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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Řízení zimní ligy mládeže

a) přísluší z pověření VV SNH komisi mládeže (dále jen KM SNH), základní kolo (kola) je stejně
jako u ZHP plně v kompetenci příslušných oblastních komisí (ÚM OSK)

b) pro řízení ZLM je vždy určena řídící komise pro jednotlivé turnaje ve složení:
ředitel – deleguje VV SNH na návrh KM SNH (kromě základních kol)
vedoucí rozhodčích – deleguje VV SNH na návrh KR SNH a KM SNH (kromě základních kol)
hlavní pořadatel – deleguje pořádající oddíl či klub

c) řídící komise dbá na dodržování Pravidel a řádů SNH, na bezproblémový chod turnaje, na
dodržování časového rozpisu akce, zastává funkci disciplinární komise a vyhodnocuje nejlepší
hráče/hráčky turnaje (pouze ve finále).

2. Pořadatelé

Z pověření VV SNH pořádají jednotlivá kola ZLM (od čtvrtfinále) v roce 2015 oddíly a kluby
národní házené určené KM SNH stejným klíčem, jako je to u finálových turnajů ZHP – na základě
žádosti o přidělení pořadatelství, nabídky podmínek a zajištění.

3. Termíny konání

· základní (oblastní) kola proběhnou do 25. ledna 2015 a jejich uspořádání je plně v kompetenci
příslušných oblastních komisí (OSK a ÚM)

· čtvrtfinále ZLM proběhne v termínu 31. ledna – 8. února 2015, jednodenní akce (datum bude
určen dle možností pořadatele)

· semifinále ZLM proběhne v termínu 21. února – 1. března 2015, jednodenní akce (datum bude
určen dle možností pořadatele)

· finále proběhne v termínu 14. - 15. března nebo 28. - 29. března 2015, dvoudenní akce
organizovaná podobně jako finále ČP poháru dospělých, pokud možno se společenským
večírkem, časem i programem přizpůsobeným dané věkové kategorii (DLE MOŽNOSTÍ A ZÁJMU
POŘADATELE), přesný termín bude určen dle možností pořadatele tak, aby nekolidoval s finále
ČP dospělých

4. Postupový klíč

· základní (oblastní) kola proběhnou v jednotlivých oblastech a jsou plně v kompetenci příslušné
OSK – z každé oblasti postoupí zpravidla 3 nejlépe umístěná družstva do čtvrtfinále ZLM,
nominace družstev do čtvrtfinále je v kompetenci OSK

· čtvrtfinále ZLM proběhnou jako jednodenní akce, na které se proti sobě utkají:
skupina A – zástupci jihomoravské a severomoravské oblasti
skupina B – zástupci východočeské a středočeské oblasti
skupina C – zástupci západočeské a severočeské oblasti

z každé čtvrtfinálové skupiny postoupí vždy 4 nejlépe umístěná družstva do semifinále ZLM
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· semifinále ZLM proběhnou jako jednodenní akce za účasti 12 postupujících družstev ze
čtvrtfinále rozdělených do dvou skupin s přihlédnutím na územní příslušnost:

skupina D – 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 4B
skupina E – 1C, 2B, 2C, 3B, 3C, 4C

z každé semifinálové skupiny postoupí vždy 4 nejlépe umístěná družstva do finále ZLM
· finále ZLM proběhne jako dvoudenní akce organizovaná podobně jako finále ČP dospělých

5. Místo konání

Hraje se v kryté hale zajištěné pořadatelem akce.

6. Přihlášky

a) nejpozději 26. ledna 2015, tzn. minimálně 5 dní před konáním jednotlivých čtvrtfinálových
kol zašlou příslušné oblastní soutěžní komise na SE SNH a na předsedu KM SNH konkrétní jména
družstev, která budou oblast na těchto turnajích reprezentovat, nominace je plně v kompetenci
příslušné OSK

b) v ZLM nemůže startovat žádné družstvo, které se nezúčastnilo místně příslušného oblastního
kola ZLM, a to ani družstvo pořadatele, které nemá právo se jakýchkoli kol účastnit, pokud se na ně
řádně neprobojovalo

c) jestliže dojde k situaci, že se z některé oblasti nepřihlásí v příslušné kategorii žádné družstvo
či se tam základní kola neuskutečnila, budou jejich místa nahrazena dalšími družstvy z jiné oblasti, a
to na základě umístění v předchozím kole

7. Účastníci

· v základních kolech se utkají v rámci oblastí všechna přihlášená družstva (hrací systém, počet
turnajů atd. je plně v kompetenci příslušné OSK)

· čtvrtfinále ZLM – účastní se zpravidla družstva, která se umístila na prvních třech místech
základních kol v jednotlivých oblastech: středočeské, severočeské, východočeské, západočeské,
jihomoravské a severomoravské

· semifinále ZLM – účastní se družstva, jež se ve čtvrtfinálových bojích umístila na 1. – 4. místě
· finále ZLM – účastní se družstva, jež se v semifinále umístila na 1. – 4. Místě
· družstvo pořadatele pokud se do ZLM řádně neprobojovalo, nemá právo účasti
· družstva, jež se vůbec neúčastnila místně příslušného základního (oblastního) kola ZLM, nemají

právo účasti v dalších kolech ZLM

8. Pořad utkání

a) je v kompetenci ředitele turnaje s přihlédnutím na náročnost přepravy jednotlivých družstev
b) ředitel má právo se souhlasem všech vedoucích družstev pozměnit pořadí a začátky utkání

9. Rozlosování

Je v kompetenci ředitele akce a musí být známo nejpozději 3 dny před konáním akce.
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10.Ubytování

Ubytování je možné zajistit po dohodě s pořadatelem na vlastní náklady účastníka.

11.Stravování

Stravování je možné zajistit pouze v některých případech po domluvě s pořadatelem na vlastní
náklady pořadatele. V halách bude připraveno k prodeji běžné občerstvení.

12.Cestovné

Cestovné bude proplaceno pouze účastníkům finále ZLM dle hospodářské směrnice.
V ostatních kolech se cestovné neproplácí, družstva cestují na vlastní náklady a nebezpečí.

13.Startovné

a) startovné na základní kola je v kompetenci příslušné OSK
b) startovné na čtvrtfinále a semifinále je stanoveno ve výši 800,- Kč/družstvo/turnaj a je

splatné před zahájením jednotlivého turnaje pořadateli, startovné slouží pořadateli na úhradu
nákladů souvisejících s akcí (pronájem haly atd.)

c) ve finále se startovné nehradí

2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Hrací předpis

ZLM se hraje podle pravidel NH, soutěžního, disciplinárního řádu NH a těchto Propozic ZLM.

2. Hrací doba

a) hrací doba jednotlivých utkání čtvrtfinálových a semifinálových turnajů je stanovena podle
počtu účastníků následovně:

pro šest účastníků 2 x 15 minut s přestávkou 2 minuty na výměnu stran
pro pět účastníků 2 x 20 minut s přestávkou 2 minuty na výměnu stran
pro čtyři účastníky 2 x 25 minut s přestávkou 10 minut

b) ve finále je hrací doba 2 x 20 minut s přestávkou 5 minut
c) v utkáních s hrací dobou 2 x 15 minut a kratší není možno čerpat oddechový čas (viz Pravidla

NH čl. IV/12/12.1)
d) v utkáních s hrací dobou 2 x 15 minut a kratší se časové tresty za vyloučení (viz Pravidla NH

čl. I/3/3.1, 4.1) zkracují na polovinu
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3. Herní systém

a) základní kola jsou plně v kompetenci příslušných OSK
b) herní systém pro čtvrtfinále, semifinále a finále bude upřesněn po zasedání KM SNH a

následně zveřejněn nejpozději do 10. ledna 2015

4. Oprávnění ke startu

a) mají hráčky a hráči startující v kategorii dorostu, tzn. hráči a hráčky narození po 1. 9. 1996
včetně a před 31. 8. 2002 včetně

b) v družstvech dorostu může startovat i starší žactvo
c) všichni účastníci startují na platný registrační průkaz SNH
d) k utkání může nastoupit maximálně 15 hráčů či hráček (13 hráčů v poli a 2 brankáři)
e) vedoucí družstev předloží před zahájením každého turnaje řídící komisi soupisku družstva (na

předepsaném formuláři vydaném KM SNH), kde budou uvedeni všichni hráči a funkcionáři účastnící
se turnaje, podepsanou a orazítkovanou razítkem oddílu TJ či SK a k této soupisce přiloží platné
průkazy SNH, průkazky zdravotní pojišťovny a u hráčů a hráček starších 15 let i občanské průkazy
(cizinec doloží rovněž doklad potvrzený MÚ SNH), bez předložení těchto dokladů nebude družstvo
nebo jednotlivec(vci) připuštěni k ZLM

f) každý oddíl či SK, jehož družstvo se zúčastní ZLM, je povinen s družstvem vyslat 2 osoby starší
18 let (členy SNH) ve funkcích vedoucí družstva, trenér či asistent trenéra, a to z důvodu možnosti
kolize s čl. I/4/4.1 a čl. III/7/7.1 Pravidel NH (OT, zdravotní indispozice)

g) za zdravotní způsobilost hráčů a hráček plně odpovídá mateřský oddíl TJ či SK, vedoucí a
trenér družstva, viz SŘ SNH čl. IV/20/f a čl. IV/57/e

5. Hodnocení výsledků utkání a celé ZLM 2015

a) za vítězství v zápase získává družstvo 2 body, za nerozhodný výsledek 1 bod, za porážku 0
bodů, konečné pořadí se určuje podle počtu získaných bodů v celé skupině, vítězem se stává
družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů, při rovnosti bodů se pořadí určí podle čl. 64 SŘ SNH

b) v případě nedohrání soutěže nebudou výsledky vyhlášeny a o konečném řešení rozhodne VV
SNH na svém nejbližším zasedání dle podkladů příslušné řídící komise, která je neprodleně po
skončení akce (1. pracovní den po konání turnaje) zašle na SE SNH

6. Ceny a titul

Družstvo, které se umístí na 1. místě finálového turnaje, získává titul „Vítěz Zimní ligy mládeže
2015“ a dále nevratný pohár, všechna družstva pak diplomy za umístění.

7. Rozhodčí

a) každý turnaj řídí maximálně tři rozhodčí s platnou kvalifikací, z nichž alespoň jeden musí být
zároveň na listině ligových rozhodčích pro soutěžní ročník 2014/15

b) rozhodčí deleguje KR SNH (s výjimkou základních kol)
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8. Hlášení výsledků

Ředitel turnaje je ve spolupráci s pořadatelem povinen do 24:00 dne konání příslušného
turnaje ZLM 2015 nahlásit výsledky a konečné umístění Komisi mládeže SNH na email
vendulasmidlova@seznam.cz

9. Postihy

a) viz DŘ NH + Příloha k „Disciplinárnímu řádu NH“ sazebník trestů oddíl „C“;
b) při kontumaci výsledku z jakýchkoliv důvodů a příčin dostane viník pořádkovou pokutu ve

výši 500 Kč za jedno utkání, úhrada bude provedena až po vydání Závěrečného zpravodaje ZLM
2015, potrestané oddíly či SK vyzve k úhradě sekretář SNH na základě podkladů vydaných KM

10.Námitky

Musí být podány řediteli akce do 5 minut ústně a do 15 minut písemně (podepsány vedoucím a
kapitánem družstva) po ukončení příslušného utkání, proti němuž se námitky podávají. Námitky
musí být při předání jejich písemného znění řediteli doloženy poplatkem 250,- Kč.

3. RŮZNÉ

1. Povinnosti pořadatele

Pořadatel akce je mimo povinností uvedených v pravidlech a řádech SNH povinen zejména:
a) zaslat nejpozději 5 dnů před konáním příslušného kola všem účastníkům organizační pokyny

k dané akci
b) v případě písemného požadavku účastníků předložit spojení na zajištění stravy či noclehů,

kde bude jméno a telefonní spojení na doporučená místa včetně nabídnutých cen za stravu či lůžko
a den pro jednoho účastníka

c) v případě požadavku účastníků zajistit službu na nádraží, případně po dohodě na jiném místě
použije-li zúčastněné družstvo jiného dopravního prostředku

d) zajistit na den konání akce pořadatelskou a zdravotnickou službu
e) zajistit občerstvení v hale po celou dobu konání akce
f) připravit předem zápisy o utkání s nadepsaným záhlavím
g) instalovat v hale rozpis utkání a společně s ředitelem akce doplňovat průběžné výsledky a

tabulku
 h) zajistí uzamykatelné šatny pro družstva a rozhodčí včetně sociálních zařízení a místo pro

řídící komisi
i) zajistit míče na národní házenou
j) zajistit na den konání akce Soutěžní řád, Disciplinární řád včetně příloh, Pravidla NH, příjmové

doklady (pro příjem za případné námitky, startovné atd.), zpravodaje a propozice ZLM včetně všech
příloha a doplňků

k) provést úhradu nákladů ředitele a rozhodčích dle platné hospodářské směrnice akce a
následně na předepsaných formulářích předložit vyúčtování těchto nákladů HK SNH

mailto:vendulasmidlova@seznam.cz
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2. Povinnosti ředitele akce

Ředitel akce je povinen:
a) 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

b) překontrolovat zajištění akce ze strany pořadatele – šatny, vybavení, zdravotní služba  atd.
c) před zahájením akce převzít od vedoucích družstev řádně vyplněné soupisky
d) před zahájením akce převzít k následné kontrole registrační průkazy a další doklady účastníků

(kartičky zdravotní pojišťovny, případně občanské či jiné doklady)
e) ve spolupráci s vedoucím rozhodčích provést nasazení rozhodčích na jednotlivá utkání
f) sledovat průběh jednotlivých utkání a veškerého dění, operativně řešit veškeré záležitosti

spojené s danou akcí
g) společně s řídící komisí řešit a rozhodnout o oprávněnosti podaných námitek
h) společně s pořadatelem provést po skončení všech utkání vyhlášení vítězů a ukončení akce
i) provést hlášení výsledků akce dle ustanovení čl. 2/8 těchto propozic
j) do 3 dnů po ukončení akce zaslat na elektronickou adresu SNH a předsedy KM SNH

hodnocení akce, zpracované tabulky, přehled střelců, udělených karet a disciplinárních trestů,
připomínky účastníků atd.

k) do 3 dnů po ukončení akce zaslat na adresu SNH uvedenou v zápatí úvodní strany těchto
propozic písemné materiály z akce (zápisy o utkání, soupisky atd.)

3. Disciplinární komise

Řídící komise uvedená pod bodem 1 tohoto rozpisu zastává i funkci disciplinární komise se
všemi právy a povinnostmi. Ředitel akce je zároveň předsedou disciplinární komise akce.

4. Dresy

Každé družstvo je povinno mít k dispozici 2 soupravy dresů odlišné barvy. Před utkáním jsou
družstva povinna se dohodnout na barvě dresů, aby byly rozdílné. Volbu má družstvo uvedené v
zápise na prvním místě nebo družstvo pořádajícího oddílu z důvodu prezentace partnerů
pořádajícího oddílu.

5. Čekací doba

a) při všech turnajích ZLM není povolena čekací doba. Družstvo, které nenastoupí ke svému
utkání podle časového rozpisu, prohrává utkání kontumačně se všemi následky

b) v případě nezaviněného zpoždění (dopravní nehoda, zpoždění linkového dopravního
prostředku) je povinen vedoucí družstva neprodleně se spojit s ředitelem dané akce a omluvit svůj
pozdní příjezd. Takto postižené družstvo předloží neprodleně po příjezdu do místa konání ZLM,
potvrzení policie ČR nebo potvrzení o zpoždění potvrzené přepravcem. Ředitel akce je povinen
učinit všechny dostupné změny v rozpisu turnaje tak, aby umožnil takto postiženému a řádně
omluvenému družstvu, sehrát všechny své zápasy.
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6. Ostatní ustanovení

a) veškeré materiály související s ZLM vydané SNH, jakož i pokyny vydané pořadatelem nebo
řídicí komisí, jsou pro všechny účastníky závazné a tito jsou povinni se jimi řídit

b) výklad těchto propozic je plně v kompetenci VV SNH
c) tyto propozice byly schváleny Výkonným výborem SNH dne 23. října 2014

Václava Šmídlová v.r. Cedidlo Jiří v.r.
předsedkyně KM SNH předseda SNH
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Příloha č. 1

HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE ZLM 2015

1. Pořadatel

a) pořadatel finále ZLM uhradí níže uvedené náklady a následně předloží na SE SNH
odpovídající podklady k vyúčtování a proplacení:

· vyplněný dokument „Hromadné vyúčtování akce“ podepsaný zástupcem pořadatele a
ředitelem akce

· náklady ředitele a rozhodčích akce (odměny, stravné, cestovné) vyúčtované na
předepsaném formuláři

· doklad o případném poskytnutí noclehu řediteli či rozhodčím
· daňový doklad (fakturu) za pronájem sportovní haly

b) pořadatel čtvrtfinále a semifinále ZLM uhradí níže uvedené náklady a následně předloží na
SE SNH následující doklady:

· vyplněný dokument „Hromadné vyúčtování akce“ podepsaný zástupcem pořadatele a
ředitelem akce

· náklady ředitele a rozhodčích akce (odměny, stravné, cestovné) vyúčtované na
předepsaném formuláři

c) výše uvedené náklady budou na základě předložených podkladů proplaceny SNH
d) náklady za pronájem sportovní haly a další související náklady pořadatele (pořadatelská a

zdravotnická služba atd.) nejsou ve čtvrtfinále a semifinále propláceny SNH, pořadatel na jejich
úhradu využije startovné vybrané od jednotlivých účastníků (800,- Kč/družstvo/akce – viz propozice
čl. 1/13)

2. Účastníci (družstva)

a) zúčastněná družstva jsou povinna před zahájením akce uhradit pořadateli čtvrtfinále a
semifinále startovné ve stanovené výši, ve finále se startovné neplatí (viz propozice čl. 1/13)

b) v případě obdržení státní dotace uhradí SNH účastníkům finále cestovné:
· pro max. 17 osob (15 hráčů + 2 osoby doprovodu dle soupisek) do místa konání

finálového turnaje a zpět (vlak 2. třídy dle platného Tarifu ČD za maximálního využití
slev včetně skupinové zpáteční jízdenky), a to na podkladě originálů cestovních dokladů
zaslaných HK SNH na adresu SE SNH

· při použití alternativního způsobu dopravy bude vyplacena částka odpovídající částce
cestovného dle výše uvedených kritérií, a to za nejkratší vzdálenost příslušného spojení

· pokud pojede družstvo s vyšším počtem hráčů či doprovodu než je předepsáno VV SNH,
je možno i na tyto osoby využít hromadnou slevu, nicméně proplaceny budou náklady
na předepsaný počet účastníků

· doklady pro vyúčtování cestovného je nutné zaslat nejpozději do 30 dnů po ukončení
akce, jinak nebude toto cestovné oddílu či klubu proplaceno (viz usnesení VV SNH č.
123/2007 ze dne 15. 12. 2007)

· místenky a všechny další případné cestovní příplatky si hradí každý účastník sám
c) cestovné bude vyplaceno přímo na účet příslušného právního subjektu oddílu či klubu
d) ostatní náklady zúčastněných družstev nebudou ze strany SNH propláceny
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3. Ředitel a rozhodčí

a) rozhodčím a řediteli náleží následující odměny a náhrady:
· odměna – ředitel akce 300,- Kč/den, rozhodčí 4,- Kč/minutu hrací doby
· stravné – 80,- (5-12 hodin) / 113,- (12-18 hodin) / 175,- Kč (nad 12 hodin)
· cestovné – dle FŘ SNH čl. III/B/2 bude proplaceno do místa konání akce a zpět vlakem 2.

třídy dle aktuálně platných Tarifů ČD, při použití vlastního vozidla bude proplacena
adekvátní částka jízdného vlakem (částka 4,00 Kč/km při této akci rozhodčím nepřísluší)

b) ostatní náklady spojené s účastí na turnaji (refundace mezd atd.) se neproplácí
c) veškeré náklady vyplatí pořadatel přímo při akci a následně na předepsaných formulářích

zašle k proúčtování na SE SNH
d) překročení vyhlášených částek se neproplácí

Schváleno Výkonným výborem SNH dne 23. října 2014

   Ivo Toman v.r. Cedidlo Jiří v.r.
předseda HK SNH předseda SNH


