KOMISE PENALTY HOKEJBALU ČMSHb
Kontaktní adresa: Ondřej Průša, Samosoly 34, 378 21 Kardašova Řečice
Telefon: 777 334 096, E-mail: prusa@hokejbal.cz

13. Mistrovství České republiky v penalty hokejbalu 2015

PROPOZICE SOUTĚŽE
POŘADATELSTVÍ
Hlavní pořadatel:
Českomoravský svaz hokejbalu, komise Penalty hokejbalu.
Kvalifikační kola:
Pořadatele určí komise Penalty hokejbalu na základě obdržených přihlášek.
Celostátní finále:
Českomoravský svaz hokejbalu, komise Penalty hokejbalu.

TERMÍNY
Kvalifikační kola:
Nejzazší termín konání kvalifikačního kola je 30.6.2015, termín určí jednotlivý pořadatel kola.
Celostátní finále:
Termín konání finálového turnaje bude určen dodatečně.
VĚKOVÉ KATEGORIE
Ročník narození 2000 a starší.
Všichni startující musí být členy Českomoravského svatu hokejbalu a vlastnit platný registrační průkaz!

SYSTÉM MČR
Kvalifikační kola:
Pořadatele kvalifikačního kola určí komise Penalty hokejbalu Českomoravského svazu hokejbalu v součinnosti
s příslušným regionálním svazem. V jednom kraji mohou proběhnout 2 či více kvalifikačních kol, ta ovšem
nemohou proběhnout v jednom okrese. Každá dvojice se může zúčastnit pouze jednoho kvalifikačního kola.
Systém turnaje kvalifikačního kola se řídí počtem přihlášených dvojic a pravidly Penalty hokejbalu. Kvalifikační
kolo se koná napříč všemi kategoriemi. Komise Penalty hokejbalu v součinnosti s pořadateli stanoví postupující do
finále jednotlivé kategorie (u žáků a dorostu) podle dosažených výsledků v kvalifikačním kole.
Kvalifikační turnaje začínají rozlosováním přihlášených dvojic do jednotlivých základních skupin. Počet skupin a
dvojic v nich záleží na počtu přihlášených a je popsán v příloze těchto propozic (systémy). Rozlosování do
jednotlivých skupin provede pořadatel turnaje.
Celostátní finále:
Maximální počet účastníků celostátního finále je 8. Jednotlivé postupující určí komise Penalty hokejbalu
ČMSHb na základě účasti v kvalifikačních kolech. Vychází se přitom z předpokladu, že jistý postup do finále si
zajistí vítězové kvalifikačních kol. Další postupující budou určeni podle počtu účastníků v kvalifikačním kole, a to
podle umístění. Dvojice umístěné podle pořadí na dalších nepostupových místech se stávají náhradníky. Podle
umístění budou stanoveny postupující do mládežnických finále. V celostátním finále může nastoupit dvojice pouze
v příslušné věkové kategorii.
Systém:
Za vítězství v utkání obdrží vítězná dvojice 2 body. Po odehrání všech utkání základní skupiny vytvoří pořadatel
tabulku. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejdříve vzájemné utkání, následně pak rozdíl mezi počtem
vyhraných a prohraných setů, rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami, los. Při bodové rovnosti více než
dvou dvojic nerozhodují vzájemná utkání těchto dvojic, o konečném pořadí rozhodne rozdíl mezi počtem všech

vyhraných a prohraných setů, následně pak rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami, los. Při bodové
rovnosti ve finálové skupině platí obdobná pravidla. Všechna utkání turnajů Mistrovství České republiky v Penalty
hokejbalu se hrají na dvě vítězné sady.

STARTOVNÉ
Kvalifikační kola:
Startovné určuje pořadatel kvalifikačního kola, aby byly uhrazeny náklady spojené s pořádáním těchto turnajů.
Celostátní finále:
Finálový turnaj je hrazen ČMSHb (vyjma dopravy a ubytování účastníků).

OCENĚNÍ
Vítězná dvojice MČR získá titul „Mistr České republiky v Penalty hokejbalu pro rok 2015“.
Pohár a zlaté medaile pro oba členy dvojice. Dvojice na druhém místě získá pohár a stříbrné medaile, dvojice na
třetím místě získá pohár a bronzové medaile.

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Turnaj MČR v Penalty hokejbalu se řídí pravidly Penalty hokejbalu, které jsou přílohou těchto propozic a dále
pravidly a řády hokejbalu.

DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ
Veškeré disciplinární tresty udělené jakýmkoli stupněm DK ČMSHb se vztahují i na všechna kola MČR v Penalty
hokejbalu. Stejně tak všechna disciplinární rozhodnutí příslušných disciplinárních komisí jsou závazná pro veškeré
soutěže ČMSHb. Disciplinární provinění hráčů v okresních a regionálních kolech řeší příslušná Regionální
disciplinární komise ČMSHb. Disciplinární provinění ve finálovém turnaji řeší DK ČMSHb.

ROZHODČÍ
Kvalifikační kola:
Rozhodčí deleguje pořadatel. Doporučuje se delegovat rozhodčí s řádnou licencí ČMSHb. Výši odměn rozhodčím
stanoví pořadatel kvalifikačního kola.
Celostátní kola:
Rozhodčí deleguje komise Penalty hokejbalu ČMSHb.

UPOZORNĚNÍ: Komise Penalty hokejbalu upozorňuje všechny pořadatele kvalifikačních kol, že nebudou
počítány výsledky z turnaje, pokud komise neobdrží řádně vyplněné originály zápisů o utkání, a to nejpozději
druhý pracovní den po odehrání turnaje. Důvodem je vedení statistik a dodržení regulérnosti soutěže. Pro
zjednodušení mohou pořadatelé zaslat statistiky a výsledky jednotlivých kol elektronickou poštou na
prusa@hokejbal.cz. Povinnost zaslat vyplněné zápisy poštu o utkání tím ale neodpadává!
Komise Penalty hokejbalu ČMSHb, dne 8.4.2015
Korespondenční adresa Komise Penalty hokejbalu:
Ondřej Průša
Samosoly 34
378 21 Kardašova Řečice

