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METODICKÝ POKYN LK ČMSHb č. 2-2014-2015

ZÁSADY TVORBY ROZPISU MISTROVSKÝCH
SOUTĚŽÍ ČMSHb
1)

Termínový kalendář tvorby rozpisů Mistrovských soutěží ČMSHb
Den

Popis

Zahájení tvorby rozpisů nejvyšších mistrovských soutěží ČMSHb:
- Extraliga mužů
- 1.NHbL – západ a východ
- Extraliga staršího dorostu
- Kvalifikace Extraligy mladšího dorostu
VYDÁNÍ PRVOTNÍHO ROZPISU UTKÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH LK ČMSHb
ZAHÁJENÍ PŘIPOMÍNKVÉHO ŘÍZENÍ

1)

Úterý

1. 7. 2014

2)

Čtvrtek

10. 7. 2014

3)

Pátek

20. 7. 2014

UKONČENÍ PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ ROZPISU SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH LK ČMSHb

4)

Pondělí

25. 7. 2014

VYDÁNÍ KONEČNÉHO ROZPISU SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH LK ČMSHb
Zahájení tvorby rozpisů mistrovských soutěží ČMSHb pověřenými LK RSHb:
- 2.NHbL
- NHbL SD
- MČR starších a mladších žáků
- Přebor přípravek a minipřípravek
VYDÁNÍ PRVOTNÍHO ROZPISU UTKÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH LK RSHb
ZAHÁJENÍ PŘIPOMÍNKVÉHO ŘÍZENÍ

5)

Čtvrtek

1. 8. 2014

6)

Úterý

5. 8. 2014

7)

Pátek

15. 8. 2014

UKONČENÍ PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ ROZPISU SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH LK RSHb

8)

Středa

20. 8. 2014

VYDÁNÍ KONEČNÉHO ROZPISU SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH LK RSHb

-

2)

Datum

V případě tzv. sestavení meziregionálních soutěží, jsou pověřené LK RSHb povinné dodržet termínový kalendář.
V případě, kdy do soutěže LK RSHb přijme tým po uzávěrce přihlášek (pouze u soutěží mládeže), musí být
informována LK ČMSHb, příprava rozpisu soutěže, včetně termínů vydání rozpisu musí být za tohoto
předpokladu s LK ČMSHb konzultována!

Upřesnění pojmů
1) Termínový kalendář soutěže
Termínový kalendář soutěže stanovuje řídící orgán soutěže a koresponduje s propozicemi v bodě hracího dne a
zároveň se stanoveným herním plánem soutěže. Termínový kalendář soutěže musí akceptovat termíny
stanovené termínovým kalendářem vydaným LK ČMSHb pro jednotlivé soutěže. Termínový kalendář je řídící
orgán soutěže povinen vydat společně s prvotním rozpisem utkání.
2) Prvotní rozpis utkání
Prvotním rozpisem se rozumí hrubý nástin utkání dle vytvořeného termínové kalendáře soutěže, který
respektuje propozicemi stanovený hrací den a klubem deklarované časy zahájení domácích utkání.
3) Připomínkové řízení rozpisu
Připomínkovým řízením se rozumí období, ve kterém je klub oprávněn navrhovat změny v prvotním rozpise
utkání. Za jakých podmínek může tyto změny klub navrhovat, stanovuje řídící orgán soutěže společně
s vydáním prvotního rozpisu soutěže. V připomínkovém řízení se provádí změny v rozpise utkání soutěže bez
poplatku, tak jak stanovují propozice konkrétní soutěže.
3) Konečný rozpis utkání
Konečným rozpisem se rozumí konkrétní rozpis utkání a plán utkání soutěže, včetně vyznačení utkání
nadstavbových částí a play-off dle propozic a termínového kalendáře soutěže. Po zveřejnění konečného rozpisu
řídícím orgánem soutěže lze provádět změny časů a termínů utkání dle ustanovení SŘ nebo propozic soutěže.
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3)

Zásady tvorby rozpisu soutěží
1) Návrh domácích časů
a) Každý klub je oprávněn společně s přihláškou do soutěže deklarovat časy zahájení utkání na domácím hřišti
v každé soutěži, ve které startuje tým klubu. Návrh je pouze informativní a konečné rozhodnu tí je na
řídícím orgánu soutěže.
b) Při skladbě rozpisu utkání na každém hřišti se vychází ze zásady skladby časů utkání dle úrovně soutěže
následovně:
Poř.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Soutěž

Extraliga mužů
1.NHbL
Extraliga staršího dorostu
Kvalifikace a extraliga mladšího dorostu
MČR starších žáků
MČR mladších žáků
Přebor přípravek a minipřípravek
2.NHbL
Krajská liga
Oblastní liga
Ostatní a nižší soutěže, turnaje

Výklad:

Přednostní právo na stanovení času má na daném hřišti vždy tým uvedený v pořadí výše v pořadníku v bodě b).

2) Délky utkání soutěže a uvolnění hřišť a šaten pro soutěžní utkání
(základní část, utkání nadstavby bez prodloužení)

a) Základní část a utkání nadstavby bez prodloužení
Při tvorbě rozpisu je nutné vycházet z ustanovení propozic o hracím čase a zajištění šaten hostujícím družstvům. Při
tvorbě rozpisu je řídící orgán povinen postupovat také dle znalosti místních podmínek příslušného stadionu (např. podle
počtu šate). Následující tabulka stanovuje zákonitosti při tvorbě rozpisu z pohledu délky utkání a jeho zabezpečení:
Soutěž

Extraliga mužů
1.NHbL
Extraliga staršího dorostu
Kvalifikace a extraliga mladšího dorostu
MČR starších žáků
MČR mladších žáků

Uvolnění šaten
před utkáním
(hod)

Uvolnění hřiště
před utkáním
(hod)

1:30
1:30
1:30
1:00
1:00
1:00

1:00
1:00
1:00
0:30
0:30
0:30

Předpokládaná délka
utkání (hrací čas)
(hod)

2:00
2:00
2:00
2:00
1:30
1:30

(3x 15 min)
(3x 15 min)
(3x 15 min)
(3x 15 min)
(3x 12 min)
(3x 10 min)

b) Utkání play-off
U všech utkání hraných dle SŘ, článku 311, odstavce 3) tj. utkání hraná do rozhodnutí (utkání play-off
s prodloužením a případným samostatným střílením), je nutné uvažovat s předpokládanou délkou utkání
min. o 30 delší u každé kategorie, než jak stanovuje tabulka v bodě a).
3) Hrací den soutěže
a) Při tvorbě prvotního rozpisu utkání, je řídící orgán povinen dodržet stanovený hrací den propozicemi
soutěže. V případech, kdy obsazenost hřiště v daný den nedovolí sehrání všech utkání, může řídící orgán
v prvotním rozpise provést změnu hracího dne, a to vzestupně podle pořadníku soutěží uvedeném v bodě
1) b).
b) Je-li termínovým kalendářem stanoven jiný hrací den, než primárně ukládají propozice (např. dvojkola) je
řídící orgán oprávněn provést změnu hracího dne v souladu s tímto termínovým kalendářem.

4)

Závěrečné ustanovení
1) Termíny uvedené v bodě 1) jsou závazné pro všechny řídící orgány.
2) Tento technický dokument je závazný pro všechny pověřené řídící orgány soutěží.
3) Metodický pokyn vstupuje v platnost dnem schválení LK ČMSHb, tj. 30. 3. 2014
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