku úhrady tohoto rozpisu. Nevyžádá-li si pořádající 
oddíl účast hlavního rozhodčího, je povinen delegovat tzv. hlavního manažera turnaje 
(člen ČSH), který plní funkci hlavního rozhodčího a přebírá jeho povinnosti. Nevyžádá – 
li si pořádající oddíl delegaci rozhodčích na utkání, je povinen zajistit na každé hřiště 
rozhodčího – osobu znalou pravidel házené a přístupu k tomuto druhu turnaje. Delego-
vaný hlavní rozhodčí resp. manažer turnaje zodpovídá za dodržení organizace turnaje, 
zejména sleduje dobu utkání a organizuje návaznost utkání a předepsaných dovednost-

mailto:kmmsksh@seznam.cz
mailto:stkmsksh@seznam.cz
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ních soutěží. Výsledky jednotlivých utkání ani turnajů se nesledují – nepočítá se a nezob-
razuje se skóre a nezveřejňují se výsledky. Toto opatření má sloužit ke snížení tlaku na 
výsledek jednotlivých utkání, zejména ze strany funkcionářů družstev a rodičů hráčů. 
 
Každé družstvo odevzdá před turnajem hlavnímu delegovanému rozhodčímu nebo ma-
nažerovi turnaje soupisku startujících hráčů na turnaji, na které je uvedeno jméno a pří-
jmení a ročník narození hráče, a jméno, příjmení, reg. číslo a podpis vedoucího týmu. Za 
splnění náležitostí jednotlivců odpovídá vedoucí družstva, hlavní rozhodčí ani manažer 
turnaje náležitosti nekontrolují. 
 
Po skončení turnaje vyplní hlavní rozhodčí nebo manažer turnaje zprávu o prů-
běhu turnaje a společně se soupiskami zúčastněných týmů nejpozději 2. pracovní 
den naskenuje nebo vyfotí (kvalitně a čitelně) a odešle mailem na adresu  
kmmsksh@seznam.cz. NEZASÍLAT KLASICKOU POŠTOU! 
 
Dovednostní soutěže – konají se v cca polovině turnaje za účasti všech zúčastněných 
družstev. Pořádající oddíl vybere 3 jakékoliv soutěže a ty musí být realizovány. 
 
· driblink mezi kužely zakončený střelbou 
· střelba na přesnost (do kruhů, na kužele...) 
· opičí dráha s použitím gymnastických prvků (kotoul vpřed, kotoul vzad...) 
· překážková dráha zakončená střelbou s použitím přeskoků (přeskakování lavičky nebo 
jiných překážek) 
· nájezdy na brankaře 
· překážková dráha s použitím švihadel 
· týmová překážková dráha. 
 

10.3 Pravidla turnaje 4+1  

 
Hřiště má rozměr 16x20 metrů. Podle velikosti tělocvičny jsou možné úpravy velikosti 

hřiště, ale nemělo by být užší, než 13 metrů.  

  

V brankovišti má pohyb povolen pouze brankař, žádný jiný hráč nesmí do brankoviště 

vstoupit. Čára brankoviště je ve tvaru čtvrtoblouku, ve vzdálenosti 5m od každé tyče, 

středem spojené.  

  

Branka pro miniházenou má rozměr 240x170 cm.  

  

Povinný systém osobní obrany po celém hřišti po celou hrací dobu. 

- osobní obrana znamená, že jednotliví hráči bránícího družstva brání v těsném 

kontaktu vždy každý jednoho hráče v poli útočícího družstva při jeho pohybu na hřišti; 

osobní obranu zahajují hráči po každé ztrátě míče nejpozději po dokončení návratu do 

obrany; 

- v případě, že družstvo osobní obranu v rozporu s tímto pravidlem nehraje, roz-

hodčí přeruší hrací dobu a upozorní odpovědného vedoucího daného družstva. Při více-

krát opakovaném nedodržování tohoto pravidla rozhodčí ukončí utkání.  
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Oficiálním míčem je gumový míč značky MOLTEN o obvodu 46-50 cm. 

  

Družstvo se skládá z libovolného počtu hráčů nebo hráček. Hraje se pouze se čtyřmi hrá-

či v poli a s brankářem. Nejmenší počet hráčů družstva je 5 (4 + 1) a nejvíce 10. Děvčata 

a chlapci mohou hrát společně. 

 

Brankář̌ by neměl mít oblečení odlišné́ od svých spoluhráčů v poli. Měl by se pravidelně̌ 

zapojovat do útoku svého družstva, aby vypomohl coby neobsazený hráč̌ při 

přihrávkách. (Možnost změny se řeší dohodou vedoucích týmů).  

  

Je povolen pouze jednoúderový driblink, tedy jeden úder míče o zem při pohybu jedno-

ho hráče. Doporučujeme ale velkorysost v posuzování vícenásobného driblinku, hlavně 

vzhledem k hráčské vyspělosti a věku dětí. Pokud bychom byli naprosto důslední 

v posuzování, děti by si téměř nezahrály. Stejně tak další pravidlo, které se týká pohybu 

s míčem. Jsou povoleny pouze tři kroky, ale tolerování dalších kroků je často nutné. Zá-

roveň se ale dětem musí připomenout, že mohou udělat pouze kroky tři. 

  

Běžný faul vedený úmyslem získat míč nebo zastavit protihráče se posuzuje volným ho-

dem – rozehrání míče družstvem, které bylo faulováno. Ostatní hrubé fauly vedené 

úmyslem zastavit protihráče hlavně při střelbě nebo nesportovní chování, se trestají 

trestným hodem z čáry brankoviště a vyloučením hráče. Vyloučený hráč musí být ale 

okamžitě nahrazen jiným spoluhráčem a do hry se může vrátit nejdříve za jednu minutu. 

Za technické chyby (např. porušení pravidla o krocích) následuje volný hod z místa pře-

stupku. 

 

Výrazná převaha jednoho z týmů se řeší dohodou vedoucích týmů a to přidáním 

hráče na straně slabšího soupeře, nebo odebráním hráče silnějšího soupeře. 

  

Při jakémkoliv rozehrávání míče musí být hráči soupeře od hráče s míčem alespoň dva 

metry vzdáleni. Rozehrání volného hodu se děje v přibližně 2 metrové vzdálenosti od 

čáry brankoviště v případě, že k porušení pravidel došlo na brankovišti, ostatní volné 

hody se rozehrávají z místa přestupku, hráč nesmí rozehrát z chůze či běhu, pouze ze 

stoje. Trestný hod se provádí od čáry brankoviště na branku soupeře.  

 

Gól platí, je-li celým objemem za brankovou čarou v brance. 

 

10.4 Úprava pravidel pro utkání staršího a mladšího žactva 

 

V utkáních mladších a starších žáků a žaček je zakázáno používat systém osobní obrany 

na jednoho nebo dva hráče. Pro účely tohoto nařízení se systémem osobní obrany na 

jednoho nebo dva hráče rozumí obrana, kdy jeden nebo více útočníků (ale ne všichni) 
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jsou bráněni osobně za čarou volného hodu tak, že jim obránce zamezuje přijímat při-

hrávky od spoluhráčů. Povolen je však obranný systém, kde jsou osobně bráněni pouze 

pivoti. V případě prvního porušení tohoto pravidla v utkání rozhodčí přeruší hru a upo-

zorní odpovědného vedoucího daného týmu. V případě dalšího porušení tohoto pravidla 

je osobně bránícímu hráči udělen dvouminutový trest.  

Výjimeční nebo stěžejní hráči by měli být v těchto kategoriích bráněni jako všichni 

ostatní hráči, nikoliv osobní obranou. Celoplošné osobní obrany na všechny hráče v poli 

se toto nařízení nijak nedotýká.  

 

Kategorie mladšího žactva 
 

V kategorii mladších žáků a žaček je zakázáno používání házenkářských lepidel (Trimo-

na, Select apod.) Za dodržování tohoto ustanovení je odpovědný vedoucí družstva. Roz-

hodčí upozorní odpovědné vedoucí obou družstev před začátkem utkání na zákaz použí-

vání lepidla a zkontrolují, zda družstva nemají lepidlo v prostoru pro střídání. Míč vy-

braný pro utkání nesmí být nalepený, platí i pro míče se speciální “lepivou“ úpravou. Při 

zjištění lepidla resp. lepení během utkání rozhodčí upozorní vedoucího příslušného 

družstva, který je povinen zajistit nápravu a lepidlo odstranit, případně rozhodčí také 

vymění hrací míč. V případě, že nebude toto ustanovení dodržováno, bude rozhodčími 

trestáno jako nesportovní chování zodpovědného vedoucího družstva ve smyslu pravi-

del házené. 

 

Utkání mladšího žactva se hrají na dva poločasy. Mezi poločasy se provádějí „shot-outy“ 

(dále jen SO), poté se doporučuje 5 minutová přestávka (záleží na domluvě obou týmů, 

zda-li je přestávka nutná). 

První poločas v délce 15 minut podle pravidel házené s povinnou celoplošnou osobní 

obranou na hrací ploše (viz Pravidla osobní obrany) a s povoleným pouze jednoúde-

rovým driblinkem. Ihned po skončení prvního poločasu následují SO (viz Pravidla pro 

shot-out). Po skončení SO se doporučuje přestávka (5 min) a následuje druhý poločas 

v délce 20 minut, který se hraje dle pravidel házené bez úprav.  

Každé družstvo má právo maximálně na jeden team time-out (dále jen TTO) v 1. poloča-

se a na maximálně dva TTO ve druhém poločase při dodržení pravidla o jednom TTO 

v posledních 5 minutách utkání.  

 

Pravidla osobní obrany 

1. Hrací doba utkání v části s osobní obranou je 1 x 15 minut; 

2. Osobní obranu hrají jen hráči v poli, brankář nesmí zasahovat do hry s výjimkou 

provádění hodu brankáře, vhazování na vlastní polovině, výhozu a rozehrávání 

volného hodu na vlastní polovině; 
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3. Za dodržení principu osobní obrany zodpovídá zodpovědný vedoucí družstva 

(dále jen ZVD). Nedodržením tohoto principu bude progresivně potrestán ZVD; 

4. V případě, že družstvo osobní obranu v rozporu s tímto pravidlem nehraje, roz-

hodčí přeruší hrací dobu a upozorní odpovědného vedoucího daného družstva. 

Při opakovaném nedodržování tohoto pravidla rozhodčí nařídí 7m hod pro útočí-

cí družstvo. Pokud družstvo odmítne toto pravidlo respektovat, rozhodčí utkání 

ukončí. 

5. Jednoúderový driblink znamená povolení pouze jednoho doteku míče s podlahou 

po zpracování přihrávky nebo jiném získání míče pod kontrolu; toto omezení pla-

tí i pro brankáře během hry. 

6. Pokud se hráč dopustí delšího než jednoúderového driblinku ve vymezené části 

utkání, odpískají rozhodčí „chybu v hraní s míčem“ a míč získává soupeř; 

Pravidla pro „shot-out“ 

Hráče k provádění SO nominuje ZVD za těchto podmínek: 

1. Každé družstvo má k dispozici 12 pokusů, každý pokus musí provést jiný hráč z 

pole (nikoli brankář); 

2. Vyloučený hráč podle pravidel házené 8:3 až 8:10 nemůže SO provádět;  

3. Družstva se v SO pravidelně střídají po jednom pokusu; 

4. Výjimky:  

ad1) družstvo nemá k dispozici 12 hráčů v poli →SO provádí přednostně ti hráči, 

kteří v předchozích pokusech nebyli úspěšní;  

ad2) byli-li všichni hráči úspěšní a současně není provedeno všech 12 pokusů, SO 

může provést libovolný hráč z pole (nikoli brankář); 

ad3) při aplikaci těchto výjimek lze připustit k provedení SO jednoho hráče ma-

ximálně 3x a to za předpokladu, bude-li mít družstvo na utkání méně než 6 akce-

schopných hráčů v poli. 

 

Technika provádění SO: 

a) hráč družstva A stojí s míčem na čáře volného hodu na vlastní polovině hřiště 

v prostoru krajní spojky; 

b) na zapískání rozhodčího přihrává míč vlastnímu brankáři A do brankoviště; 

c) po přihrání brankáři A hráč družstva A vybíhá směrem k brance družstva B, 

kde v brankovišti družstva B je připraven brankář družstva B; 

d) brankář družstva A v souladu s pravidly házené o hodu brankáře přihrává bě-

žícímu spoluhráči tak, aby tento přihrávku převzal nejdříve na polovině soupeře; 

) hráč družstva A musí míč v letu zpracovat bez předchozího dopadu míče na hra-

cí plochu; 

f) hráč družstva A střílí na bránu soupeře při dodržení pravidel házené; 

g) brankář družstva B nesmí opustit své brankoviště; 
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Porušením techniky provádění SO, vyjma odst. g), je pokus neplatný, opakování se 

neprovádí a družstvo tento pokus ztrácí. 

 

 

Počítání bodů v SO  

 

- bez driblinku a při dodržení ostatních pravidel házené hráč střílí na branku – při dosa-

žení gólu se započítávají 2 body; 

- s pomocí driblinku a při dodržení pravidel házené hráč střílí na branku – při dosažení 

gólu se započítává 1 bod; 

Hráč musí při shot- outu zpracovat míč, aniž by mu upadl na zem, jestli do jedné, či dvou 

rukou je jedno, ale nesmí mu vypadnout, ani si ho sklepnout. (zpracuje - chytí míč a mů-

že začít driblovat nebo jít do trojtaktu.) Jestliže při chytání vypadne, je to neplatný po-

kus. 

Hráč by při chytání míče v rámci shot-outu měl být v pohybu a nečekat na letící míč. V 

tomto případě je na citu rozhodčího, jestliže čeká moc dlouho, tak neuznat pokus, pakli-

že se jen „pozastaví“, může rozhodčí pokus uznat. 

 

Přihrává-li hráč v rámci shot-outu vlastnímu brankáři a tomu vypadne míč, neuznat po-

kus – náhradní pokus se NEPOSKYTUJE. Sice nedošlo k porušení pravidel, ale my chceme 

děti naučit přihrávat rychle a správně. 

 

Vítězem této disciplíny je družstvo, které získalo větší počet bodů. 

 

Vítěznému družstvu v shot outech se započítává jedna branka do celkového skóre utkání. 

Tato branka je připočtena družstvu na začátku druhého poločasu. Za vyhodnocení skóre 

shot outů zodpovídají rozhodčí a časoměřič. V případě remízy při shot – outech se započí-

tává branka pro každé družstvo. Branka (bod) za SO se zapisuje brankáři družstva. 

 

Rozdělení bodů za každé utkání:  

• vítěz utkání (větší počet vstřelených branek v utkání)  =  2 body 

• remíza (stejný počet vstřelených branek v utkání)   = 1 bod 

• poražený (menší počet vstřelených branek v utkání)  = 0 bodů 
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11 KATEGORIE A VĚKOVÉ HRANICE (čl. 5 SŘH) 

 
 

soutěže dospělých 
dospělí starší 19 let, tj. ročník 2002 a starší + hráči nejbližší nižší věkové 

kategorie – starší dorost (2003 - 2004) 
 
soutěže mladšího dorostu 

ml. dorost mladší 17 let, tj. ročník 2005 a 2006 + hráči nejbližší nižší věkové 
kategorie – starší žáci (2007 - 2008) 

 
 

soutěže žactva 
starší žactvo mladší 15 let,  tj. ročníky 2007 – 2008  +  hráči nejbližší nižší věkové 

kategorie  -  mladší žactvo  ( 2009 – 2010 ) 
mladší žactvo mladší 13 let,  tj.  ročníky 2009 – 2010  +  hráči nejbližší nižší věko-

vé kategorie – minižactvo (2011 – 2012) 
minižactvo mladší 11 let,  tj. ročníky 2011 – 2012  +  hráči nejbližší nižší věkové  

kategorie  -  předžactvo ( 2013 – 2014, u přípravky i hráči mladší) 
 
 

Start hráčů o dvě věkové kategorie výše není povolen! 

 
V kategorii ml. žactva jsou povolena smíšená družstva. Je nutno dodržovat následující 
pravidlo: 
-v družstvu hrajícím soutěž ml. žáků, mohou v utkání nastoupit maximálně 3 dívky sou-
časně na hrací plochu 
- v družstvu hrajícím soutěž ml. žaček, mohou v utkání nastoupit maximálně 3 chlapci 
současně na hrací plochu. 
 
V zápise o utkání v kategorii ml. žactva musí být vždy zapsán nadpoloviční počet hráčů 
dané kategorie (myšleno chlapci x dívky). Hráči opačné kategorie mohou být zapsáni v 
libovolném nižším počtu, na hrací ploše v jednom okamžiku však mohou být přítomni na 
hrací ploše max. 3 hráči opačné kategorie.  
 
Příklad: Při celkovém počtu 11 v kategorii mladších žáků je max. počet hráček na zápisu 
o utkání 5, v případě počtu 10, pak čtyři hráčky. Věříme, že dodržování tohoto pravidla 
budou kontrolovat nejen rozhodčí, ale také trenéři.  
Čtvrtý chlapec nebo dívka na hrací ploše opačné kategorie bude posuzován jako nadpo-
četný hráč v poli (špatné střídání) s následným dvouminutovým trestem. 
 
V případě, že se krajské kvalifikace házenkářského desetiboje účastní smíšené družstvo, 
nemá toto družstvo nárok na postup do regionální kvalifikace. 
 

Pravidelný přechod hráče z nižší věkové kategorie do vyšší po dosažení požadovaného 

věku je vždy k 1.1. příslušného roku. 

Hráč, který v průběhu ročníku dovrší věkovou hranici pro přechod do vyšší kategorie, 

může soutěž dohrát. 
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Hráči mají přednostní právo startovat ve své věkové kategorii. Dále mohou startovat 

pouze za družstvo nejbližší vyšší věkové kategorie. 

Hráči nesmí startovat v soutěžích nižší věkové kategorie, vyjma výjimek udělených oddí-

lům na základě žádosti a schválení exekutivou MSKSH. 

K utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou za dané družstvo řádně registrováni 

podle RŘH nebo mají v daném oddíle limitovaný přestup či hostování podle platného 

PŘH. Za start hráčů je plně odpovědný oddíl. 
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12 PODMÍNKY STARTU V SOUTĚŽÍCH MSKSH 

 

12.1 Všeobecné podmínky pro účast v soutěžích viz. čl. 11, 12 a 13 SŘH 

 

12.2 Základní vybavenost – hrací plochy čl. 14SŘH 

 

Družstva hrají svá domácí – pořadatelská utkání na hracích plochách sportovních hal 
nebo tělocvičen (dále jen „hala”), anebo na regulérních venkovních hřištích v místě uve-
deném oficiálně v přihlášce do soutěže a řádně nahlášené do IS. Hrací plochy musí odpo-
vídat pravidlu Hrací plocha platných Pravidel házené. Případné výjimky z pravidel o 
rozměrech hrací plochy povoluje pouze STK na základě žádosti a řádného písemného 
zdůvodnění. Změnu místa během jednoho soutěžního ročníku (i na jednotlivá utkání) 
musí schválit STK na základě písemné žádosti oddílu. 
 
STK MSKSH vyzývá všechny pořádající oddíly, aby na adresu stkmsksh@seznam.cz 
zaslaly před zahájením soutěží přehled domácích utkání s uvedením místa konání 
utkání a rovněž i na tuto adresu, nad rámec povinností hlášení v IS, hlásily změny 
místa utkání, a to z důvodu zjištěných občasných výpadků funkcionalit systému či 
dosavadního řádného nesplnění hlášení sportovišť v IS. 
 
Družstva hrající na venkovních hřištích jsou povinna zajistit pro případ nepřízni-
vých klimatických podmínek halu v místě nebo nejbližším okolí, které splňují pod-
mínky Pravidel házené a jsou uvedeny v adresáři hracích míst tohoto rozpisu.  
 
Regulérním venkovním hřištěm se rozumí zejména hřiště v dobrém technickém stavu 
bez předmětů a částic, které by mohly ohrozit zdraví hráčů a dalších účastníků utkání 
jako jsou zejména terénní nerovnosti, listí, kaluže vody, sněhová pokrývka apod..  
 
Za nepříznivé klimatické podmínky se považují zejména – dešťové či sněhové srážky, 
silný vítr, nízká teplota apod., v takové intenzitě, kterou delegovaní rozhodčí vyhodnotí 
jako možné ohrožení zdraví hráčů a dalších účastníků utkání. 
 
Regulérnost hrací plochy a příznivost klimatických podmínek vyhodnotí před utkáním 
rozhodčí, kteří tyto skutečnosti popíší v zápise o utkání. 
 
V případě neuskutečnění utkání pro neregulérnost hřiště či nepříznivých klimatických 
podmínek a nezajištění náhradní haly se po dohodě vedoucích družstev uvede do zápisu 
o utkání náhradní termín utkání, o němž je pořadatel utkání povinen bezodkladně in-
formovat řídícího soutěže, který musí termín schválit. Nedojde-li k dohodě o náhradním 
termínu, který bude zapsán do zápisu o utkání, je pořadatel utkání povinen bezodkladně 
vejít v jednání o náhradním termínu s hostujícím oddílem. Nedojde-li ani k následné do-
hodě určí termín konání náhradního utkání řídící orgán soutěže. 
 

mailto:stkmsksh@seznam.cz
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12.3 Dresy čl. 33SŘH 

Každé družstvo je povinno mít dvě barevně rozdílné soupravy dresů odpovídající pravi-
dlům házené. Dresy musí mít zřetelně viditelná čísla; stejné číslo v jednom družstvu ne-
smí být použito vícekrát. 
Pokud rozhodčí dojdou k názoru, že pro rozlišení dresů obou soupeřů je třeba oblečení 
změnit, potom změní dresy hostující družstvo. 
V případě, že hostující družstvo nemá druhou soupravu dresů k dispozici, je domácí 
družstvo povinno soupeři náhradní soupravu dresů půjčit. Rozhodčí jsou povinni tuto 
skutečnost uvést do zápisu o utkání. Za prokazatelné zneužití tohoto ustanovení ze stra-
ny hostujícího družstva, bude toto vystaveno disciplinárnímu řízení. 
 

12.4 Zdravotnické vybavení 

Pořadatelský oddíl 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: Septonexspray, Opthal s vaničkou nebo Opthalmoseptonex, Framyko-
in zásyp, sterilní gáza, obinadla – 10 ks různých velikostí, elastická obinadla – 3 
ks, leukoplast, rychloobvaz Spofa – 10 ks, třírohý šátek, dřevěná špachtle, gumové 
škrtidlo, dlahy na zlomeniny, záznamník s tužkou 

- doporučeným navíc: buničitá vata, obvazová vata, Ketazoncompmast, Akutol 
spray, Acylpyrin, pinzeta, lékařský teploměr, Framykoin mast, mýdlo, kartáček, 
ručník, nůžky a další. 

 

12.5 Klubový správce 

Klub, jehož družstvo/a se účastní soutěží MSKSH, je povinen ustanovit klubového správ-
ce (dříve „organizační pracovník klubu“) a zajistit plnění jeho funkcí pro zajištění účasti 
v soutěži i při přípravě a organizaci jednotlivých utkání. Klubový správce může být usta-
noven separátně pro mužskou a ženskou složku klubu a je uveden v adresáři v tomto 
rozpise. 
 
Adresář klubových správců v tomto rozpise je platný pro soutěžní ročník 2021/2022.  
 
Statutární zástupci jednotlivých klubů jsou povinni nahlásit jméno klubového správce, e-
mailovou adresu a telefon klubového správce do informačního systému a tyto jsou zá-
kladními kontakty pro komunikaci klubu s ostatními družstvy a se soutěžním úsekem.  
 
Mailová schránka a informační systém musí být během soutěžního období kontrolovány 
každý pracovní den. V případě delší nedostupnosti klubového správce z libovolných dů-
vodů musí klub zajistit možnost náhradní komunikace a na kontaktním emailu nastavit 
automatickou odpověď s potřebnými údaji. 
 
Za případné následky nedodržení tohoto ustanovení plně odpovídá klub.  
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13 NÁLEŽITOSTI DRUŽSTEV    

 
Za náležitosti každého družstva zařazeného do soutěže se považují: 

- registrace klubu dle Zásad členství v ČSH 
- přihláška do dané soutěže a úhrada startovného / vkladu za družstvo 
- uhrazení všech splatných finančních závazků klubu vůči ČSH a KSH 
- soupiska družstva nejvyšší soutěže každé kategorie, ve které má oddíl dvě a více 

družstev v soutěži 
- seznam hráčů družstev v případě startu více družstev stejného oddílu v jedné 

soutěži stejné kategorie 
- zajištění trenéra družstva při dodržení licenční politiky svazu 
- odpovědný vedoucí družstva starší než 18 let, který musí být členem daného klu-

bu (nestačí limitovaný přestup či hostování do klubu) 

- řádně ustanovený a fungující klubový správce. 

 

13.1 Soupisky a seznamy (čl. 15 SŘH) 

 
Soupiskou družstva se rozumí soupiska hráčů, kteří nesmějí v dané kategorii hrát 
utkání za družstvo klubu v nižší soutěži, uvedená v informačním systému. 
 
Na soupisce mohou být pouze hráči dané věkové kategorie, nebo výjimečně nejvýše 2 
hráči nižší věkové kategorie, kteří však po zařazení na soupisku družstva ve starší kate-
gorii již nemohou v daném ročníku startovat ve své původní mladší věkové kategorii. Na 
soupisce nemohou být uvedeni hráči hostující z jiného klubu. Hráči s limitovaným pře-
stupem mohou být uvedeni na soupisce pouze v případě, že mají limitovaný přestup 
schválen až do konce soutěžního ročníku. 
 
Soupiska je zadávána do informačního systému výhradně osobou Klubového správce a 
musí obsahovat příjmení a jména 8 hráčů. Nejpozději 1 den před sehráním prvního mis-
trovského utkání celého soutěžního ročníku kteréhokoliv družstva dané kategorie na-
hraje Klubový správce soupisku hráčů družstva nejvyšší soutěže do informačního sys-
tému. Zároveň zašle informaci o nahrání řídícímu orgánu soutěže a opis soupisky ve 
stejném termínu na řídící orgány soutěží, v nichž startují jeho ostatní družstva této kate-
gorie. 
 
Hráči uvedení na soupisce musí nastoupit k více jak 60% utkání v každé části (t.j. podzim 
2021 a jaro 2022) soutěže. 
 
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 oprávně-
nost omluvy, bude hráč a klub disciplinárně trestán. 
 
Upozornění: 
• Omluvitelné důvody pro nenastoupení hráče nejsou však důvodem pro změny soupis-
ky a řídící orgán je neprovede. 
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• Změny v soupiskách jsou realizovány prostřednictvím e-podatelny v informačním sys-
tému 
• Změna soupisky je spojena s poplatkem 500 Kč. 
 
Seznam družstva 
V případě, že v jedné soutěži startuje více družstev stejného oddílu, musí každé družstvo 
mít seznam hráčů evidovaný řídícím orgánem soutěže. 
 
V případě, že v jedné soutěži startuje více družstev stejného klubu, musí každé družstvo 
mít úplný seznam hráčů evidovaný řídícím orgánem soutěže. Hráč, který je uveden na 
seznamu hráčů jednoho družstva, již nesmí v průběhu soutěže nastoupit za další druž-
stvo stejného klubu. Nový hráč, který poprvé nastoupí za jedno z družstev, bude doplněn 
do seznamu hráčů a nadále nesmí startovat za jiné družstvo klubu v dané kategorii.  
 
 

13.2 Licenční politika ČSH – Licenční řád ČSH 

 

Oddíly jsou povinny respektovat licenční politiku ČSH – mít kvalifikované trenéry ve 
všech utkáních soutěží MSKSH s licencí „C“ nebo vyšší (neplatí pro soutěže minižactva). 
 
Na základě Licenčního řádu stanovila Exekutiva MSKSH poplatek za nedodržení stano-
vené minimální licence trenéra v každém utkání řízeném MSKSH ve výši 200 Kč. Tento 
poplatek se neplatí za první dvě porušení v rámci soutěžního ročníku. 
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14 NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVCŮ 

čl. 31SŘH 
 

14.1 Hrací doklad  

Všichni hráči i funkcionáři družstev zúčastnění na utkání soutěží MSKSH musí mít v do-

bě zahájení utkání platný hrací doklad. Start hráče bez platného hracího dokladu je neo-

právněný a má za následek kontumační výsledek utkání ve prospěch soupeře a discipli-

nární řízení proti odpovědnému vedoucímu družstva.  

Od soutěžního ročníku 2020 - 2021 jsou využívány hrací doklady obsahující identifikač-

ní údaje hráče, které jsou evidovány elektronickou formou v informačním systému a 

plně nahrazují registrační karty. V ročníku 2021 – 2022 jsou ve všech utkáních soutěží 

řízených MSKSH hráči a funkcionáři družstev povinni předkládat rozhodčím (delegáto-

vi) ke kontrole hrací doklady elektronickou formou prostřednictvím informačního sys-

tému . 

Start na dříve využívané formy registračních průkazů či karet Handball Alive není 

možný.  

Hráči musí mít v informačním systému uloženou aktuální standardní barevnou fotogra-

fii. Tu může do systému kdykoliv vložit hráč či Klubový správce. Start hráče, který ne-

má v systému uloženou fotografii, není možný. Za správnost vložených fotografií 

zodpovídá klub. Připuštění hráče ke hře bez odpovídající fotografie bude řešeno 

jako neoprávněný start včetně disciplinárního řízení.  

14.2 Členský příspěvek 

Všichni hráči i funkcionáři družstev účastnící se utkání soutěží MSKSH musí mít uhraze-

ny veškeré členské příspěvky v souladu s aktuálně platnými Zásadami členství v ČSH. Za 

uhrazený členský příspěvek je považován příspěvek zaevidovaný v informačním systé-

mu nejpozději v okamžiku zahájení utkání. Start hráče bez uhrazených členských pří-

spěvků je považován za neoprávněný a je trestán hracími důsledky: vyhlášením kontu-

mačního výsledku utkání, ve kterém daný hráč startoval. Odpovědný vedoucí družstva 

bude vystaven disciplinárnímu řízení.  

Výjimkou je období od 1.1 do 31.1. za předpokladu, že má člen uhrazený příspěvek 

předchozího kalendářního roku. 

14.3 Zdravotní prohlídky  

Všichni hráči družstva musí mít nejpozději v okamžiku zahájení utkání zaznamenané v 

informačním systému údaje o zdravotní prohlídce, která je v souladu s vyhláškou Minis-

terstva zdravotnictví ČR č.391/2013 Sb. a její platnost netrvá déle než 1 rok.  

Za správnost údajů o zdravotní prohlídce uvedených v informačním systému plně odpo-

vídá Klub prostřednictvím Klubového správce (s povinností zadat údaje do inf. systému) 

a Odpovědného vedoucího daného družstva (s povinností kontroly hracích dokladů).  

Řídící orgán soutěže může kdykoliv během soutěžního ročníku vyzvat účastníky 

dané soutěže k doložení potvrzení o zdravotní prohlídce. V takovém případě je klub 

povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doložit potvrzení o zdravot-
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ních prohlídkách všech hráčů uvedených v zápisu o utkání, kterého se výzva týká. Způ-

sob a forma doložení budou uvedeny ve výzvě.  

Potvrzení o zdravotní prohlídce musí obsahovat pro každého hráče tyto náležitosti:  

- jméno a příjmení hráče  

- datum narození  

- datum absolvování prohlídky  

- jméno, příjmení a podpis lékaře  

- razítko zdravotnického zařízení.  

Potvrzení o zdravotní prohlídce může mít formu:  

- kartičky / formuláře, který distribuuje ČSH;  

- lékařské zprávy či potvrzení v libovolném formátu;  

- seznamu více hráčů družstva s potvrzením s výslovným uvedením formulace „Potvrze-

ní o zdravotní prohlídce“, bez jakýchkoli oprav či změn.  

Případný start hráče bez platné zdravotní prohlídky v utkání bude trestán hracími a dis-

ciplinárními důsledky pro hráče a družstvo, resp. Odpovědného vedoucího uvedeného 

na zápisu o utkání.  

14.4 Konfrontace  

Případná kontrola totožnosti se provádí podle článku 43 SŘH. Rozhodčí při konfrontaci 

vždy pořídí na místě (mobilním telefonem) fotografie hráče, příp. tištěného hracího do-

kladu, pokud je tento k dispozici, a zašle je e-mailem soutěžnímu úseku. 

 

14.5. Výjimka z výše uvedeného je pouze u soutěží minižactva 4+1 a přípravky (nutno 

postupovat viz bod 10.2 tohoto rozpisu). 

 

15 HRACÍ DOBA 

 
Normální hrací doba: 
- muži     2 x 30 minut s přestávkou 10 minut 
- mladší dorost   2 x 25 minut s přestávkou 10 minut 
- starší žáci    2 x 20 minut s přestávkou 10 minut 
- mladší žáci    1x 15 minut osobní obrana, poté shot-out 

1x 20 minut hry, doporučená přestávka 5 minut 
- starší žačky    2 x 20 minut s přestávkou 10 minut  
- mladší žačky   1 x 15 minut osobní obrana, poté shot-out 

1 x 20 minut hry, doporučená přestávka 5 minut 
- minižáci 5+1 cca 15 minut (7 minut + 8 minut) možné upravit dle 

délky turnaje 
- minižáci 4+1 dle počtu účastníků turnaje, počet hracích minu jed-

noho družstva by neměla přesáhnout 60 minut 
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16 TERMÍNY SOUTĚŽÍ A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

 
Hracím termínem v soutěžích MSKSH jsou soboty a neděle. Změněné nebo nahlášené 

termíny utkání v jiné dny (pondělí až pátek) budou spojeny s poplatkem.  STK může od 

tohoto poplatku upustit, je-li nutné utkání sehrát mimo hrací termín z důvodu kolize 

s mládežnickými projekty ČSH nebo MSKSH, OLKSH či ZKSH. Pro odehrání utkání mimo 

sobotu a neděli je nutný souhlas soupeře. 

 

Začátky všech utkání mistrovských soutěží musí odpovídat ustanovením čl. 26 SŘH. 

Oficiální začátek druhého a dalšího utkání v pořadí musí být stanoven minimálně 2 ho-

diny po začátku předchozího utkání u utkání dospělých a 30 minut po základní délce 

předchozího utkání u utkání žactva. 

 

Oddíly jsou povinny před zahájením soutěže nahlásit hrací termíny, časy začátků jednot-

livých utkání a místa konání utkání tak, aby mohly být uvedeny v rozpisu soutěže, pro 

jarní část soutěží pak termíny nahlásí do 15.01.2022. 

 

Termíny a začátky utkání včetně místa konání utkání schvaluje STK a jsou uvedeny 

v termínové listině a rozpisu příslušné soutěže a jsou závazné pro všechny oddíly, jejichž 

družstva startují v soutěži a pro delegované rozhodčí a pozorovatele. 

 

STK má v mimořádných a odůvodněných případech právo provádět změny v termínové 

listině příp. v začátcích utkání. 

 

Družstva mohou svá utkání předehrát, tj. sehrát před určeným termínem, sehrát 

v obráceném pořadí než je los a dohrát, tj. sehrát po určeném termínu. Ve všech přípa-

dech rozhoduje s konečnou platností STK.  

 

17 TERMÍNY UTKÁNÍ A HLÁŠENÍ ZMĚN 

 

Tento článek se nevztahuje na mimořádné situace, kdy se družstvo náhle a bez časové 
rezervy dostane do situace, že utkání nemůže odehrát. V těchto mimořádných případech 
postupuje řídící orgán soutěže podle čl. 4 odst. 6, čl. 25 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 3, čl.44 
odst. 6 a čl. 45 odst. 2 SŘH. 
 
Pokud řídící orgán soutěže odvolá utkání na základě oznámení klubu v situaci dle výše 
uvedeného odstavce podaného ve lhůtě kratší než 72 hodin před stanoveným termínem 
začátku utkání (později než ve středu pro utkání hlášená na sobotu či neděli), uhradí 
klub, jehož družstvo k utkání nemůže nastoupit, pořádkovou pokutu 1000 Kč. 
 
V případě, že pořadatel utkání bude již uvedený termín utkání (den nebo čas) měnit, rea-
lizuje žádost o změnu termínu utkání prostřednictvím informačního systému. Každou 
žádost, vytvořenou po termínech pro hlášení bez poplatku schvaluje řídící orgán soutě-
že. 
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Každá změna hracího termínu hlášená v době kratší než 240 hodin před původním ter-
mínem utkání musí být navíc podložena souhlasem hostujícího družstva prostřednic-
tvím informačního systému. 
 
V případě potřeby schválení ze strany hostujícího družstva je tento povinen se k žádosti 
vyjádřit do 48 hodin od doručení informace o povinnosti schválení v informačním sys-
tému. Pokud se hostující družstvo do stanovené lhůty nevyjádří, je povinností pořadate-
le provést neprodleně telefonickou kontrolu. 
 
Žádosti o změny termínů a časů utkání v rámci hracích termínů stanovených jsou reali-
zovány prostřednictvím informačního systému ze strany pořadatele utkání. Žádost o 
změnu termínu obsahuje nový termín a čas utkání. U žádostí zakládaných v době kratší 
než 240 hodin před původním termínem utkání musí žádost obsahovat její odůvodnění, 
ke kterému bude STK přihlížet při jejím potvrzování. 
 
Žádosti o výměnu pořadatelství či o změnu termínu mimo hrací termín jsou řešeny pro-
střednictvím příslušných formulářů v rozhraní E-podatelny v informačním systému. 
 
Pořadatel utkání je povinen do žádostí uvést následující údaje: 
a. označení utkání, 
b. jména soupeřů 
c. původní a nový termín a čas utkání 
d. místo utkání, 
e. odůvodnění žádosti 
f. potvrzení osob oprávněných jednat za pořadatelský a zejména pak za schvalující 
(hostující) klub 
 
Všechny schválené změny v termínech utkání, příp. pořadatelství, jsou oznamovány 
všem účastníkům utkání, tedy kromě Klubových správců obou družstev i delegovaných 
rozhodčím či delegátovi, prostřednictvím informačního systému. 
 
Každé hlášení změny utkání může mít za následek náhradní delegaci rozhodčích či dele-
gáta, včetně prošetření důvodů hlášené změny termínu. 
 
 Každé hlášení změny termínu a místa utkání (den, čas) je spojeno s poplatkem 400 Kč; 
hlášení změny utkání v době kratší než 10 dnů (240 hodin před původním i novým ter-
mínem utkání) je spojeno s poplatkem 800 Kč. Hlášení změny termínu mimo hrací ter-
mín je spojeno s poplatkem 1.000 Kč. Žádost o výměnu pořadatelství je podmíněna 
úhradou ve výši 800 Kč. 
 
Úhrady poplatků je povinen realizovat žadatel prostřednictvím informačního systému; 
při nedodržení tohoto ustanovení nebude změna STK schválena. 
 
Vzniknou-li hostujícímu klubu nebo rozhodčím vinou pozdního hlášení prokazatelné 
dodatečné výlohy, které nebudou pořádajícím klubem vyrovnány, pak řídící orgán sou-
těže určí finanční náhradu. 
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Přeložení utkání pro umožnění řádné akce reprezentace povoluje STK, jestliže z druž-
stva jsou povoláni minimálně dva hráči z pole nebo brankář v příslušné věkové katego-
rii, anebo trenér. 
 
 

18 ŘÍZENÍ UTKÁNÍ 

 

18.1 Delegovaní rozhodčí 

Všechna ostatní utkání jsou v zásadě řízena dvojicí rozhodčích, avšak zejména utkání 

žactva může výjimečně řídit pouze jeden rozhodčí. Obsazení utkání rozhodčími je 

v kompetenci Komise rozhodčích (dále jen „KR“). KR může kdykoliv změnit nominace na 

jednotlivá utkání, a to i bez udání důvodu. 

 

KR při obsazování utkání rozhodčími v žákovských kategoriích bude brát zřetel na hos-

podárnost a efektivnost obsazení utkání. Při obsazení některých utkání tak nemusí být 

rozhodující klubová příslušnost rozhodčího, ale délka dojezdu k utkání ve vztahu 

k vytíženosti daných rozhodčích a případné náročnosti zápasu. 
 

Delegovanými rozhodčími jsou rozhodčí s platnou licencí rozhodčího ČSH, kteří byli 

k řízení utkání delegováni KR. Proti delegaci rozhodčích nelze podávat námitky. 

Proti výkonu rozhodčích lze vznášet námitky pouze tehdy, když rozhodčí hrubě porušují 

ustanovení pravidel házené, SŘH nebo rozpisu soutěže. 

 

V případě, že se do doby 30 minut před plánovaným začátkem utkání nedostaví rozhodčí 

do místa konání utkání, je povinností pořádajícího oddílu zahájit zajišťování náhradních 

rozhodčích.  

 

18.2 Nedostavení se delegovaných rozhodčích 

Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí do konce čekací doby (20 minut po plánovaném za-

čátku utkání) a obě družstva jsou přítomna, je povinností družstev utkání odehrát. Od-

povědní vedoucí obou družstev se musí 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. 

řídicích vyšší soutěž. Mají-li stejnou licenci, rozhodne dohoda obou odpovědných vedou-

cích družstev nebo jejich los. 

 

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. 
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V případě, že některý z dvojice rozhodčích nemůže utkání dořídit, rozhodčí utkání pře-

ruší, oznámí to odpovědným 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 druž-

stev obou oddílů, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání (dále jen  „laický rozhodčí”). 

O tom, kdo bude utkání řídit, rozhodnou mezi sebou odpovědní vedoucí družstev pří-

padně los. Tato dohoda, podepsaná odpovědnými vedoucími obou družstev, musí být 

uvedena do zápisu o utkání. Zápis o utkání je směrodatný pro STK a za jeho řádné ode-

slání v tomto případě ručí pořádající oddíl. V každém případě bude utkání odehráno jako 

mistrovské. 

Zahájí-li utkání laický rozhodčí a dostavil-li se během utkání delegovaný rozhodčí, pře-

vezme tento řízení ihned a utkání dokončí. 

Jiní rozhodčí i laický rozhodčí mají všechny povinnosti a práva delegovaných rozhod-

čích. V žádném případě nemůže řídit utkání divák nebo jiná osoba neuvedená v tomto 

článku. 

 

 

 

19 ROZHODČÍ 

 

Delegace rozhodčích na jednotlivá utkání jsou uvedena v Rozpisu soutěží, zejména však 

v informačním systému Handball.net 2.0. Změny v delegaci oznámí KR přímo rozhodčím, 

a to buď e-mailem nebo telefonicky. Delegace může být provedena samostatným hláše-

ním na utkání resp. hlášením změn v utkání, vystaveným KR. 

Všichni delegovaní rozhodčí jsou po obdržení delegace povinni obratem potvrdit pře-

vzetí a akceptování delegace (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 do tří dnů před 

termínem delegace. 

 

Rozhodčí jsou povinni:  

 

NEPOVOLIT  

- start hráčům, kteří nesplňují podmínky startu;  

- kontrolovat dodržování případného omezení lepení v hale před a během utkání 

- po utkání potvrdit obsah zápisu o utkání prostřednictvím informačního systému  

- podrobně popsat důvod každé přímé diskvalifikace do zápisu o utkání 
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OZNÁMIT: 

- vedoucí obou družstev mají možnost nahlédnout do vyjádření rozhodčích pro-

střednictvím informačního systému a v případě připomínek tyto sdělit formou 

námitky  

- u vážných přestupků, které je podle názoru rozhodčího třeba řešit v DK nebo SK, 

sdělit relevantní skutečnosti telefonicky první pracovní den soutěžnímu úseku 

- v případě, že pořádající klub při utkání mládeže dostatečně nezajistil plnění Vý-

zvy fair play ve smyslu Prováděcích zásad Exekutivy ČSH č.1/2020 k článku 28 

odst. 2 a 9 SŘH, je povinností rozhodčích to oznámit hlavnímu pořadateli a situaci 

podrobně popsat v zápisu o utkání.  

 

V případě, že zápis o utkání je vyhotoven v písemné formě, pak je povinnost rozhodčího 

zápis o utkání včetně zprávy rozhodčích o utkání naskenovat či vyfotit (čitelně a kvalit-

ně) a odeslat nejpozději první pracovní den po utkání: 

- na emailovou adresu řídícího orgánu soutěže: stkmsksh@seznam.cz  

 

Omluvy z řízení utkání zasílat na adresu příslušné (krajské) komise rozhodčích. 

V případě MSKSH se jedná o adresu: 

rozhodci.msk@seznam.cz a v urgentních případech kontaktovat také pana 

Michala Vaculu, tel.: 775 344 252 

 

V případě konání utkání na venkovním hřišti popsat do zápisu o utkání stav hřiště a kli-

matické podmínky, za nichž se má utkání konat  

 

V případě stížnosti na neregulérnost hrací plochy či na nevyhovující klimatické podmín-

ky před či v době konání utkání ze strany vedoucího družstva, zaujmout jednoznačné 

stanovisko – zda je venkovní hřiště a klimatické podmínky vyhovující či nikoli ve vztahu 

k bezpečnosti a zdraví hráčů, toto společně se závěrem zda utkání se odehraje či nikoli 

uvést do zápisu o utkání. (doporučuje se pořídit fotodokumentaci hřiště) 

 

Požadavky oddílů na delegaci rozhodčích na turnaje a jiná nemistrovská utkání zasílají 

oddíly rovněž na výše uvedené adresy. 

 

19.1 Sankce proti rozhodčím 

Nahodilé a neúmyslné technické chyby, kterých se rozhodčí dopustí především při orga-

nizaci utkání, v oblastech administrativy, dostavení se na utkání a omluv, a které nemají 

přímý vliv na samotné utkání, budou – pokud nepodléhají disciplinárnímu řízení - vyří-

zeny uhrazením sankčního poplatku ze strany rozhodčího v souladu se „Zásadami licen-

cování a řízení rozhodčích, delegátů, časoměřičů a zapisovatelů“ v platném znění.   

 

Sankční poplatky v minimální výši 200 Kč bude po prověření konkrétní situace a po pří-

padném projednání s odborným útvarem předepisovat KR. Neuhrazení sankčního po-

mailto:stkmsksh@seznam.cz
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platku ve stanovené lhůtě 10 dní od obdržení rozhodnutí bude mít za následek odvolání 

z řízení dalších utkání a předání původního přestupku k disciplinárnímu řízení. 

 

19.2 Pozorovatelé / Mentoři 

Na vybraná utkání může být stanoven pozorovatel, 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 skončení utkání s rozhodčími utkání a jejich výkon vyhodnotí 

• po utkání zpracuje zprávu, kterou zašle do 3 dnů předsedovi KRe-mailem, ve kte-

rém zhodnotí výkon rozhodčích 

• podá zprávu STK v případě mimořádných událostí, pokud k nim při utkání došlo. 

 

Zpráva pozorovatele může sloužit jako podkladový materiál při případném disciplinár-

ním řízení aktérů utkání. 

Pozorovatelé nemají žádné rozhodovací pravomoci podle pravidel házené či SŘH 

v daném utkání. 

Náklady na pozorovatele hradí krajský svaz, který pozorovatele vyslal. 

V případě, že si pozorovatele vyžádá jeden z aktérů utkání, potom vyúčtování nákladů 

provede s pozorovatelem ten oddíl, který si pozorovatele vyžádal. 

Pořádající oddíl je povinen umožnit pozorovatelům vstup do kabiny rozhodčích a do 

hlediště. 

 

20 ZÁPISY O UTKÁNÍ 

 
Zápisy o utkání všech soutěží řízených MSKSH jsou povinni účastníci soutěží zadávat 
elektronickou formou do informačního systému (dále jen „IS“). 
 
Příprava zápisu před utkáním přísluší osobám v rolích Klubového správce Zapisovatele 
nebo Vedoucího družstva (obě osoby jsou funkcionáři klubu s přiděleným oprávněním v 
IS, přičemž klubový správce je zadáván zástupci ČSH na základě žádosti). Klubový 
správce či Zapisovatel pořadatelského klubu vyplní záhlaví zápisu úplně a správně dle 
ustanovení SŘH, a to nejpozději 45 minut před utkání, a sice prostřednictvím IS.  
 
Vedoucí družstva, který je rovněž funkcionářem klubu s oprávněním přiděleným klubo-
vým správcem v IS, vyplní hráče a funkcionáře z nabídky v IS v určené lhůtě nejpozději 
45 minut před utkáním. IS kontroluje povinnosti definované SŘH stran členských pří-
spěvků a zdravotních prohlídek. Vedoucí družstva je vždy zodpovědný za osoby, které 
uvede do zápisu a odpovídá za jejich oprávněnost být na tomto zápisu uvedeni. 
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Oprávnění Vedoucích družstev a Zapisovatelů jsou přidělována Klubovým správcem 
daného klubu prostřednictvím IS. Vedoucí družstva a Zapisovatel uvedený v zápise o 
utkání musí být vždy fyzicky přítomen na utkání. 
 
Zápis o utkání je od okamžiku zahájení utkání až do okamžiku jeho potvrzení po utkání 
vyplňován výhradně osobou v roli zapisovatele. Správnost vyhotoveného zápisu o utká-
ní má možnost (nikoliv povinnost) před zahájením utkání zkontrolovat Vedoucí druž-
stva prostřednictvím IS. V případě zjištěných chyb v obsahu zápisu je povinen sdělit tyto 
rozhodčím utkání, kteří je prostřednictvím osoby Zapisovatele opraví. 
 
Hráči na hostování jsou v IS označeni písmenem „H“, v tištěném zápise musí být tímto 
písmenem označeni před jménem (v jednom utkání je povolen start nejvýše třem hostu-
jícím hráčům v každém družstvu). 
 
Po skončeném utkání musí být sekce hlavičky zápisu, průběhu utkání a hráčských statis-
tik („první strana zápisu“) uzavřena ihned na hrací ploše verifikací vedoucích družstev a 
rozhodčích, kteří tak potvrdí výsledek utkání a obsah první strany zápisu. 
 
Verifikace probíhá online prostřednictvím IS pomocí unikátního kódu, který se sestává 
z posledního čtyřčíslí rodného čísla osoby, která verifikaci provádí. Verifikaci zápisu jsou 
povinni provést rozhodčí, příp. delegát, a Vedoucí obou družstev. Verifikace tištěného 
zápisu se provádí podpisy na formuláři. 
 
Rozhodčí jsou povinni ve lhůtě 24 hodin od začátku utkání uvedeného v IS vyplnit sekce 
Diskvalifikace, Zranění, Poznámky a Námitky Vedoucích družstev („druhé strany zápi-
su“) v případě, že nastaly důvody k jejich vyplnění. Komentáře vedoucích družstev vypl-
ňují rozhodčí na základě jejich pokynu. 
 
Pokud Vedoucí družstva nesouhlasí s uvedeným výsledkem utkání, má pro to zásadní a 
podložené důvody a odmítá zápis podepsat či verifikovat, musí požádat rozhodčí ihned o 
zapsání této připomínky na druhé straně zápisu. 
 
Po vyplnění jakýchkoliv komentářů ze strany rozhodčího mají Vedoucí obou družstev 
tato k nahlédnutí v IS. 
 
Dle čl. 48, odst. 2 SŘH je klub oprávněn podat námitku a to ve lhůtě 48 hodin od skonče-
ní utkání formou „Žádosti o projednání námitky“ podané prostřednictvím informačního 
systému. 
 

20.1 Případy „vyšší moci“ a stanovené výjimky pro sezónu 2021/2022 

 
Za případy „vyšší moci“ jsou pro potřeby agendy zápisu o utkání považovány: 
 
a) Neočekávané selhání internetového připojení využívané pro provoz zařízení obsluhu-
jící IS (neplánované odstávky či jiné vady na straně poskytovatele připojení) 
b) Neočekávané problémy ve funkčnosti zařízení obsluhující IS (nezaviněná a dříve 
nepozorovaná chyba ve fungování stolního počítače či notebooku) 
c) Výpadky elektrického proudu v prostorách sportoviště, které zaviní nefunkčnosti 
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uvedené v bodech a) a b) 
d) Neplánované odstávky fungování IS 
 
Za výjimky pro sezónu 2021/2022 jsou považovány sportoviště a kluby, které 
z odůvodněných příčin, předem odsouhlasených řídícím orgánem soutěže, nejsou 
schopny řádně plnit povinnosti vedení online zápisů v IS. 
 
V případě, kdy nastanou případy „vyšší moci“ před zahájením utkání, nebo v případech 
udělení výjimky pro klub či sportoviště ze strany řídícího orgánu soutěže, jsou účastníci 
utkání povinni postupovat dle níže uvedených odstavců tohoto článku. 
 
Zápisy o utkání musí mít k dispozici pořádající klub. V soutěžích lze v těchto případech 
použít: 
 
a) oficiální tištěné formuláře zápisů distribuované ČSH (platné od roku 2017) nebo 
počítačovou verzi formuláře, která je k dispozici v sekci Dokumenty v IS. 
b) elektronickou verzi formuláře dle písm. a) vytištěného přímo z IS 
c) elektronickou verzi formuláře z roku 2020 obsahující záznam průběhu utkání 
v souladu s online zápisem v IS, která je k dispozici v sekci Dokumenty v IS. 
 
Uzavření zápisu v případě využití tištěného zápisu znamená, že rozhodčí vyplní zápis o 
utkání na obou jeho stranách v celém rozsahu, včetně zprávy rozhodčích. Následně vy-
zvou vedoucí obou družstev k případnému podpisu uvedených přímých diskvalifikací, 
důvodů disciplinárního řízení, případně komentářů nahlášených vedoucími družstev. Na 
závěr rozhodčí podepíší zadní stranu zápisu a pořadatel utkání bezprostředně poté za-
jistí, aby obě strany zápisu o utkání obdrželi v kopii vedoucí obou družstev. První kopie 
zápisu zůstává domácímu družstvu. 
Nejpozději s kopií zápisu převezmou vedoucí družstev také event. tištěné hrací doklady. 
 
Originál zápisu o utkání obdrží rozhodčí uvedený v rozpise na prvním místě (pokud se 
rozhodčí nedohodnou jinak), který jej nejpozději první pracovní den po utkání zašle ří-
dícímu orgánu soutěže buďto (i) doporučenou poštou nebo (ii) oboustrannou kopii e-
mailem a originál obyčejnou poštou. 
 
Klubový správce domácího klubu musí nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního 
dne po utkání zadat detaily zápisu do IS. Pokud nebyl použit zápis přímo ze systému, je 
třeba dodržet pořadí hráčů tak, jak je na zápise o utkání (nikoliv podle abecedy). 
 
V případě, kdy nastanou případy „vyšší moci“ od okamžiku zahájení utkání, jsou účastní-
ci utkání povinni postupovat dle tohoto článku. Zapisovatel má povinnost zadávat udá-
losti v tzv „off-line režimu“(události jsou ukládány i bez internetového připojení), a zá-
roveň vyplnit formulář zápisu o utkání -  elektronickou verzi formuláře obsahující zá-
znam průběhu utkání v souladu s online zápisem v IS, která je k dispozici v sekci Doku-
menty v IS, a sice od okamžiku přerušení internetového připojení. Pro uzavření zápisu a 
verifikaci je zapisovatel povinen uzavřít on-line zápis a realizovat elektronickou verifi-
kaci v případě, kdy se do konce utkání podaří obnovit internetové připojení. 
 
V případě, kdy se nepodaří obnovit internetové připojení do konce utkání, je zapisovatel 
povinen uzavřít zápis o utkání jako v případě tištěného zápisu. Takto vyplněný zápis je 
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rozhodčí utkání povinen nejpozději první pracovní den po utkání zaslat řídícímu orgánu 
soutěže buďto (i) doporučenou poštou nebo (ii) oboustrannou kopii e-mailem a originál 
obyčejnou poštou. 
 
Zapisovatel je povinen učinit ve lhůtě 12 hodin po skončení utkání pokus o znovupřipo-
jení zařízení, na kterém vyplňoval online zápis, k internetu a zajistit tak synchronizaci 
dat (zadaných v „off-line režimu“) o utkání ze zařízení s IS. 
 
Pro potřeby usnadnění práce v případech „vyšší moci“ doporučuje řídící orgán soutěží 
pořadateli utkání zajistit náhradní internetové připojení (např. prostřednictvím mobil-
ních dat v telefonu). 
 
V případě, kdy nastanou situace, které v rámci případů „vyšší moci“ nejsou popsané, jsou 
zapisovatel, rozhodčí a zodpovědní vedoucí povinni zajistit údaje o utkání v rozsahu tiš-
těného zápisu o utkání. 
 

 

21 ZAPISOVATEL A ČASOMĚŘIČ 

 
Funkci zapisovatele a časoměřiče v utkání může vykonávat 
a) osoba starší 18 let, registrovaná v ČSH, ovládající pravidla házené a problematiku zá-
pisu; 
b) člen pořadatelského klubu s uhrazeným členským příspěvkem 
c) osoba, které byla přidělena role v IS (platí pouze pro Zapisovatele) 
 
Zapisovatele i časoměřiče pořádající klub. 
V případě členů na hostování jsou tito oprávněni vykonávat činnost zapisovatele a ča-
soměřiče pouze v mateřském klubu. V případě členů s platným limitovaným přestupem 
je možné tuto činnost vykonávat pouze v novém klubu. 
 
Zapisovatel musí mít během utkání k dispozici žlutou, červenou a modrou kartu pro 
pomocnou signalizaci od stolku. 
 
Zapisovatel a časoměřič  
- nekontrolují nástup hráčů doplňujících družstvo (na plný počet 16) – za povolení dopl-
nění družstva odpovídají rozhodčí; 
- časoměřič nekontroluje a nepíská vstup a odchod chybně střídajících hráčů – za sledo-
vání chyb při střídání odpovídají rozhodčí; 
- pořádající oddíl může sloučit funkci zapisovatele a časoměřiče; 
- pořádající oddíl je povinen umožnit trvalou přítomnost u stolku zapisovatele po celé 
utkání jednomu konkrétnímu funkcionáři z družstva hostí (uvedenému v zápise), který 
může kontrolovat činnost zapisovatele a časoměřiče (měření času, provádění zápisu), 
nesmí však, stejně jako domácí funkcionáři, nijak zasahovat do hry; družstvo hostí toto 
právo nemusí využít. 
 
4. Karty na signalizaci vyloučených: 
Časoměřič a zapisovatel musí mít k dispozici dostatečný počet karet formátu A4 (30 x 
21 cm), na které jsou povinni zřetelně velkými znaky silným fixem oboustranně uvádět 
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číslo vyloučeného hráče (např. A14 nebo B22) a čas jeho návratu do hry ve formátu pou-
žitém na ukazateli skóre (např. 29:44). Karta po přeložení napůl musí být postavena na 
příslušném kraji stolku (u daného družstva) tak, aby číslo a čas vyloučení byly viditelné z 
obou stran, tj. pro obě družstva. 
 
Předávání malých "lístečků" pouze danému hráči není přípustné. 
Používání těchto karet formátu A4 je povinné vždy, pokud na ukazateli skóre nelze zob-
razit čas vyloučení a současně také číslo hráče - a samozřejmě i tehdy, pokud je vylouče-
no více hráčů, než lze na tabuli zobrazit, nebo v případě poruchy či chyby při signalizaci 
vyloučení.  
Porušení tohoto ustanovení bude trestáno pořádkovou pokutou 500 Kč, v opakovaných 
případech 1000 až 3000,- Kč. 
 
 

22 ZAJIŠTĚNÍ MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ 

 

22.1 Pořadatelská služba 

Pořadatelská služba je ustanovena 
a) z hlavního pořadatele staršího 18 let; 
b) z nezbytného počtu prokazatelně poučených členů pořadatelské služby starších 18 let 
pro hladký průběh utkání a pro bezpečnost všech aktérů utkání včetně diváků. 
 
Pořadatelská služba musí být řádně označena. Hlavní pořadatel musí být registrovaným 
členem pořádajícího klubu s uhrazeným členským příspěvkem, musí být viditelně ozna-
čen jako „Hlavní pořadatel“ a být vždy připraven doložit platnost svého členství údajem 
z IS. 
 
V případě členů na hostování a limitovaný přestup jsou tito oprávněni zastávat pozici 
hlavního pořadatele pouze v mateřském klubu.  
 

 

22.2 Výzva Fair-play 

 
Výzva fair-play a zajištění slušného chování diváků při utkáních mládeže  

Výzva – „Chovej se fair play!“ (viz Prováděcí zásady Exekutivy ČSH č.4/2016)  

„Dámy a pánové, vážení diváci, v duchu slušnosti a s respektem ke všem sportovcům, 
funkcionářům a rozhodčím Vás, diváky, žádáme, abyste laskavě své družstvo povzbuzo-
vali a podporovali slušným a sportovním způsobem a abyste pomohli vytvořit pozitivní 
atmosféru pro házenou. Děkujeme!“  

 

Další doporučená informace divákům:  

„Svou účastí na tomto utkání berete na vědomí Výzvu Fair Play a hlásíte se k naplňování 
principů fair-play. Nerespektováním této výzvy byste naopak náš klub vystavili nebez-
pečí udělení sankcí ze strany řídícího orgánu soutěže.“  
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Před utkáním mládeže je klub povinen diváky informovat o znění Výzvy fair play napří-
klad prostřednictvím veřejného rozhlasového zařízení v hale nebo na letácích, případně 
vstupenkách.  

Hlavní pořadatel (pořadatelská služba) je povinen dohlížet v průběhu utkání na chování 
diváků. Jestliže zjistí, že se i přes podanou informaci některý divák chová v rozporu s 
Výzvou fair-play, je povinností hlavního pořadatelské služby proti takovým divákům 
okamžitě zasáhnout, vyzvat je k zanechání nepatřičných projevů a k plnění Výzvy Fair-
play.  

V případě, že divák nebo diváci nezmění svoje nevhodné chování, budou pořadatelskou 
službou okamžitě vyvedeni z místa konání utkání do míst, ze kterých nebude (nebudou) 
dále moci ovlivňovat aktéry utkání a kazit sportovní atmosféru.  

Veškeré kroky uvedené v odst. 1 až 3 výše musí pořadatelská služba činit samostatně, 
aktivně a nezávisle na pokynech rozhodčích, případně přítomného delegáta či jiného 
orgánu KSH nebo ČSH.  

Nezajistí-li hlavní pořadatel důstojný průběh utkání a dojde-li k porušení těchto zásad, 
rozhodčí tuto skutečnost uvedou v zápise a klub bude bez disciplinárního řízení v rámci 
kompetencí Soutěžní komise ČSH nebo KSH sankcionován za neplnění povinností pořa-
datelské služby pokutou ve výši 2 000,- Kč za dané utkání. V opakovaných případech 
bude proti klubu zahájeno disciplinární řízení.  

 

22.3 Hrací míče 

Pro mistrovská utkání jsou stanoveny následující velikosti míčů: 
muži      58 – 60 cm – velikost 3 
mladší dorost    54 – 56 cm – velikost 2 
starší žáci    54 – 56 cm – velikost 2 
mladší žactvo, starší žačky   50 – 52 cm – velikost 1 
minižactvo 5+1   48 – 50 cm – velikost 0 
minižactvo 4+1   gumové míče zn. Molten, 46 – 50 cm 

 

22.4 Povinnosti oddílů 

a) Reklamy umístěné na hrací ploše nesmí, s výjimkou středového kruhu, překrývat či 
jinak omezovat značení na hrací ploše dané pravidly házené.  

b) Na všech hřištích a v halách je zakázán prodej nápojů ve skleněných a plechových 
obalech. Zakázán je i prodej alkoholických nápojů s výjimkou piva. Pořadatelská 
služba nesmí umožnit vnášení takových nápojů a obalů do haly. 

c) Každý domácí klub (pořadatel utkání) zodpovídá za ochranu vozidel rozhodčích a 
hostujícího klubu, pokud o to byl jimi před utkáním požádán. 

d) Pořadatel poskytne rozhodčím občerstvení ve formě nealkoholických nápojů. 
 

22.5 Hodnocení rozhodčích 

V soutěžích MSKSH či OLKSH kluby v soutěžním ročníku 2020/2021 výkony rozhodčích 
nehodnotí. Případné reakce na výkon rozhodčích zasílá klub samostatným e-mailem na 
adresu předsedy KR.  
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Při podání stížnosti na výkon rozhodčích musí oddíl uhradit poplatek ve výši 300,- Kč. 
Stížnost se podává Komisi rozhodčích nejpozději do 48 hodin po skončení utkání. 
 

23 UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI 

 
Vítězem příslušné soutěže se stává družstvo, které v řádně schválených utkáních získá 

největší počet bodů. 

 

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 ve vzájemných utkáních 

d) větší rozdíl branek ze všech utkání 

e) větší počet vstřelených branek ze všech utkání 

f) jiné rozhodnutí řídicího orgánu 

 

Pokud při rovnosti bodů tří a více družstev rozhodne jedno z kritérií o umístění někte-

rého družstva, použijí se další kritéria již pouze pro určení pořadí zbývajících družstev. 

 

Je–li družstvo ze soutěže vyloučeno nebo vystoupí-li ze soutěže, anulují se všechny jeho 

výsledky v soutěži a v tabulce se neuvádí. 

 
 
 

24 DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 

 

Všechna disciplinární provinění členů Českého svazu házené (dále jen „ČSH“) - účastníků 
házenkářských utkání řízených MS KSH se projednávají v souladu s ustanoveními Disci-
plinárního řádu ČSH (dále jen „DŘH”), jehož nedílnou součástí je Sazebník trestů za běž-
ná disciplinární provinění (dále jen  „Sazebník”). Disciplinárním orgánem, který projed-
nává uvedená provinění, je oprávněn ukládat za ně tresty a další opatření podle DŘH, je 
disciplinární komise MS KSH (dále jen „DK”). 
 
 
Postup při disciplinárním řízení, ukládání disciplinárních trestů a sdělení oznámení roz-
hodnutí DK je podrobně popsán v jednotlivých článcích DŘH. 
 
Disciplinární tresty bez disciplinárního řízení : 
 
Disciplinární tresty za přímou diskvalifikaci hráče (nejedná se o diskvalifikaci za třetí 
vyloučení v utkání ani o diskvalifikaci se zvláštním hlášením D+) 

a) hráč, který v průběhu jednoho soutěžního ročníku obdrží druhou přímou dis-
kvalifikaci, je potrestán automaticky nepodmíněným zastavením závodní čin-
nosti (dále jen „ZZČ” ) na jedno utkání 
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b) hráč, který v průběhu jednoho soutěžního ročníku obdrží třetí přímou diskva-
lifikaci, je potrestán automaticky nepodmíněným ZZČ na dvě utkání 

c) hráč, který v průběhu jednoho soutěžního ročníku obdrží čtvrtou a další pří-
mou diskvalifikaci, již podléhá disciplinárnímu řízení 

 
Disciplinární tresty za přímou diskvalifikaci funkcionáře (nejedná se o diskvalifikaci se 
zvláštním hlášením D+) 

a) funkcionář, který v průběhu jednoho soutěžního ročníku obdrží první přímou 
diskvalifikaci, je potrestán automaticky zastavením výkonu funkce (dále jen 
„ZVF”) na jedno utkání, podmíněně odloženým na dobu 3 měsíců 

b) funkcionář, který v průběhu jednoho soutěžního ročníku obdrží druhou pří-
mou diskvalifikaci, je potrestán automaticky nepodmíněným ZVF na jedno 
utkání 

c) funkcionář, který v průběhu jednoho soutěžního ročníku obdrží třetí a další 
přímou diskvalifikaci, již podléhá disciplinárnímu řízení 

 
Za sledování a vedení přehledu udělených přímých diskvalifikací je zodpovědný oddíl. 
Ten si předmětný stav počtu přímých diskvalifikací konzultuje s řídicím orgánem – STK. 
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 přímé diskvalifikace hráčům i funkcionářům v různých soutěžích se hodnotí 

samostatně pro každou soutěž zvlášť. 
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25 POKUTY A POPLATKY 

 

Za porušení tohoto rozpisu soutěží a neplnění ostatních povinností vůči řídicímu orgánu 
lze uložit oddílům bez disciplinárního řízení peněžité pokuty až do uvedené výše: 
 

o nedostavení se nebo nenastoupení k utkání 
dospělí        3 000,- Kč 
dorostenci, starší a mladší žactvo    1 500,- Kč 
minižáci za turnaj      1 000,-Kč 

o vystoupení, odhlášení ze soutěží 
dospělí        5 000,- Kč 

  žactvo        1 000,- Kč 
o nezaslání soupisky ve stanoveném termínu 500,- Kč 
o nezajištění utkání dle SŘ + pořadatelské služby      500,- Kč 
o nezajištění turnaje či akce dle tohoto rozpisu   5000,-Kč 
o nezajištění fair-play prostředí při utkání mládeže  2 000,-Kč 
o poplatek za odvolání k exekutivě MSKSH      1000,- Kč 
o poplatek za žádost o prominutí trestu        200,- Kč 
o nezaplacení pokuty ve stanoveném termínu   500,- Kč 
o změny hracího termínu více než 10 dní před utkáním  200,- Kč/utkání 
o změny hracího termínu méně než 10 dní před utkáním  400,- Kč/utkání 
o změny hracího termínu mimo hrací termín    500,- Kč/utkání 
o nezaslání startovného ve stanoveném termínu   300,- Kč 
o nezajištění trenéra s licencí – všechny soutěže kromě mini 200,-Kč / utkání 
o neplnění povinností rozhodčího   -   až do výše odměny za řízení utkání 
o nezájem o disciplinární řízení 

  dospělí        300,- Kč 
  žactvo         100,- Kč 

o neuvedení výsledků na web do 48 hod. po odehrání MÚ 100,- Kč / utkání 
o za nepřesnou kopii zápisu na web      100,- Kč / utkání 

 

Uložené pokuty oddílům nebo jednotlivcům musí potrestaný uhradit nejpozději do 
10-ti  dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno a pokuta předepsána 
v informačním systému. Pokuty se hradí dle instrukcí v informačním systému. 
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25.1 Ostatní poplatky 

 

- členský poplatek jednotlivce / rok     350 Kč 
 
-  za projednání přestupů, limitovaných přestupů a hostování hráčů do soutěže, za odvo-

lání proti rozhodnutí o přestupech a hostování 
dospělí     700,- Kč 
mládež     700,- Kč 
 

- podání námitek (protestu) v dlouhodobých soutěžích, odvolání proti rozhodnutí o ná-
mitkách, odvolání proti rozhodnutí orgánu 

    dospělí     300,- Kč 
    mládež     300,- Kč 
-   za disciplinární řízení 
    dospělí     300,- Kč 
    mládež     100,- Kč 
-   odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu   300,- Kč 
-   poplatek při podání stížnosti na výkon rozhodčích   300,- Kč 
 
Odškodnění – rozhoduje STK. 
 
Za dodatečné výlohy mohou být oddílům stanoveny poplatky jako náhrada prokazatel-
ných ztrát oddílu vinou : 
 -  pozdního hlášení utkání      500,- Kč 
 -  nedostavení se k utkání 

dospělá složka      2 000,- Kč  
  mládež       500,- Kč 
 
nenastoupení domácích úhrada ztrát ( cestovné + stravné ) hostujícímu družstvu 
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26 ZASEDÁNÍ KOMISÍ – kontaktní emaily komisí 

 
MSKSH 
 

V průběhu soutěžního ročníku zasedají odborné komise: 

Soutěžní komise (STK)  ve čtvrtek podle potřeby, na základě 

žádosti oddílu či člena ČSH po vzájemné 

dohodě, jinak každý týden distančně 

stkmsksh@seznam.cz 

            
Komise rozhodčích (KR)    rozhodci.msk@seznam.cz 
 
Komise mládeže (KM)    kmmsksh@seznam.cz 
 
 
 
 

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou : 
 -  adresář  oddílů 
 -  adresář hracích míst 
 -  adresář rozhodčích 
 -  rozlosování soutěží 
 
Pro zasílání hlášenek a všech oficiálních materiálů mezi oddíly, funkcionáři či komisemi 
jsou všichni účastníci povinni užívat pouze oficiální názvy, adresy a další údaje oddílů a 
funkcionářů uvedených v tomto rozpisu. 
Tento rozpis má platnost po celou dobu trvání soutěžního ročníku 2021/2022. 
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28 EXEKUTIVA MSKSH 

 

předseda exekutivy Pavel Bochnia  MOBIL 725 493 093 
a člen Rady ČSH      pavelbochnia@email.cz 
     
předseda STK  Jan Zezulčík   MOBIL 724 079 212 
a člen Rady ČSH      jan.zezulcik@seznam.cz 
     
předseda komise  Alena Humlová  MOBIL 601 325 981 
mládeže       alena.humlova@post.cz 
   
předseda komise  Michal Vacula  MOBIL 775 344 252 
rozhodčích       hazenar15@gmail.cz 
 
předseda trenérsko- Pavel Rekšák  MOBIL 777 687 695 
metodické komise      p.reksak@seznam.cz 
 
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

29 KRAJŠÍ PRACOVNÍCI ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI PŘI EXEKUTIVĚ 
MSKSH 

 
krajský manažer   Petra Zeleňaková  MOBIL: 605 866 878 
        zelenakova@handball.cz 

 
krajský trenér   Rastislav Trtík  MOBIL: 608 729 569 
        trtik@handball.cz  

 
sekretář a hospodář  Tomáš Petruška  MOBIL: 605 869 985 
administrace h-net 2.0     tomas.petruska@seznam.cz 
     
 
 
 
Tento rozpis zpracovala STK a KR, a exekutiva MSKSH jej schválila na svém jednání. 
 

 
 
předseda exekutivy      předseda STK 
Pavel Bochnia, v.r.       Jan Zezulčík, v.r. 
 
 
předseda KR        sekretář MSKSH 
Michal Vacula, v.r.       Tomáš Petruška, v.r. 

mailto:bartonmiroslav@seznam.cz


Klub Jméno Příjmení email tel.

1 1. SC Bohumín ´98 Lenka Vachtarčíková lenka.vachta@seznam.cz 603 767 185

2 SKP Pepino Fr.-Místek Břetislav Šoltys skp@skp.cz 731 558 642

3 Slovan Havířov Tomáš Bárta handball@email.cz 725 583 282

4 HC Hlučín Martin Schmack schmack@seznam.cz 604 361 048

5 Sokol Hrabůvka Tomáš Bárta handball@email.cz 725 583 282

6 HCB Karviná Tomáš David sekretariat@hcb-karvina.cz 605 300 005

7 MHK Karviná Petr Pomahač petapomahacu@seznam.cz 739 368 716

8 Sokol Karviná Lada Wojczaková ladawo@seznam.cz 604 642 941

9 Sokol Klimkovice Michal Janečka hazenasokolklimkovice@seznam.cz 736 413 727

10 KH Kopřivnice Jiří ml. Gřes kh.koprivnice@cmail.cz 722 405 505

11 Sokol Krmelín Martin Kunát kunatm@seznam.cz 739 088 763

12 HC Nový Jičín Petr Jaroň info@novyjicin-hazena.cz 724 063 645

13 SK Opava Vladislava Feilhauerová vladkafeilhauerova@seznam.cz 604 423 631

14 Meteor Orlová Petr Agel petr.agel@centrum.cz 775 634 238

15 HC Ostrava Jaroslav Maciolek junior94team@seznam.cz 774 369 101

16 Sokol Ostrava Petr Hrdina p.hrdina@spseiostrava.cz 737 388 507

17 Sokol Ostrava-Zábřeh Tomáš Bárta handball@email.cz 725 583 282

18 Házená Paskov Jiří   Štefek stefek5@seznam.cz 603 274 288

19 SKH Polanka n. O. Tomáš Petruška tomas.petruska@seznam.cz 605 869 985

20 Sokol Poruba Petra Vavříková vavrica@seznam.cz 605 434 620

21 TJ Loko Suchdol Iva Žitníková iva.zitnikova@centrum.cz 605 569 026

22 Sokol Trnávka Martin Bula martin.bula@seznam.cz 723 711 408
23 TJ TŽ Třinec Jan Zamarski johnyzamar@seznam.cz 739 232 053

Oddíly z jiných krajů

TJ Sokol Centrum Haná Petr Kudláček petr.kudlacek@seznam.cz 774 222 153

SK Droždín Pavel Spurný pavel.spurny@szpi.gov.cz 731 426 524

TJ Sokol Horka n. M. Libor Žůrek hazena-horka@email.cz 777 550 638

TJ Senice na Hané Jitka Riedingerová hazena.senice@seznam.cz 720 177 698

HC Zubří Josef Malina j.malina@hczubri.cz 604 931 934

Handball PSG Zlín Eva Minárčiková novesta.sport.hazena@seznam.cz 777 734 886

Sokol Osek n. Bečvou Jiří Urban tjsokoloseknb@seznam.cz 773 241 451

SK Žeravice Jaroslav Soukup hazena@skzeravice.cz 602 506 847

ČSH Lenka Víšková viskova@handball.cz 604 437 133

ČSH Ondřej Šimůnek simunek@handball.cz 739 008 453

Adresář organizačních pracovníků



Rozhodčí Bydliště Kontaktní emailová adresa Mobilní telefon

1 Adámek Dušan Klimkovice dusan.8@seznam.cz 737 500 680

2 Blaha Přemysl Dolní Lhota premysl.blaha@seznam.cz 606 661 102

3 Blanár Pavel Karviná pavel.blanar@seznam.cz 734 824 288

4 Brožek Jakub Frýdek-Místek Jakub.brozik02@gmail.com 735 047 382

5 Fiala Tomáš Krnov ficut@seznam.cz 733 287 217

6 Friedel Pavel Polanka nad Odrou friedelpavcez@gmail.com 721 830 186

7 Fukala Přemysl Ostrava fukala.p@gmail.com 734 601 997

8 Hála David Karviná danhala699@seznam.cz 732 681 013

9 Horák Radek Frýdek-Místek raho.fm@seznam.cz 777 976 989

10 Horalík Zbyněk Ostrava N.horalka@seznam.cz 605 373 533

11 Horsák Marcel Ostrava marcelhorsak@centrum.cz 777 920 336

12 Hrnčárek Matěj Kopřivnice hrncamat@centrum.cz 732 663 669

13 Hvozdovičová Barbora Ostrava-Poruba barca.hvozd@email.cz 734 288 208

14 Chalupa Petr Kopřivnice petr.chalupa8@seznam.cz 733 432 982

15 Jaroň Petr Nový Jičín jaron_petr@cmail.cz 724 063 645

16 Jaroň Marek Nový Jičín jaron.marek@novyjicin-hazena.cz 722 014 915

17 Kichner Petr Ostrava petrkichner@gmail.com 737 913 039

18 Kneislová Aneta Ostrava-Radvanice anetkneislova@gmail.com 603 791 111

19 Korčák Jiří Ostrava jirka.korcak@seznam.cz 601 297 545

20 Kořínek Čestmír Frýdek-Místek korinekpojisteni@gmail.com 605 909 325

21 Kosa Marcel Ostrava KOSAMarcel@seznam.cz 776 555 102

22 Košťálek Václav Ostrava hazena2014@gmail.com 723 557 638

23 Košťálek Vojtěch Ostrava vo.kostalek@gmail.com 722 649 355

24 Mohyla Radek Polanka nad Odrou radekmohyla@gmail.com 605 209 003

25 Moješcik Alexandr Frýdek-Místek alexandrmojescik03@seznam.cz 605 752 036

26 Noworytová Barbara Petrovice u Karviné barbuszenka11@seznam.cz 603 559 898

27 Odehnal Jan Krmelín jan.od@seznam.cz 723 499 112

28 Paululik Jaroslav Karviná paululik@obaka-havirov.cz 732 928 046

29 Paululik Michal Karviná Paululik13@seznam.cz 732 674 980

30 Pavlíček Luboš Karviná luba.pavlicek@seznam.cz 732 186 161

31 Pelech Milan Ostrava milan.pelech@centrum.cz 724 958 756

32 Petruška Tomáš Polanka nad Odrou tomas.petruska@seznam.cz 605 869 985

33 Pietrová Anna Třinec pietrovaanna@gmail.com 607 950 279

34 Pluhař Pavel Karviná pavel.pluhar@icloud.com 775 253 571

35 Pružinský Jan Karviná janerr@email.cz 792 266 822

36 Přikryl Michal Karviná M.Prikryl49@seznam.cz 722 681 861

37 Rzymanová Jana Vendryně j.rzymanova@gmail.com 775 971 119

38 Suchanek Tomáš Karviná tom.47@email.cz 721 311 007

39 Šařecová Adéla Ostrava adelasarecova@email.cz 735 956 045

40 Škárková Tereza Ostrava-Poruba skarkovat@gmail.com 731 980 360

41 Špok Václav Ostrava vaclav.spok@email.cz 737 339 402

42 Štefek Jiří Paskov stefek5@seznam.cz 603 274 288

43 Švidernoch Pavel Ostrava psvidernoch@gmail.com 728 959 872

44 Tvarůžek Božetěch Vřesina btvaruzek@seznam.cz 732 553 524

45 Ulman Oliver Klimkovice oliverulman@seznam.cz 773 462 032

46 Vacula Michal Frýdek-Místek hazenar15@gmail.com 775 344 252

47 Verlík Jakub Frýdek-Místek jakubverlik@seznam.cz 775 326 888

48 Wowrová Klára Karviná k.wowrova@seznam.cz 777 575 014

49 Zima David Kopřivnice david.zima@gypri.cz 725 196 611

Adresář rozhodčích


