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PROPOZICE
oblastních přeborů dospělých v národní házené
pro soutěžní ročník

2020 – 2021
příloha č.1-Přihláška do soutěží ZOSK SNH Plzeň str. 10-11

A.
Všeobecná ustanovení
1. Řízení soutěží

Přísluší sportovně technickému úseku ZOSK SNH Plzeň (dále jen STÚ ZOSK)
2. Pořadatel utkání
Je oddíl uvedený na prvním místě termínové listiny rozlosování oblastních soutěží.
3. Místo konání
Určuje pořadatel utkání, pokud není stanovena změna ve smyslu rozhodnutí o disciplinárním
trestu.
4. Účastníci soutěží
Jsou družstva oprávněna ke startu v oblastních přeborech dospělých, řádně přihlášená v
termínu na stanoveném formuláři, která současně splňují podmínky těchto propozic.
Oblastní přebor mužů - 12 účastníků v jedné skupině (podle celkového počtu přihlášek
družstev v kategorii mužů max. 14 a méně s dodatečnou úpravou rozpisu soutěže)
Oblastní přebor žen - dle počtu přihlášených družstev
I. třída muži
- dle počtu přihlášených družstev i s možností vícekolového systému
5. Přihlášky do soutěží
- Řádně vyplněné oddílem a potvrzené právním subjektem zašlou oddíly doporučeně, emailem (naskenovaný originál) nejpozději do 26.června 2020. Rozhodující pro splnění
termínového požadavku je datum poštovního razítka nebo odeslání e-mailové pošty.
V LETOŠNÍM ROČNÍKU NEBUDOU ÚČASTNÍCI HRADIT ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK !!!!!
- Při nedodržení termínu pro zaslání přihlášky nebude družstvo do soutěže oblastního
přeboru zařazeno.
6. Úhrada startovních nákladů
- Družstva startují na náklady oddílu, resp. TJ či SK, ke kterým přísluší. Cestovné rozhodčím
platí pořádající oddíl, náklady delegátů hradí ten oddíl, který si jejich účast vyžádal, nebo
oddíl, jemuž byla účast stanovena rozhodnutím disciplinárního řízení a v případě delegace
ZOSK, platí náklady ZOSK.

7. Pořad utkání a hrací termíny
hrací systém každý s každým dvoukolově (podzim 2020 – jaro 2021)
Systém je platný pro soutěže obou kategorií (muži-ženy),
Podzimní část
Kolo Den Datum

Jarní část
Rozpis

Kolo Den Datum

1.

NE

23.8.2020

1-12; 2-11; 3-10; 4-9; 5-8; 6-7

12.

NE

11.4.2021

2.

NE

6.9.

12-7; 8-6; 9-5; 10-4;11-3; 1-2

13.

NE

17.4.

3.

SO

12.9.

2-12; 3-1; 4-11; 5-10; 6-9; 7-8

14.

SO

18.4.

4.

NE

13.9.

12-8; 9-7; 10-6; 11-5; 1-4; 2-3

15.

NE

25.4

5.

NE

20.9.

3-12; 4-2; 5-1; 6-11; 7-10; 8-9

16.

NE

2.5.

6.

SO

26.9.

12-9; 10-8; 11-7; 1-6; 2-5; 3-4

17.

NE

16.5.

7.

NE

27.9.

4-12; 5-3; 6-2; 7-1; 8-11; 9-10

18.

SO

22.5.

8.

NE

11.10

12-10; 11-9; 1-8; 2-7; 3-6; 4-5

19.

NE

23.5.

9.

SO

17.10

5-12; 6-4; 7-3; 8-2; 9-1; 10-11

20.

NE

30.5.

10.

NE

18.10

12-11; 1-10; 2-9; 3-8; 4-7; 5-6

21.

SO

5.6.

11.

NE

25.10

6-12; 7-5; 8-4; 9-3; 10-2; 11-1

22.

NE

6.6.

SO 19.9.2020 NÁHRADNÍ TERMÍN (muži + ženy) SO 24.4.2021
SO 17.10.2020 NÁHRADNÍ TERMÍN (muži + ženy) SO 29.5.2021
8. Dohrávky a předehrávky utkání
a) Oddíly jsou povinny vytvořit všechny podmínky, aby utkání mohlo být sehráno ve
stanoveném termínu ve smyslu SŘ čl. 49 a čl.36.
b) V případě, že se utkání nedohraje, a to bez viny obou družstev, v řádném hracím termínu,
dohodnou se oddíly o sehrání utkání v náhradním termínu s tím, že změnu oznámí STÚ a ÚR.
V případě, že nedojde k dohodě, rozhoduje s konečnou platností o náhradním termínu STÚ
ZOSK.
c) Dohrávky budou schváleny pouze ve výjimečných odůvodněných případech ve smyslu
ustanovení SŘ čl.44.
d) Předehrávku utkání schvaluje výhradně STÚ ZOSK při dodržení všech podmínek
stanovených v SŘ čl.43 (s uvedením důvodu žádosti a doloženým souhlasem soupeře
v elektronické podobě,

nejméně 10 dní před stanoveným začátkem

utkání).
V případě, že utkání bude sehráno v jiném termínu nebo úředním čase utkání bez souhlasu
STÚ ZOSK, bude pořádající oddíl potrestán udělením pořádkové pokuty ve výši 500,- Kč.
e) Domácí oddíl může provádět do 28.2.2021 úpravy rozpisu pro jarní část (změna času bez
souhlasu soupeře, předehrávky s doloženým souhlasem soupeře), které elektronicky oznámí
STÚ ZOSK a sekretáři. Po vyhlášeném termínu lze provádět změny rozpisu pouze v souladu
s ustanovením SŘ SNH a to za poplatek uvedený v Propozicích 2020-2021 část B, čl.4,
odst.b).

B.

Technická ustanovení
1. Předpis
Hraje se podle ustanovení a zásad těchto Propozic, jejich příloh a doplňků zveřejněných ve
Zpravodajích STÚ ZOSK. Není-li v těchto propozicích jinak, platí v plném znění Pravidla
národní házené, SŘ, DŘ a ostatní řády a směrnice SNH.
2. Podmínky účasti družstev v soutěžích
a) Každý účastník oblastního přeborů musí mít v dlouhodobých soutěžích jedno mládežnické
družstvo příslušné kategorie (chlapci – dívky). U oddílů přihlášených do vrcholných soutěží
platí v plném rozsahu ustanovení Propozic pro ligové soutěže. V případě, že tyto podmínky
účastník oblastního přeboru nesplní, bude povinen uhradit poplatek 500,- Kč, který bude
využit na rozvoj a organizaci soutěží mládeže západočeské oblasti.
b)Každý účastník oblastního přeboru musí mít k dispozici jednoho aktivního rozhodčího s
platnou kvalifikací, který v průběhu soutěžního ročníku odřídí min.50% utkání, na které byl
delegován ÚR ZOSK. Současně musí být rozhodčí členem příslušného oddílu, na jehož
přihlášce je uveden. Nesplnění těchto podmínek má za následek pokutu ve výši 2000,-Kč.
c) Oddíl, který má v dlouhodobých soutěžích SNH více družstev musí splnit ustanovení o
vedení a předkládání soupisek dle SŘ, čl.26 – 32. V případě, že oddíl nemá v dlouhodobé
mistrovské soutěži další družstva téže kategorie, ohlásí tuto skutečnost do 14ti dnů před
zahájením soutěže STÚ ZOSK nebo na přihlášce do soutěže. Pokud podmínku předložení
soupisky pro jarní část soutěží OP, ve smyslu čl.32, příslušný oddíl nesplní, budou jeho
utkání hodnocena podle soupisek po ukončení podzimní části s tím, že při zjištění
neoprávněného startu hráčů, bude vyhlášen kontumační výsledek ve prospěch soupeře a
uděleny příslušné navazující disciplinární a finanční postihy. Po polovině soutěže, pokud
bude oddíl chtít změnit soupisku, musí tato být potvrzena ZOSK v termínu do 28.2.2021.
Žádost o změnu soupisky předkládá oddíl, včetně přílohy originálu soupisky používaného
v podzimní části soutěže, výhradně doporučenou poštou nebo při osobním jednání.
V zájmu podpory a herní vytíženosti mladých hráčů nebudou příslušná ustanovení
Soutěžního řádu týkající se soupisek uplatňována na hráče, kteří se narodili po 1. 9. 2002,
tzn. na soupisku nebudou dopisování hráči a hráčky v dorosteneckém věku, tito musí být v
zápise o utkání označení písmenem “D“ za jménem.
d) Družstvo, které se chce zúčastnit 47.r.ČP, musí podat řádnou přihlášku do ČP ve
stanoveném termínu dle pokynů řídící komise soutěže

3/ Hrací systém
- Hraje se systémem každý s každým – dvoukolově (podzimní a jarní část soutěže). Pokud
bude celkový počet přihlášených družstev pro všechny soutěže 14 a méně. V tomto
případě bude soutěž I.třídy zrušena. Opatření se týká pouze soutěží mužů.

- Z důvodu zachování regulérnosti soutěže může STÚ ZOSK nařídit jednotné začátky
mistrovských utkání dvou posledních soutěžních kol.
4/ Hlášení utkání
a) Změny termínu utkání (předehrávky a dohrávky) se řídí zásadami ustanovenými v SŘ NH a
bodu A/8 těchto propozic
- stabilní začátek utkání nahlásí všechny oddíly v přihlášce do soutěže. Jiný způsob hlášení
utkání (souhrnný rozpis začátků jednotlivých utkání pro celý průběh soutěže nebo její
části) není přípustný.
Družstva mohou nahlásit stabilní začátky utkání i na sobotu. Pokud bude dvojkolo SO-NE
musí nahlásit i stabilní začátky na oba dny.
b) Za každou změnu začátku utkání nebo změnu termínu utkání po vyhlášení oficiálního
rozpisu soutěže ve Zpravodaji č.1 uhradí každý oddíl žádající o změnu poplatek ve výši 50,Kč
5/ Oprávnění ke startu
a) Mají všichni hráči a hráčky s platnými registračními průkazy SNH pro soutěže dospělých ve
smyslu ustanovení SŘ , čl. 21-25
b) Družstvo startuje na základě splnění podmínek propozic bod A/4-5.
6/ Výstroj hráčů a volba barvy dresů:
Výstroj hráčů a volba barvy dresů se řídí ustanovením Pravidel národní házené odst.III,čl.11.
7/ Přípravky na mazání prstů
a) v utkání hraných dle těchto propozic je povoleno používání speciálních přípravků
určených na mazání prstů (házenkářských vosků)
b) příslušná ustanovení pravidel NH (čl. I./3.1./g, čl. III./10.1./b/6, čl. III./11/f) nebudou
v těchto soutěžích uplatňována
8/ Hodnocení utkání
Hodnocení výsledků a určení pořadí stanovuje SŘ SNH čl. 62 a čl.63.
9/ Postupy a sestupy
a) Oblastní přebor mužů
Vítěz oblastního přeboru získává právo přímého postupu do II. ligy mužů, skupina A.
Družstvo, které se umístí na 12. místě konečné tabulky, sestupuje do oblastní soutěže I.
třídy, pokud tato soutěž bude v příštím ročníku vyhlášena.
b) Oblastní přebor žen
Vítěz oblastního přeboru získává právo postupu do kvalifikace II.ligy žen skupina A.
Ze soutěže žen nesestupuje žádné družstvo vzhledem k tomu, že se jedná o nejnižší soutěž v
západočeské oblasti.

c) Vítěz I.třídy má právo přímého postupu do OP mužů, pokud bude v tomto ročníku
vyhlášena
d) Do OP mužů může z I.třídy postoupit i B nebo C družstvo oddílu, který už má v OP mužů
jedno družstvo. Do soutěže OP mužů mohou být však zařazeni maximálně dva zástupci
jednoho oddílu, pokud bude v tomto ročníku vyhlášena.
e) Všeobecně platné podmínky
- Nepřihlásí-li se do nového ročníku družstvo, které mělo právo účasti v soutěži, zůstává v
soutěži družstvo určené k sestupu, s nejlepším umístěním v konečné tabulce uplynulého
ročníku.
Organizační postup pro zařazení družstev do příslušné soutěže a změny hracích systémů a
rozpisů soutěže stanovuje výhradně
řídící orgán soutěže
- Nepřihlásí-li se do nového ročníku družstvo postupující z oblastní soutěže I. třídy nahradí jej
další celek umístěný do třetího místa této soutěže včetně. Pokud tuto podmínku nevyužije
ani jedno ze tří družstev, zůstává v soutěži družstvo určené k sestupu z oblastního přeboru.
- Nepřihlášená družstva z ukončené soutěže z oblastního přeboru mají právo startovat v
soutěžích o I. stupeň nižší ve smyslu příslušného ustanovení SŘ NH .
- V případě opakovaného neplnění povinnosti člena SNH vystoupení nebo vyloučení
některého oddílu ze soutěže, zůstávají účastníky oblastního přeboru družstva umístěna na
12. popř. 11. místě konečné tabulky. V průběhu rozehrané soutěže nebude v takovýchto
případech počet účastníků doplňován.
- V případě sestupu dvou či více družstev z vyšších soutěží do oblastního přeboru, rozšíří se
počet sestupujících z oblastního přeboru o počet překračující základní stanovenou podmínku
sestupu (viz. bod A těchto propozic).
- Pokud některé z družstev s právem postupu do vrcholových soutěží (II. liga muži a II. liga
žen) se do soutěže nepřihlásí, nahradí jej další celek podle konečného umístění v soutěži do
3. místa včetně.
- v případě, že žádné z výše uvedených družstev tuto možnost nevyužije, postupuje se podle
podmínek uvedených v Propozicích pro vrcholné soutěže řízených STK SNH.

10/ Titul a ceny
Vítězné družstvo OP mužů a žen získá titul Přeborníka ZOSK SNH pro rok 2021, obdrží diplom
a pohár vítěze OP. Pohár a diplom získá i vítězné družstvo v soutěži I.třídy mužů, pokud
bude v tomto ročníku vyhlášena.
11/ Rozhodčí

Obsazení jednotlivých utkání rozhodčími provádí úsek rozhodčích ZOSK SNH. Obsazení utkání
bude oznámeno organizačním pracovníkům a rozhodčím, obdrží jej všechny oddíly OP mužů
a žen, OS I.třídy a dorostenecká družstva. Toto oznámení se provede elektronickou poštou.
12/ Zabezpečení kontaktů oddílů a ZOSK SNH
Oficiální kontakt mezi oběma subjekty bude zajištěn prostřednictvím organizačních
pracovníků oddílů, uvedených na přihláškách do soutěže a sekretářem ZOSK SNH. Jakoukoliv
změnu obsazení funkce organizačního pracovníka oddílu je oddíl povinen nahlásit
elektronicky sekretáři. Sekretář bude komunikovat výhradně s organizačním pracovníkem,
na ostatní kontakty nebude brán zřetel. Organizační pracovník je povinen zaslat sekretáři
jakékoliv změny účtu, názvu a povrchu a podmínky hry na umělých površích. Pokud je
v průběhu soutěže organizační pracovník na delší dobu nepřítomen, je jeho povinností
zaslat e-mailovou adresu na svého zástupce, který bude po dobu jeho nepřítomnosti
vyřizovat poštu s ZOSK. Obě kontaktní spojení musí oddíl uvést na Přihlášce do soutěže.
Změny budou zveřejněny postupně ve Zpravodaji ZOSK. Pro určení časových termínů a
právoplatnosti písemné korespondence je ve všech případech směrodatné datum
poštovního razítka nebo výpisu z bankovního účtu. Komunikace může také probíhat
elektronicky, přijímající organizační pracovník je na vyžádání povinen zasílat potvrzení o
doručení informace sekretáři.
Upozornění:
v případě projednávání disciplinárních přestupků a opatření (vyjádření k přestupku,
námitky a odvolání apod.) lze využívat elektronické pošty (např. naskenovaný dokument)
nebo formu doporučené korespondence.
Veškerou korespondenci zasílejte na adresu:

Romana Jabbourová
Luční 1268
PŘEŠTICE 334 01
email: roja17@seznam.cz

13/ Disciplinární opatření
Opatření se řídí Disciplinárním řádem SNH a jeho dodatky a ustanoveními, uvedenými v
Propozicích pro oblastní přebory dospělých.
• Družstvo, které se vlastní vinou k utkání nedostaví, je potrestáno dle SŘ SNH čl. 60 a
čl.61.
• V případě, že družstvo nesehraje více než 50% plánovaných utkání dle rozpisu
soutěže, budou jeho výsledky v konečné tabulce kompletně anulovány (podzimní i
jarní část)
• Vystoupí-li družstvo předčasně ze soutěže (po rozlosování) nebo je-li vyloučeno, platí
článek 65 SŘ SNH.
14/ Utkání OP mužů, žen, OS I.třídy a utkání dorosteneckých družstev se musí zpracovávat
na propisovací zápisy!!!
15/ Hlášení výsledků utkání

•

•

Je povinností pořádajícího oddílu nahlásit nejpozději v sobotu a neděli do 19,00 hodin
výsledek utkání a poločas. Utkání, které je povoleno hrát v týdnu, se hlásí v den
sehrání do 19,00 hod. Chybně hlášené údaje o utkání jsou zpoplatněné pokutou ve
výši 50,-Kč.
Zpravodajcem je paní Romana Jabbourová, sekretář ZOSK SNH Plzeň.

VÝHRADNĚ SMS 734 126 299, nebo roja17@seznam.cz
Každý případ nedodržení této povinnosti bude potrestán udělením
pořádkové pokuty ve výši 100,- Kč.
16/ Námitky
Podání námitek se řídí zněním Disciplinárního řádu SNH.

C.
Různé
1. Kontumační výsledek, vystoupení ze soutěže
a) Kontumační výsledek bude vyhlášen ve všech případech, kdy byly porušeny ustanovení
těchto propozic a SŘ SNH.
b) Oddíl, jehož družstvo zapříčinilo vyhlášení kontumačního výsledku, bude potrestáno
udělením pořádkové pokuty ve výši 1000, - Kč.
c) V případě, že se družstvo vlastní vinou k utkání nedostaví, bude vyhlášen kontumační
výsledek 10:0 a zisk dvou bodu ve prospěch soupeře. Pokud bude takto vyhlášen kontumační
výsledek v podzimní části, o postupu pro odvetné utkání obou soupeřů v jarní části soutěže
rozhoduje s konečnou platností STÚ ZOSK. Jestliže se v podzimní části soutěže nedostaví
hostující družstvo k utkání, může STÚ ZOSK nařídit sehrání jarního utkání na hřišti
pořádajícího oddílu z podzimního kontumovaného utkání.
d) Konečné rozhodnutí o výsledku utkání, které se z různých důvodů sehrálo po úředním
stanovení začátku utkání, přísluší STÚ ZOSK.
e) Vystoupení družstva ze soutěže má za následek udělení pořádkové pokuty
1) po rozlosování a před zahájením soutěže – 1.500,- Kč
2) po zahájení soutěže - 3.000,- Kč
V obou případech bude soutěž sehrána o zbývajícím počtu účastníků.
f) Veškeré pořádkové pokuty je oddíl povinen uhradit dle pokynů ve Zpravodaji, platba může
proběhnout bezhotovostní platbou nebo složenkou. Pokud bude pokuta zaplacena předem
(před vydáním ve Zpravodaji) nebude na tuto platbu brán zřetel, je těžko dohledatelná.
V případě nedodržení podmínek úhrady pokut bude proti oddílům postupováno dle
navazujících ustanovení Disciplinárního řádu SNH.

g) Družstvo, které se vlastní vinou nedostaví k utkání, bude při třetím nedostavení se k utkání
vyloučeno ze soutěže a stává se prvním sestupujícím.
2. Zpravodajství o soutěžích oblastního přeboru
a) Řídící orgány ZOSK budou v průběhu soutěží vydávat Zpravodaj, včetně disciplinárních
opatření, který bude zasílán na organizační pracovníky oddílů, rozhodčím a členům
odborných úseků ZOSK elektronicky.
b) Všechny oddíly a rozhodčí jsou povinni se řídit ustanovením Propozic a rozhodnutími
zveřejněnými ve Zpravodaji. Neplnění těchto povinnosti bude posuzováno ve smyslu SŘ NH
a DŘ NH udělením pořádkové pokuty, případně zastavením činnosti.
3. Rozlosování soutěží:
Rozlosování Oblastních přeborů mužů i žen bude provedeno, bez účasti zástupců
jednotlivých oddílů, na zasedání STÚ ZOSK SNH v červenci 2020.
Je nutné věnovat zvýšenou pozornost zpracování přihlášek do soutěže, zvláště upřesnění
požadavku na přidělení čísla pro rozpis soutěže, případně ostatní termínové požadavky a
stanovení začátků utkání.
Pokud organizací vrcholných soutěží (I.a II. liga v obou kategoriích) budou hrací termíny
nahuštěny, STÚ ZOSK bude při přidělování losovacích čísel přihlížet také k této skutečnosti
a ke konkrétním termínům ligových soutěží.

Ivo TOMAN v.r.
předseda ZOSK SNH

Petr TAUSCHE v.r.
předseda STÚ ZOSK SNH

Ladislava DERAHOVÁ v.r.
předseda ÚM ZOSK SNH

ing. Pavel JÍRA v.r.
předseda KR ZOSK SNH

Ing. Libor PICEK v.r.
člen VV ZOSK SNH

Petr ŽIVNÝ v.r.
člen výboru ZOSK SNH

Romana JABBOUROVÁ v.r.
Místopředseda a sekretář ZOSK SNH

Svaz národní házené
Západočeská oblastní soutěžní komise
Předseda ZOSK Ivo TOMAN
Sekretář Romana Jabbourová 734 126 299
roja17@seznam.cz

P ř i h l á š k a do soutěží ZOSK SNH Plzeň
Přesný název TJ (oddílu NH)

.....................................................................................................................................................
Jméno a přesná adresa organizačního pracovníka nebo jiného člena oddílu NH, kterého je možné v nutném případě
kontaktovat :

ADRESA:.......................................................................................................PSČ....................................
telefon .......…………….....................…e-mail ………………………………………………………....
Náhradní kontaktní spojení:
ADRESA:........................................................................................................PSČ....................................
telefon .......…………….....................…e-mail ……………………………………………………….....
Do soutěžního ročníku 2020-2021 přihlašujeme závazně družstva OP mládeže a dospělých.
Kategorie

Počet
družstev

Barva
Dresů

Vedoucí družstva
(jméno,příjmení, tel.kontakt,
email)

Pevné začátky na
domácím hřišti

Přípravka
3+1 mladší
Přípravka
3+1 starší
Mladší žáci

Mladší žačky

Starší žáci

Starší žačky

Dorostenci

SO
NE

Dorostenky

SO
NE

Muži
A

SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

B
C
Ženy
A
B
Upřesnění požadavků oddílu na přidělení čísla při losování nebo jiné připomínky:

Při zpracování přihlášky vyplňte kompletně požadované údaje!!!
Rozhodčí-člen oddílu pro řízení soutěží ZOSK
Souhlasím se zařazením na listinu rozhodčích
jméno a příjmení:……………………………………….

Požadavek
na přidělení
čísla

podpis rozhodčího:…………………….
Administrativní poplatek NEBUDE v ročníku 2020/2021 vyžadován.
Do rozlosování soutěží budou zařazeny pouze tiskopisy přihlášky v originálním provedení nebo
naskenované kopie zaslané emailem.

Tuto závaznou přihlášku potvrzujeme s vědomím, že jsou nám známé všechny povinnosti
účasti našich družstev v soutěžích národní házené ročníku 2020 - 2021 ve smyslu Soutěžního
řádu SNH, a že je na sebe dobrovolně a s plnou odpovědností přijímáme.
Vyplněnou přihlášku zašlete doporučeně nebo emailem nejpozději do 26. června 2020 na
adresu: Romana Jabbourová, Luční 1268, 334 01 PŘEŠTICE nebo na email:
roja17@seznam.cz

Datum: .............................................

………………………………………………………...................................................................
příjmení, jméno

příjmení, jméno

(razítko a podpisy dvou statutárních zástupců oddílu)

…………………………………………………………………………………………………
příjmení, jméno

příjmení, jméno

(razítko a podpisy dvou statutárních zástupců právního subjektu)

