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A .  V Š E O B E C N Á  U S T A N O V E N Í  

1.  Vypsané soutěže  

Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu národní házené vypisuje pro soutěžní ročník 

2020 / 2021 Zimní halové poháry v těchto kategoriích.

 St. žáci   1 turnaj 

 Ml. žáci  1 turnaj 

St. žačky  1 turnaj 

Ml. žačky  1 turnaj

St. a ml. mini žactvo 2 turnaje 

 

Komise mládeže Svazu národní házené od soutěžního ročníku 2014 / 2015 nahrazuje  

ZHP v kategorii dorostenců a dorostenek „Zimní ligou mládeže“. Jihomoravská oblastní 

soutěžní komise je pověřena v soutěžním ročníku 2020 / 2021 pořádáním základního kola 

v těchto kategoriích. 

 Dorostenci 1 turnaj   Dorostenky 1 turnaj

2.  Řízení pohárů  

„Zimní halové poháry“ jihomoravské oblasti a „Zimní ligu mládeže“ řídí sportovně technický 

úsek (STÚ) společně s úsekem mládeže (ÚM). Výsledky budou po každém odehraném turnaji 

zveřejněny ve Zpravodaji JOSK SNH. Po sehrání všech pohárů bude vydán „Závěrečný 

zpravodaj ZHP jihomoravské oblasti a oblastního kola Zimní ligy mládeže“. 

Jednotlivé turnaje vždy řídí „Turnajová komise“ složená z ředitele akce pořadatele 

 a vedoucího rozhodčích. Komise rozhoduje ve smyslu platného SŘ a Pravidel NH, při řešení 

disciplinárních přestupků podle DŘ a Sazebníku trestů odd. C – krátkodobé soutěže.  

3.  Pořadatelé  

Pořadateli jednotlivých turnajů jsou vždy oddíly (kluby) národní házené pověřené 

uspořádáním na losování soutěží v jihomoravské oblasti. Tyto oddíly zajistí vhodnou halu  

a termíny nahlásí JOSK SNH.   

4.  Účastníci pohárů  

Účastníky „ZHP“ a „základního kola Zimní ligy mládeže JMOP“ jsou všechna řádně v termínu 

přihlášená družstva, která nemají zastavenou činnost nebo omezen start v soutěžích a mají 

vypořádány veškeré závazky vůči JOSK SNH a SNH. 

Pořadatel turnaje „ZHP JMOP“ a  „základního kola Zimní ligy mládeže JMOP“ nesmí odmítnout 

včas a řádně přihlášené „A“ družstvo jihomoravské oblasti (pokud oddíl  

má v dané kategorii pouze jedno družstvo, bere se toto družstvo jako „A“ mužstvo). 
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Pořadatel turnaje „ZHP JMOP“ a „základního kola Zimní ligy mládeže“ z kapacitních důvodů 

může odmítnout „B“ družstvo či družstvo hrající „mimo soutěž“. 

Účast na „ZHP JMOP“ a „základním kole ZLM JMOP“ je volně otevřena pro zájemce z jiných 

oblastí, a to až do výše kapacity pořadatele jednotlivého turnaje. 

Pořadí přednosti při nasazování pohárů:  

• „A“ družstva z oddílů z jihomoravské oblasti, 

• „B“ družstva z oddílů z jihomoravské oblasti (nesmí být přihlášena mimo soutěž), 

• Družstva z ostatních oblastí, 

• Družstva „mimo soutěž“ z jihomoravské oblasti. 

5.  Přihlášky  

Datum přihlášek do „ZHP JMOP“ a „základního kola ZLM JMOP“ je jednotné pro všechny 

kategorie a to do 1. prosince 2020 výhradně elektronicky na e-mailovou adresu předsedy 

úseku mládeže JOSK SNH: Libor Bulička, Libor.Bulicka@seznam.cz.  

Formulář přihlášky na „ZHP JMOP“ a „základního kola ZLM JMOP“ 2020 / 2021 je součástí 

přílohy těchto propozic. 

6.  Startovné, úhrada nákladů a ceny  

Družstva jsou povinna pořádajícímu oddílu nejpozději v den konání turnaje (před jeho 

začátkem) zaplatit startovné, v opačném případě nebude družstvo do turnaje připuštěno. 

 Startovné je pro všechny přihlášené oddíly jednotné, nerozlišuje se oblastní příslušnost.  

Oddíly, jejichž družstvo (družstva) je řádně do „ZHP JMOP“ a „základního kola ZLM JMOP“ 

přihlášeno a jednotlivého turnaje se nezúčastní nebo nebylo-li připuštěno do turnaje z důvodu 

nezaplacení startovného, jsou povinni zaplatit pořádajícímu oddílu nejpozději  

do tří pracovních dnů po turnaji částku rovnající se startovnému na turnaji (za každé řádně 

přihlášené družstvo). 

Družstva na jednotlivých pohárech startují na náklady oddílů NH, respektive  

SK či TJ, ke kterým přísluší. 

7.  Nasazení jednotlivých turnajů  

Přijetí družstev do ZHP a „Zimní ligy“ jihomoravské oblasti provede po obdržení řádných 

přihlášek od oddílů ÚM JOSK SNH, ten potom po dohodě s pořádajícími oddíly stanoví  

i rozpis jednotlivých turnajů, při tomto zpracování vezme v potaz dle možností i požadavky 

jednotlivých přihlášených družstev, zejména nahlášené příjezdy a odjezdy. Veškeré případné 

http://www.nhjmp.hys.cz/
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změny v rozpisu jednotlivých turnajů je pořadatel povinen ihned a neprodleně oznámit všem 

přihlášeným oddílům a ÚM JOSK SNH. 

8.  Hrací termíny  

Kategorie Datum Pořadatel Hala 

Mladší žačky 19. prosince 2020, sobota Draken Brno 
Nafukovací hala 
1.NH Brno 

Mladší žáci 12. prosince 2020, sobota TJ Sokol Ostopovice 
Nafukovací hala 
1.NH Brno 

Starší žačky 10. ledna 2021, neděle TJ Jiskra Humpolec TJ Jiskra Humpolec 

Starší žáci 16. ledna 2021, sobota SK Autonot Jihlava SK Jihlava 

Dorostenky 19. prosince 2020, sobota TJ Sokol Vracov Městská sportovní 

Dorostenci 20. prosince 2020, neděle 1.NH Brno 
Nafukovací hala 
1.NH Brno 

Mladší a starší 
mini žactvo 

Bude zveřejněno 
v návaznosti na nařízení 
vlády 

TJ Sokol Ostopovice 
Nafukovací hala 
1.NH Brno 

TJ Sokol Vracov Městská sportovní 

 

9.   Hlášení výsledků  

Ředitel turnaje je povinen neprodleně po sehrání turnaje poslat výsledky na e-mailovou 

adresu předsedy JOSK SNH: vosicky.stanislav@quick.cz a v kopii předsedovi úseku mládeže  

na e-mailovou adresu Libor.Bulicka@seznam.cz a druhý pracovní den po sehrání turnaje 

poslat zápisy na adresu: Jan Musil, Krátká 23/6, 664 49 Ostopovice.  
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B .  T E C H N I C K É  U S T A N O V E N Í  

1.  Předpis  

Hraje se dle schválených ustanovení těchto propozic, jejich příloh a doplňků 

zveřejňovaných ve „Zpravodajích JOSK SNH“. Není-li v těchto propozicích stanoveno jinak, 

platí v plném rozsahu Pravidla, SŘ a DŘ SNH. 

2.  Oprávnění ke startu  I .  

Mají všichni hráči a hráčky s platnými registračními průkazy SNH, a to v daných věkových 

kategoriích. Pokud oddíl přihlásí více družstev do jedné kategorie, hráč či hráčka  

smí nastoupit pouze za jedno řádně přihlášené družstvo v příslušném turnaji (vyjma družstev 

přihlášených mimo soutěž). 

Družstvo „mimo soutěž“ je bráno jako řádně přihlášené družstvo. 

Příklad 1 

Oddíl Mračno přihlásí „A“ družstvo do soutěže a „B“ družstvo mimo soutěž, hráč  

XY smí nastoupit za obě přihlášená družstva. 

Příklad 2 

Oddíl Mračno přihlásí „A družstvo i „B“ družstvo do soutěže, hráč XY smí nastoupit pouze 

za jedno přihlášené družstvo. 

3.  Oprávnění ke startu II .  

V kategorii mladších žáků mohou za chlapecká družstva nastupovat do utkání i dívky 

příslušné věkové kategorie (pouze mladší žačky v družstvu mladších žáků). Tato družstva 

budou považována za družstva hrající řádnou soutěž mladších žáků s právem postupu  

na ZHM ČR. 

V případě, že k utkání mladších žáků nastoupí hráčka, jejíž start nebyl předem odsouhlasen 

řídící komisí, bude tento start považován za neoprávněný start se všemi důsledky vyplývajícími 

z pravidel a řádů SNH. 

V každém družstvu mohou ke každému utkání mladších žáků nastoupit maximálně 3 hráčky, 

celkový počet hráček nastoupivších za družstvo mladších žáků v průběhu celé soutěže není 

omezen. 

S předstihem před prvním utkáním, do kterého daná hráčka nastoupí, je oddíl povinen dodat 

řídící komisi (STÚ JOSK SNH) písemný souhlas rodičů s tím, že tato hráčka bude hrát v družstvu 

žáků a řídící komise na základě tohoto souhlasu rodičů start hráčky schválí (tento  

bod se nevztahuje na hráčky, které již byly v průběhu soutěžního ročníku schváleny). 

http://www.nhjmp.hys.cz/
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4.  Hrací systém jednotlivých turnajů  

• jednotlivého turnaje se může zúčastnit max. 9 družstev, 

• za předpokladu, že do příslušného turnaje jsou přihlášeny 3 nebo 4 družstva, turnaj  

se odehraje formátem každý s každým dvakrát, 

• za předpokladu, že do příslušného turnaje je přihlášeno 5, 6 nebo 7 družstev, turnaj  

se odehraje formátem každý s každým jedenkrát, 

• za předpokladu, že do příslušného turnaje je přihlášeno 8 družstev, turnaj bude 

rozdělen do dvou skupin po 4 družstvech, 2 nejlépe umístěná družstva postupují  

do skupiny o postup na ZHP ČR (čtvrtfinále ZLM), zbylá dvě družstva budou nasazena 

do skupiny o umístění, vzájemná utkání ze základní skupiny se přenáší do další skupiny, 

v základních i nadstavbových skupinách se hraje formátem každý s každým jedenkrát 

(celkem 20 utkání za turnaj, 5 utkání pro každé družstvo), 

• za předpokladu, že do příslušného turnaje je přihlášeno 9 družstev, turnaj bude 

rozdělen do tří skupin po 3 družstvech, první družstvo postupuje do skupiny o postup 

na ZHP ČR (čtvrtfinále ZLM), druhé družstvo postupuje do skupiny pro družstva 

umístěná na druhém místě a družstvo na třetím místě postupuje do skupiny  

pro družstva umístěná na třetím místě, v základních i nadstavbových skupinách  

se hraje formátem každý s každým jedenkrát (celkem 18 utkání, 4 utkání pro každé 

družstvo), 

• rozdělení do jednotlivých skupin provede ÚM JOSK SNH na základě umístění 

v podzimní části soutěžního ročníku 2020 / 2021 (a to i v případě účastníků z jiných 

oblastí), 

• hrací doba jednotlivých utkání bude stanovena po poradě s pořádajícím oddílem  

dle zajištěné doby ve sportovní hale, 

• jednotlivých turnajů se musí zúčastnit minimálně tři družstva, při menším počtu bude 

konkrétní turnaj zrušen a o dalším postupu rozhodne JOSK SNH, 

• výše zmíněné body neplatí pro kategorii mladšího a staršího mini žactva, kapacita 

turnaje bude omezena pouze kapacitou pořadatele. 

5.  Rozlosování turnajů  

Rozlosování příslušných turnajů proběhne dle Bergerových turnajových tabulek, viz Příloha  

č. 1 - Tabulky pro rozpis soutěží, Soutěžního řádu SNH 2019. Rozlosování příslušných turnajů 

provede ÚM JOSK SNH a to nejméně pět pracovních dní před konáním příslušného turnaje. 

ÚM může delegovat tuto povinnost na pořadatele příslušného turnaje. 

http://www.nhjmp.hys.cz/
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6.  Rozhodčí, ředitelé  

Nasazení rozhodčích provede úsek rozhodčích a nasazení ředitelů provede úsek mládeže 

společně se sportovně technickým úsekem. 

7.  Zápisy o utkání  

Vyhotovují se stejně jako při turnajích jihomoravského oblastního přeboru (výhradně 

pouze turnajové zápisy – stejné náležitosti jako dlouhodobá soutěž). 

8.  Hrací systém pohárů  

V kategoriích hrané na dva pohárové turnaje se umístění jednotlivých družstev sčítá. 

Bodování následující: 

1. místo – 1 bod 

2. místo – 2 body 

3. místo – 3 body 

4. místo – 4 body atd. 

 

Konečné pořadí ZHP jihomoravské oblasti určí součet bodů z obou turnajů, přičemž 

družstvo s nejmenším součtem bodů se stává vítězem ZHP jihomoravské oblasti a dále  

čím vyšší součet bodů, tím horší umístění. Při shodném součtu bodů rozhoduje o lepším 

umístění vzájemný zápas či minitabulka těchto týmů z obou turnajů.  

V případě, že vzájemné utkání nebylo sehráno nebo není možné určit pořadí  

dle vzájemných zápasů, o konečném umístění rozhodnou pokutové hody v sérii po pěti hodech 

až do rozhodnutí. Ve střelbě se družstva střídají (pořadí se losuje), v jedné sérii  

se nesmí střelec opakovat, před každou sérií bude rozhodčímu kapitány oznámeno střelců 

(mimo brankáře), v případě vstřelení stejného počtu branek se série opakuje až do doby,  

kdy jedno družstvo vsítí v konečné sérii více branek (viz článek číslo 63 Soutěžního řádu  

SNH 2019). 

Do tohoto bodování nebudou zařazena družstva, která se nezúčastní obou pohárových 

turnajů.  

V případě, že družstvo mimo soutěž či družstvo s jinou krajskou příslušností  

než JM sehraje libovolný pohár (oba turnaje), má právo na titul Vítěz ZHP jihomoravské oblasti 

a věcné ceny, zároveň se však umístění těchto družstev pro výpočet postupové tabulky  

na „ZHM ČR“ nepočítá (všechny výsledky jsou vyškrtnuty) a to z důvodu regulérnosti  

a neovlivnění výsledků družstvy mimo soutěž a družstvy z jiných oblastí. 

Postup v praxi: v průběhu turnaje (turnajů) můžou vzniknou až tři různé tabulky,  

a to následovně: 

http://www.nhjmp.hys.cz/
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a) Příslušné kategorie ZHP JOSK SNH se zúčastní pouze družstva z jihomoravské oblasti  

a soutěž je odehrána bez družstev mimo soutěž (jedna tabulka, vítěz ZHP JOSK  

SNH je postupujícím na ZHP ČR), 

b) Příslušné kategorie ZHP JOSK SNH se zúčastní i družstva z jiné než jihomoravské oblasti 

a soutěž je odehrána bez družstev mimo soutěž (dvě tabulky, první tabulka určující 

vítěze ZHP JOSK SNH včetně družstev z jiných oblastí, druhá tabulka určující 

postupujícího na ZHP ČR, tato tabulka je bez družstev s jihomoravskou příslušností), 

c) Příslušné kategorie ZHP JOSK SNH se zúčastní i družstva z jiné než jihomoravské oblasti 

a soutěž je odehrána s družstvy mimo soutěž (případně až tři tabulky, první tabulka 

zahrnuje všechna zúčastněná družstva, jak z jiných oblastí, tak družstev mimo soutěž, 

tato tabulka má pouze informativní charakter, druhá tabulka určující vítěze ZHP JOSK 

SNH včetně družstev z jiných oblastí, třetí tabulka určující postupujícího na ZHP ČR, tato 

tabulka je bez družstev s jihomoravskou příslušností). 

K bodu b) a c): 

• Družstvo z jiné oblasti nikdy nemůže být započítáno v postupové tabulce ZHP ČR, 

• Družstvo mimo soutěž nikdy nemůže být započítáno v tabulce o celkového vítěze  

ZHP JOSK SNH a v tabulce o postup na ZHP ČR. 

9.  Postupy na Zimní mistrovství mládeže  

Mladší a starší žactvo: Na „Zimní halový pohár ČR mládeže“ postupuje nejlépe umístněné 

družstvo z jihomoravské oblasti z každé kategorie, pro kterou bude tato soutěž vyhlášena. 

Předpokladem je, že družstvo podá řádnou přihlášku do této soutěže.  

V případě, že se „ZHM ČR“ nezúčastní nejlépe umístněné družstvo z jihomoravské 

oblasti, má právo nahradit nejlépe umístěné družstvo druhé nejlépe umístněné družstvo 

z jihomoravské oblasti, pokud i to odmítne, má právo se zúčastnit třetí nejlépe umístněné 

družstvo z jihomoravské oblasti. 

Právo postoupit na „ZHM ČR“ má pouze družstvo z jihomoravské oblasti, které zároveň 

není přihlášeno mimo soutěž.  

Dorost: Tři nejlépe umístněné týmy z jihomoravské oblasti v kategorii dorostenců  

a dorostenek postupují do čtvrtfinále „Zimní ligy mládeže“. V případě, že se některé 

z postupujících družstev nezúčastní čtvrtfinále „ZLM“, právo startovat v tomto kole má další 

nejlépe umístěné družstvo (a) z jihomoravské oblasti ze základního oblastního kola hraného 

v jihomoravské oblasti. 

http://www.nhjmp.hys.cz/
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Všeobecně: Právo postupu na ZHP ČR (čtvrtfinále ZLM) a vyhodnocení v ZHP JOSK SNH získá 

pouze družstvo, které řádně sehraje všechny své utkání. O případných výjimkách rozhoduje 

v první instanci příslušný ředitel turnaje, jehož rozhodnutí následně potvrdí JOSK SNH. 

10.  Námitky a odvolání  

Řídí se Disciplinárním řádem přílohou II. „Námitky a odvolání“. 

11.  Hodnocení nejlepších hráčů  

V každé hrací kategorii (kromě mladšího a staršího mini žactva) se hodnotí nejlepší hráči  

a hráčky zimních halových pohárů. Hodnotí se kategorie brankářů, obránců, útočníků  

a samotná kategorie střelci. Vyhodnocení nejlepších hráčů proběhne na základě součtu 

hodnocení z obou turnajů, tyto hodnocení provádí trenéři či vedoucí každého jednotlivého 

družstva, nikoliv rozhodčí a ředitel turnaje, ředitel turnaje má právo hlasovat pouze v případě, 

dojde-li k rovnosti bodů (nelze praktikovat u střelců). Vyhodnocení hráči a hráčky obdrží 

diplom (pohár). 

  

http://www.nhjmp.hys.cz/
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C .  R Ů Z N É  

1.  Postihy a disciplinární opatření  

• Oddíl, jehož družstvo zaviní vyhlášení kontumačního výsledku, bude potrestáno 

udělením pořádkové pokuty 500 Kč (ve prospěch účtu JOSK SNH). Neplatí se na místě 

pořádajícímu oddílu.  

• Vyhlášení kontumačního výsledku v neprospěch jednoho družstva ve více  

než 50 % jeho utkání může mít za následek vyloučení ze soutěže.  

• Za vyloučení družstva ze soutěže se uděluje pořádková pokuta 2.000 Kč, potrestanému 

družstvu propadá startovné. 

• Při odhlášení družstva ze soutěže v příslušné kategorii více než 2 dny před konáním 

příslušného turnaje se pořádková pokuta neuděluje, ale tento oddíl musí uhradit 

pořadateli turnaje částku ve výši rovnající se stanovenému startovnému na turnaji. 

• Při odhlášení družstva ze soutěže v příslušné kategorii méně než 2 dny před konáním 

příslušného turnaje se uděluje oddílu pořádková pokuta ve výši 500 Kč (ve prospěch 

účtu JOSK SNH) a tento oddíl musí dále uhradit pořadateli turnaje částku ve výši 

rovnající se stanovenému startovnému na turnaji. 

• Při neomluvené účasti (odhlášení nebylo provedeno min. 1 den před příslušným 

turnajem) na jednotlivém turnaji „ZHP JMOP“ a „základního kola ZLM JMOP“ 

v příslušné kategorii se uděluje pořádková pokuta ve výši 2.000 Kč (ve prospěch účtu 

JOSK SNH) a tento oddíl musí dále uhradit pořadateli turnaje částku ve výši rovnající  

se stanovenému startovnému na turnaji. 

• Odhláška (omluva) musí být doručena e-mailem na adresu předsedy ÚM JOSK SNH 

libor.bulicka@seznam.cz, a v kopii na adresu předsedy STÚ JOSK  

SNH stujosksnh@gmail.com a na adresu organizačního pracovníka pořádajícího oddílu. 

• Pořadateli, který řádně nezajistí své povinnosti (viz bod C.3 těchto propozic) bude 

uložena pokuta ve výši 200 Kč za každé provinění proti těmto propozicím. Při závažném 

a soustavném porušení povinností pořadatele, může být pořádající oddíl omezen 

(znevýhodněn)při nasazení pořadatelství v následujícím soutěžním ročníku. 

2.  Platnost propozic  

• Tyto propozice jsou platné pro ZHP jihomoravské oblasti mládeže vypisované JOSK  

SNH v ročníku 2020 / 2021 a výklad těchto pravidel přísluší pouze JOSK SNH. 

• Ve všech případných eventualitách neuvedených v těchto propozicích platí ustanovení 

Pravidel SNH, SŘ, DŘ, RŘ a přestupní řád SNH. 

http://www.nhjmp.hys.cz/
mailto:libor.bulicka@seznam.cz
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• Doplňky těchto propozic budou vycházet ve Zpravodajích JOSK SNH a stávají  

se po zveřejnění nedílnou součástí těchto propozic. 

3.  Povinnosti účastníků akce  

Povinnosti a práva ředitele akce: 

• Řídit průběh akce, plnit úkoly ředitele akce vyplývající z ustanovení těchto propozic  

a ostatních instrukcí řídící komise akce a společně s řídící komisí rozhodovat v duchu 

pravidel NH, řádů SNH a ustanovení těchto propozic. 

• Překontrolovat zajištění akce ze strany pořadatele – šatny, vybavení, zdravotní služba 

atd. 

• Před zahájením akce převzít k následné kontrole registrační průkazy a další doklady 

účastníků (kartičky zdravotní pojišťovny, případně občanské či jiné doklady). 

• Ve spolupráci s vedoucím rozhodčích provést nasazení rozhodčích na jednotlivá utkání. 

• Sledovat průběh jednotlivých utkání a veškerého dění, operativně řešit veškeré 

záležitosti spojené s danou akcí. 

• Společně s řídící komisí řešit a rozhodnout o oprávněnosti podaných námitek. 

• Společně s pořadatelem provést po skončení všech utkání vyhlášení vítězů a ukončení 

(vždy po posledním turnaji pořádaným v rámci ZHP JOSK SNH v příslušné kategorii). 

Povinnosti a práva vedoucího družstva: 

• Kromě povinností vedoucího družstva vyplývajících z ustanovení pravidel NH, řádů  

SNH a ostatních ustanovení těchto propozici jsou vedoucí družstev všech účastníků 

povinni odevzdat řediteli akce na jednotném formuláři hodnocení nejlepších hráčů  

a hráček. 

Povinnosti a práva pořadatele turnaje: 

• V případě požadavku účastníků zajistit službu na nádraží, případně po dohodě na jiném 

místě použije-li zúčastněné družstvo jiného dopravního prostředku. 

• Po skončení všech utkání zajistit slavnostní ukončení akce s vyhlášením výsledků  

a předáním ocenění (u dorostu po prvním turnaji, u žactva po druhém turnaji). 

• Zajistit na dny konání akce pořadatelskou službu, pořadateli se doporučuje zajistit  

i zdravotnickou službu. 

• Zajistit občerstvení na hřišti po celou dobu konání akce (minimálně v rozsahu 

nealkoholických nápojů). 

• Připravit předem zápisy o utkání s nadepsaným záhlavím, zajistit hodnotící formuláře, 

http://www.nhjmp.hys.cz/
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• Instalovat na hřišti rozpis utkání a společně s ředitelem akce doplňovat průběžné 

výsledky a tabulku soutěže. 

• Zajistit uzamykatelné šatny pro družstva a rozhodčí včetně sociálních zařízení  

a místnost pro řídící komisi akce. 

• Zajistit míče na národní házenou pro použití při utkáních. 

• Zajistit na den konání akce Soutěžní řád, Disciplinární řád včetně příloh, Pravidla NH. 

• Příjmové doklady (příjem za případné námitky) a propozice akce včetně všech příloh  

a doplňků. 

• Provést úhradu nákladů ředitele a rozhodčích dle platné hospodářské směrnice akce  

a následně na předepsaných formulářích předložit vyúčtování těchto nákladů HK JOSK 

SNH, ověřit využití vlastního automobilu ze strany ředitele a rozhodčích. 

  

http://www.nhjmp.hys.cz/
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D .  O P A T Ř E N Í  V Z H L E D E M  K  E P I D E M I I  K O R O N A V I R U  

V případě, že vlivem vládních opatření nebude JOSK SNH umožněno k datu 1. prosince 2020 

umožněno organizovat ZHP JOSK SNH 2020 / 2021 nebo nebude k tomuto datu znám termín 

ukončení vládních opatření, JOSK SNH odloží konaní dotčených turnajů. 

Pořadatel dotčeného (odloženého) turnaje bude ze strany JOSK SNH vyzván k návrhu nového 

termínu turnaje. V případě, že určený pořadatel turnaje nebude schopen zajistit náhradní 

termín konkrétního turnaje, bude pořadatelství dotčeného turnaje nabídnuto dalším oddílům. 

Nejzazší termín pro odehrání turnajů ZHP JOSK SNH 2020 / 2021 je následující: 

• Dorostenky – 9. ledna 2021, sobota 

• Dorostenci – 10. ledna 2021, neděle 

• St. Žačky – 7. března 2021, neděle 

• St. Žáci – 7. března 2021, neděle 

• Mladší žačky – 7. března 2021, neděle 

• Mladší žáci – 7. března 2021, neděle 

JOSK SNH z výše uvedených důvodů reservoval v nafukovací hale 1. NH Brno následující 

termíny: 

• 23. a 24. ledna 2021, sobota + neděle, 

• 6 a 7. února 2021, sobota + neděle, 

• 20. a 21. února 2021, sobota + neděle, 

• 6 a 7. března 2021, sobota + neděle, 

• 13. a 14. března 2021, sobota + neděle 

V případě, že nebudou některé nebo všechny turnaje ZHP JOSK SNH odehrány  

a JOSK SNH bude mít povinnost nominovat postupující družstva na ZHP ČR, rozhodne JOSK 

SNH o dalším postupu. 

JOSK SNH připomíná všem pořadatelům výše uvedených turnajů, že je nezbytné dodržovat 

všechna hygienická opatření vydaná vládními a jinými opatřeními. 
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Zapsal: 

 

 

Libor Bulička  Stanislav Vošický 

předseda ÚM JOSK SNH  předseda JOSK SNH 
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P Ř Í L O H A  Č .  1 :  H O S P O D Á Ř S K Á  S M Ě R N I C E  Z I M N Í C H  
H A L O V Ý C H  P O H Á R Ů  A  Z I M N Í  L I G Y  M L Á D E Ž E   
P R O  A K C E  P O Ř Á D A N É  V  R Á M C I  P Ů S O B N O S T I  J M O S K .  

 

Zúčastněná družstva hradí: 

• Jízdné do místa turnaje a zpět. 

• Startovné (pouze na zaplacení rozhodčích a ředitele turnaje).  

 

Pořádající oddíl: 

• Vybere proti potvrzení startovné od každého účastníka (pouze na zaplacení rozhodčích 

a ředitele turnaje). 

• Uhradí nájem haly. 

• Provede vyúčtování haly, fakturu s výdajovým dokladem za pronájem haly zašle  

do deseti dnů od konání turnaje obyčejnou poštou na adresu: Jaromír Skalník, 

Fouskova 3, 616 00 Brno.  

 

JM OSK SNH: 

• Uhradí pořádajícím oddílům pronájem haly na základě včas zaslané faktury 

s výdajovým dokladem za pronájem haly. 

• Zajistí a uhradí poháry tak, aby byly předány vždy na závěrečném turnaji. 

 
Přehled udělovaných pohárů: 

• Dorostenci  (3 pro nejlepší družstva, nejlepší brankář, obránce, útočník a střelec) 

• Dorostenky (3 pro nejlepší družstva, nejlepší brankář, obránce, útočník a střelec) 

• St. žáci  (3 pro nejlepší družstva, nejlepší brankář, obránce, útočník a střelec) 

• St. žačky (3 pro nejlepší družstva, nejlepší brankář, obránce, útočník a střelec) 

• Ml. žáci (3 pro nejlepší družstva, nejlepší brankář, obránce, útočník a střelec) 

• Ml. žačky (3 pro nejlepší družstva, nejlepší brankář, obránce, útočník a střelec) 

• St. mini žactvo (3 pro nejlepší družstva) 

• Ml. mini žactvo (3 pro nejlepší družstva) 

Kontakt na hospodáře JMOSK:   

Jaromír Skalník  

Mobil: (+420) 731 836 516 

E-mail: skalnikjaromir@seznam.cz

http://www.nhjmp.hys.cz/
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P Ř Í L O H A  Č .  2 :  Z Á V A Z N Á  P Ř I H L Á Š K A  D O  Z I M N Í H O  
H A L O V É H O  P O H Á R U  J I H O M O R A V S K É H O  O B L A S T N Í H O  

P Ř E B O R U  2 0 2 0  /  2 0 2 1  

Vyplněním možností „ano“ či „ne“ v příslušném sloupečku přihlásíte či nepřihlásíte družstvo 

do soutěže. Přihlašuje-li oddíl v příslušné kategorii více družstev nebo družstvo bude startovat 

„mimo soutěž“ uvede tuto skutečnost do poznámek. V dorosteneckých kategoriích prosím 

„nezávazně“ do poznámek uveďte, zdali má Vaše družstvo zájem účasti v dalších kolech „Zimní 

ligy mládeže“. 

  KATEGORIE „Ano / Ne“ Počet družstev Mimo soutěž 

  Dorostenky    

  Dorostenci    

  St. Žáci    

  St. Žačky    

  Ml. žáci    

  Ml. žačky    

 

 
KATEGORIE 

1. Turnaj 
„ano / 
ne“ 

2. Turnaj 
„ano / 
ne“ 

Počet 
družstev 

Mimo soutěž 

 
St. mini žactvo 
 

    

Ml. mini žactvo     

 

Řádně vyplněnou přihlášku pošlete na e-mailovou adresu předsedy úseku mládeže: 

libor.bulicka@seznam.cz do 1. prosince 2020. 

 

 

Datum  Podpis oprávněného pracovníka  Razítko oddílu 

  

http://www.nhjmp.hys.cz/
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HODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH HRÁČŮ / HRÁČEK  

ZHP JMOP 2020 / 2021 

Kategorie:  Hodnotící oddíl:  

 

nejlepší brankář / nejlepší brankářka  

Pořadí Jméno Číslo dresu Oddíl Body 

1.    3 

2.    2 

3.    1 

 

nejlepší obránce  / nejlepší obránkyně  

Pořadí Jméno Číslo dresu Oddíl Body 

1.    3 

2.    2 

3.    1 

 

nejlepší útočník / nejlepší útočnice  

Pořadí Jméno Číslo dresu Oddíl Body 

1.    3 

2.    2 

3.    1 

 

Upozornění – hráči / hráčky vlastního družstva se nehodnotí (a to i v případě vícero družstev 

z jednoho oddílu). V případě „nerealisticky“ vyplněného hodnocení je ředitel turnaje oprávněn 

takové hodnocení vyřadit. 

Hodnotil (jméno):  Podpis hodnotícího:  

Hodnocení odevzdat nejpozději do 14:00 u ředitele turnaje!  

Konečné pořadí se počítá v součtu za oba turnaje ZHP JMOP 2020 / 2021.  

http://www.nhjmp.hys.cz/

