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OBLASTNÍ KOMISE SVAZU NÁRODNÍ HÁZENÉ VYPISUJE PRO ROČNÍK 

2020 / 2021 PŘEBORY TĚCHTO KATEGORIÍCH: 

Ženy, muži, dorostenky, dorostenci, starší žákyně, starší žáci, mladší žákyně, mladší žáci,        
starší přípravka a mladší přípravka 

A.   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1.  Řídící orgán 

Soutěž řídí Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu národní házené (dále jen JOSK) 
prostřednictvím svého úseku sportovně-technického, soutěže přípravek prostřednictvím úseku 
mládeže.  

2. Pořadatel 

Pořadateli jednotlivých zápasů jsou oddíly (kluby) národní házené uvedené v termínové 
listině na prvním místě. 

3. Místa konání 

Utkání se hrají na hřištích NH pořádajících oddílů. 

4. Termíny zápasů 

Utkání budou hrány na podzim 2020 a na jaře 2021. Hrací systém a termíny budou dle počtu 
přihlášených družstev upřesněny se zástupci oddílů při losování.  

5. Účastníci soutěží 

Družstva řádně v termínu přihlášená, splňující všechna kritéria SŘ SNH. 

6. Úhrada 

Družstva startují na náklady oddílů respektive TJ, SK, ke kterým přísluší.  
Náklady rozhodčím hradí pořádající oddíl.  
Oddíly musí mít uhrazeny všechny pokuty z minulého soutěžního ročníku, jinak nebudou 

jejich družstva připuštěna do soutěží. 

7. Delegace rozhodčích 

Úsek rozhodčích bude delegovat zápasy všech kategoriích.   
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8. Přihlášky – losování 

Uzávěrka přihlášek (s výjimkou družstev přípravky) je do 30. 6. 2020. Rozlosování soutěží 
bude představeno na Valné hromadě oddílů jihomoravské oblasti dne 8. 8. 2020 v 10:30 hodin ve 
sportovním areálu Drakenu Brno.  

Přihlášky zasílejte poštou na adresu:   
Stanislav Vošický, Hrdličkova 693, 396 01 Humpolec, případně emailem na adresu: 

vosicky.stanislav@quick.cz.  
Uzávěrka přihlášek družstev přípravky je do 15.9.2020. Rozlosování soutěží provede poté ÚM 

JOSK SNH po telefonické konzultaci s oddíly, které přihlásí do soutěže přípravek své(á) družstvo(a).   
Přihlášky zasílejte poštou na adresu:   
Stanislav Vošický, Hrdličkova 693, 396 01 Humpolec, případně emailem na adresu: 

vosicky.stanislav@quick.cz (ale musí být velmi dobře a čitelně naskenováno!!!!!)  

9. Začátky utkání 

Oddíly jsou povinny nahlásit začátky utkání svých družstev nejpozději do 21. 8. 2020 
(podzimní část soutěží) a do 28. 2. 2021 (jarní část soutěží). Dále je nutno nahlásit přesnou adresu 
hřiště, povrch (případné omezení na obuv) a domácí rozhodčí, včetně jména a adresy (viz přihláška 
do soutěží). Pokud oddíl nenahlásí začátky utkání budou tyto určeny oblastní soutěžní komisí. 

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. Předpis 

Hraje se dle směrnic těchto propozic, jejich příloh a doplňků zveřejněných ve Zpravodajích 
JOSK SNH. Není-li uvedeno jinak v těchto Propozicích, platí v plném rozsahu Pravidla NH, SŘ a DŘ 
NH. 

2. Startují 

hráčky a hráči příslušných věkových kategorií podle podmínek SŘ NH. Startovat mohou za 

přípravka mladší  ..............hráčky a hráči narození od 1.9.2013 včetně   

přípravka starší  .................hráčky a hráči narození od 1.9.2011 včetně   

mladší žactvo  ....................hráčky a hráči narození od 1.9.2008 včetně   

starší žactvo  .......................hráčky a hráči narození od 1.9.2005 včetně a před 31.8.2008 včetně  

dorost  .................................hráčky a hráči narození od 1.9.2002 včetně a před 31.8.2005 včetně  

dospělí .................................hráčky a hráči narození před 31.8  2002 včetně 

          ●   v každé kategorii mohou startovat i hráčky a hráči o jednu kategorii mladší vyjma starších a mladších 

žáků, kde mohou startovat i hráči starší a mladší přípravky 
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3. Oprávnění startu 

Hráčky a hráči se musí prokázat před utkáním platným registračním průkazem SNH. Pro 
případ pochybností a případné konfrontace jsou povinní hráči starší 15 let mít u sebe občanský 
průkaz nebo jiný průkaz vydaný státní správou a hráči mladší 15 let průkaz zdravotní pojišťovny, a 
to při každém soutěžním utkání. Družstva B, respektive C oddílů, které mají v soutěžích dva či více 
celků téže kategorie se řídí ustanoveními o soupiskách platného SŘ SNH a těchto propozic. 

4. 4. Hlášení výsledků 

Pořádající oddíl je povinen nahlásit výsledek zápasu (zápasů) vždy v den sehrání utkání(ch) 
do 19.00 hodin na telefonní čísla: 728 725 849, 730 575 950, můžete použít i email: 
vosicky.stanislav@quick.cz. Pokuta za nenahlášení výsledku(ů) je 100,– Kč za každý zápas.  

Zápisy je nutné posílat nejpozději první pracovní den po odehraném(ých) utkání(ch) na 
adresu: Jan Musil, Krátká 23/6, 664 49 Ostopovice. Je možné poslat naskenované emailem na adresu: 
honzamusil@tiscali.cz. Pokud si oddíl vybere způsob zasílání zápisů elektronicky, tak je povinen 
originály zápisů archivovat a nejpozději první pracovní den po odehrání posledního domácího 
zápasu v podzimní i jarní části soutěže zaslat všechny tyto originály zápisů hromadně poštou na 
adresu: Jan Musil, Krátká 23/6, 664 49 Ostopovice. 

Zápisy v kategorii přípravek je nutné poslat první pracovní den po odehraném turnaji na 
adresu: Bulička Libor, Borová 1723, 696 42 Vracov.   

Zápisy posílá pořádající oddíl. Za pozdní odeslání zápisu(ů) je pokuta 100,– Kč za každý zápis. 

5. Disciplinární opatření, námitky, odvolání 

Vše se řídí platným Disciplinárním řádem SNH. 

6. Různé 

a. Upozorňujeme, že řídící orgán soutěže bude bez dalšího upozornění trestat pořádkovými 
pokutami všechny liknavosti při zasílání zápisů, hlášení výsledků apod. 

b. Každé domácí družstvo je povinno mít připraveny dvě sady dresů a na žádost rozhodčího se 
převléknout. 

c. Veškeré materiály vydané oblastní soutěžní komisí jsou pro všechny účastníky závazné a tito 
jsou povinni se jimi řídit.   

d. Pokuty za nedostavení se na zápas nebo turnaj jsou 1500,- Kč pro dospělé, 1000,- Kč pro 
mládež, pro přípravku 500,- Kč, za odstoupení (vyloučení) ze soutěže 5000,- Kč pro dospělé, 
3000,- Kč pro mládež, 1000,- Kč pro přípravku.  

e. Přihlášky do soutěží potvrzuje oddíl, dále TJ, která současně potvrzuje, že uhradí náklady na 
účast družstev. 

f. Utkání družstev stejného oddílu musí být odehrána nejpozději do termínu určeného při 
rozlosování, v opačném případě budou výsledky kontumovány oběma družstvům. 

g. V kategorii dospělých není možné přihlásit družstvo(a) MIMO SOUTĚŽ.  
h. Pokud má oddíl v kategoriích dospělých „A“ družstvo v ligové soutěži a v oblastní soutěži 

„B“ družstvo, tak v případě že nastoupí za „B“ družstvo hráčka (hráč), která(ý) již je na 
soupisce „A“ družstva, tak se toto nebude považovat za neoprávněný start a nebude se utkání 
kontumovat, ale toto družstvo bude od tohoto okamžiku bráno, že hraje „bez nároku na 
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postup“. I v dalších zápasech tohoto družstva potom mohou nastupovat hráčky (hráči), 
které(ří) již jsou na soupisce „A“ družstva. Výsledky tohoto družstva se budou započítávat do 
tabulky soutěže, ale toto družstvo nemůže postoupit do vyšší soutěže. Toto ustanovení 
neplatí, pokud by oddíl přihlásil do oblastního přeboru dvě a více družstev.    

i. Pokud oddíl nemá v dané kategorii mládeže dostatečný počet hráček (hráčů) může přihlásit ve 
výjimečných případech družstvo, ve kterém budou startovat maximálně dva o jeden soutěžní 
rok starší hráčky (hráči) – toto družstvo však bude hrát MIMO SOUTĚŽ.  

j. Pokud ve výjimečných případech bude družstvo mládeže přihlášeno pouze na část soutěže, 
tak bude hrát MIMO SOUTĚŽ. I v tomto případě platí, že v tomto družstvu budou startovat 
maximálně dva o jeden soutěžní rok starší hráčky (hráči).  

k. 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 
Mistrovství či Pohár ČR mladších žáků 2021, resp. Zimní halové mistrovství ČR mladších 
žáků, a to za těchto podmínek: 

- 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 (vzor souhlasu rodičů je přílohou č. 1 těchto propozic) a řídící komise na základě 

tohoto souhlasu rodičů start hráčky schválí 

- 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 

- pro mladší žačku není možné realizovat hostování do mládežnického družstva stejné 

nebo vyšší kategorie (PŘ čl. 1, bod 3, odst. d) do družstva mladších žáků nového oddílu 

l. Doplnění do soupisek - vzhledem k nižšímu počtu družstev v soutěžích se upravuje dle SŘ, odd. IV, čl. 
28 počet utkání, po kterých se dopisuje hráčka (hráč) na soupisku následovně: 

 při počtu utkání v soutěžním ročníku do 8 včetně se hráčka (hráč) dopisuje po 2 odehraných 
utkáních. 

 při počtu utkání v soutěžním ročníku od 9 do 12 včetně se hráčka (hráč) dopisuje po 3 
odehraných utkáních. 

 při počtu utkání v soutěžním ročníku od 13 do 16 včetně se hráčka (hráč) dopisuje po 4 
odehraných utkáních. 

 při počtu utkání v soutěžním ročníku od 17 výše se hráčka (hráč) dopisuje po 5 odehraných 
utkáních 
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m. Celkové hodnocení v kategorii přípravek bude určeno následovně. Každé družstvo získá na každém 
turnaji dle svého umístnění body dle následující tabulky: 

 POČET ÚČASTNÍKŮ A BODY ZA UMÍSTĚNÍ 

U
M

ÍS
T

Ě
N

Í 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 

2. 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 

3. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

4. - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

5. - - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

6. - - - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

7. - - - - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 

8. - - - - - 1 3 5 7 9 11 13 15 

9. - - - - - - 1 3 5 7 9 11 13 

10. - - - - - - - 1 3 5 7 9 11 

11. - - - - - - - - 1 3 5 7 9 

12. - - - - - - - - - 1 3 5 7 

13. - - - - - - - - - - 1 3 5 

14. - - - - - - - - - - - 1 3 

 
Jednotlivým družstvům se získané body z jednotlivých turnajů sčítají, pokud se některé družstvo 

nezúčastní některého z turnajů, tak za tento turnaj nezíská žádný bod, celkové pořadí soutěže přípravek určí 

vyšší počet bodů získaných na všech turnajích za celou sezónu, v případě rovnosti bodů rozhoduje větší 

bodový zisk (2 body za vítězství, jeden bod za remízu) ze vzájemných zápasů, případně větší rozdíl 

vstřelených a obdržených branek ze vzájemných utkáních.  

Pokud nebude možné přesto určit pořadí, tak se budou střílet 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 vedoucím oznámeno 5 střelců (mimo brankáře), 

 v případě vstřelení stejného počtu branek se série opakuje až do doby, kdy jedno družstvo 

vsítí v konečné sérii více branek. 

Do celkového pořadí turnaje se počítají všechna družstva, která splňují všechna kritéria, to znamená, 

že všechny děti spadají do příslušné kategorie přípravky a v případě více družstev z jednoho oddílu nehraje 

některé dítě (některé děti) za více těchto družstev na jednom turnaji 

Soupisky se v kategorii přípravek nevedou, na jednom turnaji však smí každé dítě nastoupit pouze za 

jedno družstvo, pokud nastoupí dítě za více družstev jednoho oddílu, tak do celkového pořadí tohoto turnaje 

se bere pouze abecedně nejnižší družstvo, zatímco abecedně vyšší družstva jsou na tomto turnaji považována 

za družstva MIMO SOUTĚŽ 
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Je možné, že na jednom turnaji hraje „B“ družstvo MIMO SOUTĚŽ a na dalším turnaji již splňuje 

všechna kritéria, tak potom je na tom dalším turnaji považováno za řádného účastníka a získá i body dle 

tabulky – viz. výše 

Výsledky družstev hrajících na turnaji MIMO SOUTĚŽ se započítávají do tabulky tohoto turnaje, 

nicméně po skončení turnaje se zredukuje pořadí tak, aby body získala pouze družstva hrající řádně v soutěži 

Příklad:  

 

Turnaj přípravky skončí tímto pořadím: 

1. TJ Sokol Vracov „A“ 

2. 1. NH BRNO (mimo soutěž) 

3. Draken Brno „A“ 

4. TJ Sokol Vracov „B“ (mimo soutěž) 

5. Sokol Svinov  

6. Draken Brno „B“ 

7. TJ Sokol Ostopovice 

Za tento turnaj získají družstva tento počet bodů: 

1. TJ Sokol Vracov „A“  9 bodů 

2. Draken Brno „A“  7 bodů 

3. Sokol Svinov   5 bodů 

4. Draken Brno „B“  3 body 

5. TJ Sokol Ostopovice  1 bod 

 

 

 

n. Oddíly jsou povinni na žádost STÚ JOSK SNH zaslat údaje o hráčkách a hráčích (jméno, příjmení, číslo 
registrace ve SNH) za účelem evidence soutěží a to vždy nejpozději do tří pracovních dní co o to budou 
požádáni. V případě nesplnění této žádosti je pokuta 100,- Kč.    

o. V případě, že se do oblastních soutěží přihlásí družstvo z jiné oblasti, nevzniká mu nárok postupu do 
vyšších soutěží za jihomoravskou oblast. 

 

 
 

Stanislav Vošický 

Předseda JOSK SNH Brno 

DÚ JOSK SNH Brno 

Libor Bulička 

ÚM JOSK SNH Brno 

M.n.h. Jan Musil 

ÚR JOSK SNH Brno 

STÚ JOSK SNH Brno 

Jaromír Skalník 

ÚR JOSK SNH Brno 

Hospodář JOSK SNH Brno 
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Příloha číslo 1: 

 

 

 

Souhlas rodičů 

 

 

Souhlasím s tím, aby moje dcera ………………………………………………………………….………………. 

                                                                                                 (jméno, příjmení, datum narození) 

hrála v sezóně 2020/2021 v soutěžích mladších žáků v národní házené. 

Svým podpisem stvrzuji, že si uvědomuji možné problémy vzniklé při společné hře chlapců a dívek, jako 

je fyzický kontakt při hře a možná nedostupnost oddělených šaten a sprch. 

 

 

V ……………………………………. dne ……………………………………. 

 

 

 

 

 

      …………………………………………………………. 

                           Jméno a podpis zákonného zástupce 

 

 

 


