PROPOZICE
NIŽBORSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY
2016/2017
Řídící orgán

Jiří Černý
Nižbor Pod hájovnou č.p. 327 267 05
email: cernyj74@seznam.cz Tel: 602 121 805
Web: www.nizborskyhokejbal.com
Hospodář
Roman Kajer
email: roman@kajer.cz Tel: 777 288 177

Disciplinární komise

Předseda DK
Stanislav David
Email: pizdiuch@centrum.cz Tel: 776 235 243
Členové DK
Pavel Slabý, Ivan Truksa

Ligová komise
Předseda LK
Ondřej Beneš
Email: ondrej.benes84@gmail com, Tel: 739 501 671

Členové LK
Jan Lukeš
Pavel Slabý
Ivan Truksa
Stanislav David
Bohumil Gotthard
Členy ligové komise jsou zástupci týmů nastupujících v probíhající sezoně NHL. Každý klub má
právo na zasedání LK nominovat jednoho člena s jedním platným hlasem!

Podmínky účasti
mužstva

1.

Předpisy



řádné přihlášení týmu e-mailem řídícímu orgánu soutěže do 25. listopadu 2016 včetně
tohoto dne. V přihlášce musí být uvedeno: jméno týmu, jméno vedoucího týmu včetně telefonního
a e-mailového kontaktu, barva dresů.
2. zaplacení startovného a předání vyplněné soupisky do 3. prosince 2016 včetně tohoto dne
řídícímu orgánu soutěž
3. ve všech kolonkách vyplněná a řídícím orgánem potvrzená soupiska mužstva na sezónu
2016/2017.
4. jednotná sada dresů. Domácí mužstvo, není-li soupeři dohodnuto jinak,
je povinno si zajistit jiné dresy v případě podobnosti či stejné barvy!!!
Dresy musejí být označeny čitelnými čísly od 1 do 99. Brankář stejný dres mít nemusí
5. řádně hrazené odměny rozhodčím
6. úmyslné odstoupení mužstva ze soutěže má za následek finanční postih až Kč 3.000,-.
7. Přihláškou do soutěže tým stvrzuje souhlas s Propozicemi Nižborské Hokejbalové
Ligy 2016/2017



hraje se podle pravidel a řádů ČMSHb vydaných roku 2008 upravených pro potřeby
hokejbalového hřiště v Nižboru (viz. sekce Pravidla)
hraje se plastovými míčky Viceroy, případně D -gel, které do hry dává vždy domácí mužstvo.
Míčky lze zakoupit před začátkem soutěže u pořadatele (kontakt p.Jiří Černý)

Počet účastníků



5

Hrací dny



Sobota, neděle nebo státem uznávané svátky v termínu od 3.12. 2016 – 11.2.2017 (hrací dny
sobota, neděle).

Počet hráčů




3+1
minimální počet hráčů nastoupivších k jednomu utkání je 4+1. Čekací doba je max. 15 minut od
času stanoveného rozpisem soutěže.

Hrací doba





3 x 12 minut čistého času (tresty: 1, 3, 6 minut, OK, TH)
přestávka 3 minuty
tým může hrát maximálně 2 zápasy za hrací den

Systém



bude upřesněn po uzávěrce přihlášek, garantované je odehrání minimálně 8 zápasů

Bodové ohodnocení
soutěže





vítěz v normálním hracím čase získává 3 body
poražený tým v normálním hracím čase nezískává žádný bod
v případě remízy v normálním hracím čase získává každý tým 1 bod, následuje prodloužení
v délce 3 minut hrané v počtu 2+1 na každé straně. Pokud ani v něm nedojde k rozhodnutí,
následují samostatná střílení hraná do rozhodnutí. Série samostatných střílení se obrací po třech
provedených stříleních.
 mužstvo, jež zvítězí v samostatných stříleních, získává 2 body, poražený tým pak 1 bod

Podmínky

nastoupení k utkání a 
přestupní řád

soupiska mužstva
jeden tým může na soupisku zapsat maximálně 20 hráčů (včetně brankářů) v průběhu
soutěže
 hráči nově zapsaní (provádí si samostatně vedoucí mužstva) do soupisky musí být řádně
nahlášeni řídícímu orgánu nejpozději 30 minut před začátkem utkání, v němž hráč hodlá
nastoupit (SMS, e-mail, osobně v den konání utkání řídícímu orgánu soutěže), včetně
veškerých údajů (celé jméno hráče rodné číslo) !!! Jakákoli změna na soupisce předpokládá
uhrazení manipulačního poplatku 50,-Kč řídícímu orgánu soutěže. V případě startu řádně
nenahlášeného hráče v utkání, bude mužstvo disciplinárně potrestáno !!
 mužstvo bez soupisky nemůže být v žádném případě připuštěno k utkání !! (doporučujeme
vyhotovení více kopií soupisky )
 Hráč může v průběhu sezony přestoupit pouze jednou. Přestup musí být nahlášen řídícímu
orgánu soutěže nejpozději 30 minut před nejbližším zápasem týmu, do nějž takový hráč
přestupuje. Hráč však nesmí nastoupit v jednom hracím dni za dva týmy!
 Možnost přestupů mezi týmy a možnosti dopsání hráčů na soupisky je ukončena ke dni 21.
1. 2017 včetně tohoto dne.
 Tým vedený v zápise o utkání jako domácí zodpovídá za doručení zápisu o utkání do
rukou
B.Gottharda,
který
je
zveřejní
na
webu
nižborského
hokejbalu

(http://www.nizborskyhokejbal.com). Pokud nedojde k předání originálu zápisu přímo
v hrací den, je domácí tým zodpovědný za zaslání kopie formou MMS na telefonní číslo
724 513 865.
Věkové kategorie




Rozhodčí:



Hřiště




Hospodářské
náležitosti

1) startovné 3.000,- Kč/tým – zaplatit do 3. prosince 2016 včetně tohoto dne.
2) Tým, který obdrží v průběhu sezony dvě kontumace je s okamžitou platností vyloučen

hráči a hráčky ročníků narození 2002 a starší
ženy a hráči do 18ti let mohou nastoupit k zápasu pouze s celoobličejovou mřížkou

Týmy, které mají časomíru (případně rozhodčí) na zápasy, jsou definovány v rozpisu
soutěže.
 Každé mužstvo musí na utkání, u nějž je tak v rozpisu uvedeno, zajistit časomíru, případně
rozhodčího. Nesplnění této podmínky bude trestáno pokutou 500,- Kč za jeden soutěžní zápas.
 Zápas řídí 1 rozhodčí. Tým může nahlásit požadavek na zajištění druhého rozhodčího 7 dní
před plánovaným zápasem řídícímu orgánu soutěže. Náklady na odměnu druhého rozhodčího
nese tým, který druhého rozhodčího požaduje, pokud se soupeři nedohodnou jinak.
 Odměna rozhodčího je stanovena na 200 Kč za utkání. Odměna je vyplácena hospodářem
soutěže po skončeném hracím dni.
 Za neodehrané utkání má přítomný rozhodčí nárok na 50 % odměny

Hřiště v Nižboru.
Týmy, které odehrály poslední zápas hracího dne, zajišťují na hřišti po skončení tohoto
zápasu úklid areálu!

ze soutěže!

3) Ze startovného jsou vypláceny odměny rozhodčím a kryty další provozní náklady
soutěže!

VYBRANÁ PRAVIDLA
NIŽBORSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY MUŽŮ
2016/2017
Technická pravidla

-

V případě, že náhle napadne sníh, utkání se neruší a za odklizení jsou odpovědna mužstva hrající první utkání dne.
Pokud se některé z mužstev nebude minimálně 15 minut před plánovaným začátkem utkání aktivně podílet na
odklizení sněhu (50% hrací plochy), bude mu udělena pokuta 200,- Kč, která bude stržena z herní jistoty týmu.
Pokud je terén na hranici regulérnosti v den utkání, záleží na dohodě mužstev, která mají utkání sehrát a zda se bude
hrát. Pokud nedojdou ke stejnému závěru, má poslední slovo rozhodčí.
V případě dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek (např. náledí a mráz) je konečné rozhodnutí o odehrání
hracího dne na ligové komisi. Rozhodnutí o odehrání utkání musí padnout nejpozději do 20 hodin dva dny před
plánovaným hracím dnem
DOBROVOLNÍCI JSOU VÍTÁNI!!!!!!

-

Průběh soutěže
Případné sporné momenty v průběhu soutěže je oprávněna řešit po vzájemné dohodě POUZE tzv. Ligová komise
složená ze zástupců jednotlivých mužstev, která se na popud kteréhokoli zástupce sejde po skončení ligového kola.
V případě neúčasti některého ze zástupců mužstev jsou ostatní účastníci schůzky oprávněni plnohodnotně
rozhodnout. Pokud bylo utkání dohráno, není ligová komise oprávněna rozhodnout o jeho opakování. Jediným
možným verdiktem je buď potvrzení výsledku nebo jeho kontumace ve prospěch jednoho z mužstev. Možnost dílčích
trestů jednotlivých účastníků tím není dotčena.
Vybrané disciplinární prohřešky

-

-

-

V případě napadení rozhodčího bude utkání okamžitě ukončeno, zkontumováno v neprospěch mužstva, jehož hráč
rozhodčího napadl a postih hráče bude řešen na zasedání Ligové komise .
Pokud dojde k pěstní šarvátce, její účastníci budou vyloučeni do konce zápasu.
Hráč vyloučený do konce zápasu má automaticky stop na jedno utkání. Toto pravidlo není oprávněna měnit ani ligová
komise.
Hráč který dostane v zápase TH (test ve hře) bude mít pozastavenou činnost na 2 zápasy + finanční trest 250,-.
Pokud tuto částku nezaplatí včas, nebude moci hrát i v dalších kolech. Pokud nastoupí a nebude uhrazena pokuta,
zápas bude kontumován v neprospěch jeho týmu!!!!!
Změny proti oficiálním pravidlům ČMSHB
V soutěži se s ohledem na velikost hřiště nehraje na ofsajdy, ale toto pravidlo je nahrazeno pravidlem o přihrávce
přes půlící čáru. Po takové přihrávce není branka vstřelená hráčem útočícího mužstva, který se jako první na útočné
polovině dotkl míčku uznána.
U tohoto pravidla není brankář považován za hráče bránícího mužstva!
Ostatní pravidla jsou shodná s pravidly vydanými Českomoravským svazem hokejbalu.

Co rozhoduje o konečném pořadí:
1. počet bodů
2. vzájemné zápasy (neuplatňuje se tzv. pohárová matematika)
3. skóre ze vzájemných zápasů
4. celkové skóre

5.
6.

větší počet vstřelených branek
případný náhradní zápas

Uvedená pravidla jsou pro ročník 2016/2017 pro všechny účastníky závazná. Řídit se jimi při svých zasedáních je povinna
i Ligová komise složená ze zástupců jednotlivých týmů.

