
 

 

 
Svaz národní házené 
Západočeská oblastní soutěžní komise 
Předseda ZOSK SNH Ivo TOMAN 731 211 933 
Sekretář Romana JABBOUROVÁ 734 126 299 

roja17@seznam.cz 
 

P R O P O Z I C E 
Oblastních přeborů mládeže 

(přípravky, mladší a starší žactvo, dorostenci a dorostenky) 
soutěžní ročník 2021/2022 

 

A. V š o b e c n á   u s t a n o v e n í 
 

1. Řízení Oblastních přeborů mládeže 
Řízení oblastních přeborů mládeže – přípravek, mladšího a staršího žactva, dorostenců a 
dorostenek přísluší úseku mládeže ZOSK SNH v Plzni. Zasedání ÚM ZOSK SNH se konají v průběhu 
soutěže současně se schůzemi VV ZOSK SNH.  

 

2. Pořadatel utkání 
Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování Oblastních přeborů mládeže na prvním místě, 
tedy domácí družstvo. 

 

3. Místa konání 
Pokud není stanovena změna z titulu rozhodnutí o disciplinárním trestu, hraje se vždy na hřišti 
národní házené pořádajícího oddílu. Výjimku musí schválit ÚM ZOSK NH. 
 

4. Hrací dny: 
 Dorostenci: víkend  Dorostenky: víkend 
 Žactvo: Hracím dnem je kterýkoli den v týdnu (ve všední dny nejdříve v 17:00) 

Pro všední dny je nutno vždy uvést stálý začátek. Družstva si nahlásí hlavní hrací den a pro případ 
dvojkola také náhradní hrací den. 
ÚM ZOSK SNH doporučuje družstvům nahlásit pevné začátky utkání přímo v přihlášce do soutěží, 
nebo při losování soutěží, nebo písemně nejpozději do konce července. Toto se týká i hlášenek. 
Hlášenky obdržené po vydání úvodního podzimního zpravodaje již nelze nikde zveřejnit a musí 
hlášení zápasů probíhat v souladu s příslušnými ustanoveními soutěžního řádu. 
Změna pevných začátků utkání v průběhu soutěží je možná jen v souladu se SŘ SNH (čl.43 a 44 SŘ 
SNH). Dohrávky se povolují se souhlasem ÚM v souladu podle čl. 45 SŘ. Pokud bude i dodatečně 
zjištěno, že toto ustanovení pořadatelem utkání nebylo dodrženo, bude oddíl potrestán 
pořádkovou pokutou 300,- Kč. Dohrávání utkání po posledním termínu termínové listiny je 
možné za poplatek 1000 Kč (netýká se eventuální kolize s MČR či PČR) 
 

5. Přihlášky do soutěží 
Přihlášky řádně vyplněné oddílem a potvrzené právním subjektem (TJ/SK ) zašlou oddíly společně 
s přihláškou do soutěže dospělých do termínu stanoveného STÚ na adresu: Romana Jabbourová, 
Luční 1268, 33401 Přeštice nebo naskenovanou přihlášku elektronicky na email 
roja17@seznam.cz. Rozhodující pro splnění požadovaného termínu podání přihlášky je datum 



 

 

poštovního razítka. Družstvo, které nedodrží stanovený termín pro podání přihlášky, může být do 
soutěží zařazeno pouze na základě rozhodnutí ÚM. Pokuta za pozdní zaslání přihlášky je 500,- Kč. 

  
6. Dodatečné přihlášky do rozehrané či rozlosované soutěže 
             O dodatečném zařazení družstev do rozlosované či rozehrané soutěže rozhoduje po jejich 

projednání výhradně úsek mládeže. V případě vyhovění dodatečné žádosti rozhodne ÚM s 
 konečnou platností o hracím systému a jeho případných změnách s ohledem na počet 
 družstev v soutěži startujících a dalších náležitostech s tím souvisejících. Dodatečná žádost je 
 zpoplatněná částkou 300 Kč poukázanou na účet ZOSK SNH Plzeň. 
 

7. Pořad utkání 
Hrací systém v jednotlivých kategoriích určuje řídící orgán (ÚM ZOSK SNH v Plzni) podle počtu 
účastníků v jednotlivých kategoriích. Rozlosování je provedeno dle tabulek SŘ SNH, str.12 , příloha 
1. Změnu hracího systému může ÚM provést při závažných důvodech (odhlášení většího počtu 
družstev ze soutěže a pod) i v přestávce před zahájením jarní části soutěží. 

 

8. Účastníci, hrací termíny a hrací systém 
 Účastníci budou známi až podle přihlášených družstev a budou zveřejněni ve zpravodaji. 

Hrací systém bude každý s každým. Pokud bude v dané kategorii více družstev i mimo soutěž, tak se 
může hrát na dvě skupiny. Systém bude určen ÚM ZOSK. 

 
9.        Úhrada 

Družstva startují na vlastní náklady oddílů národní házené nebo TJ/SK, ke kterým oddíly přísluší. 
Náhrady rozhodčího hradí pořádající oddíl, nebo oddíl, který si delegaci rozhodčího vyžádal (viz 
Technická ustanovení, bod 5b těchto propozic) 

  
B. T e c h n i c k á   u s t a n o v e n í 

 

1. Předpis 
Hraje se podle ustanovení a zásad těchto "Propozic Oblastních přeborů mládeže", jejich příloh a 
doplňků zveřejněných ve Zpravodaji ZOSK SNH v Plzni. Není-li uvedeno jinak, platí v plném rozsahu 
Pravidla SNH, SŘ SNH, DŘ SNH, registrační a přestupní řád SNH. 

2. Hrací a čekací doba 
Hrací doba dle pravidel NH žactvo 2 x 25 min., přestávka 10 min. dorost 2 x 30 min., přestávka 10 
min. 
Čekací doba dle pravidel NH 20 min, družstvo, které nenastoupí ke svému utkání podle časového 
rozpisu a po uplynutí čekací doby, bez řádného písemného zdůvodnění, které doručí ZOSK SNH 
Plzeň následující pracovní den po termínu hlášeného utkání na e-mailovou adresu: 
derahova.l@seznam.cz, prohrává utkání kontumačně se všemi následky. 

3. Oprávnění ke startu 
a) k utkání žactva a dorostu může nastoupit 15 hráčů (13 hráčů do pole + 2 brankáři), přípravka viz. 
dodatek k soutěži přípravek 
b) mají hráči a hráčky  

1) Přípravky starší: oprávnění ke startu mají hráči a hráčky narození po 1.9. 2011 a mladší, 
startuje na platný průkaz SNH. 
2) Přípravky mladší: oprávnění ke startu mají hráči a hráčky narození po 1.9. 2013 a mladší, 
startuje na platný průkaz SNH. 

V kategorii přípravek není start starších hráčů přípustný. 
    3)  mladší žactvo narozené po 1. 9. 2009, startuje na platný průkaz SNH, 

4)  starší žactvo narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2009 včetně, startuje na platný průkaz 
SNH, 



 

 

5) dorost narozený od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2006 včetně, startuje na platný průkaz SNH,  
Za starší žactvo může startovat mladší žactvo, za dorost může startovat starší žactvo. 

c) každý oddíl či klub, jehož družstvo se zúčastní MU, je povinen s družstvem vyslat minimálně 2 
osoby starší 18-ti let ve funkcích: vedoucí družstva, trenér či asistent trenéra, a to z důvodu možné 
kolize s článkem 7, bod b) a článkem 4 Pravidel NH (OT, zdravotní indispozice apod.) 
d) za zdravotní způsobilost hráčů a hráček plně odpovídá mateřský oddíl či klub, vedoucí a trenér 
družstva – viz Soutěžní řád SNH článek 20/f a 57/e Strana 6 

 
Pro start starších hráčů v družstvech mladšího, staršího žactva a dorostu platí následující podmínky: 
- Družstvo hraje MIMO SOUTĚŽ bez nároku na postup na M a PČR mládeže 
- Do celkového pořadí soutěže se výsledky družstev mimo soutěž NEZAPOČÍTÁVAJÍ 
- V družstvu mladšího a staršího žactva smí startovat v konkrétním utkání max. 2 starší hráči/hráčky, 

kteří nesmí být starší více než o 1 rok a družstvo je výhradně dívčí či chlapecké. 
- V družstvu dorostu nesmí startovat žádný starší hráč. 

V případě disciplinárních prohřešků těchto starších hráčů (zejména fyzická napadení protihráče, 
likvidační fauly, vulgární urážky aktérů utkání nebo diváků apod.) smí DÚ ZOSK SNH vyřknout 
trest zastavení závodní činnosti na dvojnásobný počet utkání (dvojnásobně dlouhou časovou 
lhůtu), než stanoví disciplinární řád. V případě opakovaných provinění u jednotlivce je ÚM 
oprávněn rozhodnout s konečnou platností o zrušení výjimky pro provinilce. 
- o start starších hráčů MUSÍ oddíl písemně požádat řídící orgán (ÚM ZOSK SNH v Plzni). V žádosti se 
uvede jméno, příjmení, datum narození a č. registrace starších hráčů v počtu max. 4 hráči/hráčky. 
Žádost MUSÍ být zaslána společně s přihláškou do soutěže. V případě, kdy dojde k tomuto případu 
v průběhu soutěže, bude každý případ řešen individuálně ÚM ZOSK na základě daných okolností. 
ÚM takovouto žádost potvrdí, vrátí příslušnému oddílu zpět a zveřejní zároveň v nejbližším vydání 
oblastního zpravodaje. Potvrzenou žádost musí předložit vedoucí družstva při každém zápase 
rozhodčímu a vedoucímu družstva soupeře. Vedoucí družstva, které starší hráče/hráčky využívají, 
napíše tuto informaci do zápisu o utkání „VZOR ZÁPISU: Za příjmení a jméno poznámku ST“, 
rovněž na zadní straně každého zápisu o utkání jmenovitě uvedou hráče/hráčky, které startují na 
povolení ÚM (pokud se jedná o smíšené družstvo, není třeba). Nesplnění této povinnosti bude 
předmětem udělení pořádkové pokuty 100 Kč. 
Pro start hráčů ve vyšší věkové kategorii platí ustanovení čl. 23 SŘ SNH v plném rozsahu.  Hráči 
musí předložit platný průkaz SNH a současně se doporučuje, aby každý hráč měl při sobě průkaz 
zdravotní pojišťovny. Je doporučeno mít u sebe také platnou lékařskou prohlídku, případně 
prohlášení zákonných zástupců o zdravotní způsobilosti hráče-hráčky. 

 
4. Smíšená družstva v kategorii mladšího žactva 

V kategorii mladších žáků mohou za chlapecká družstva nastupovat do utkání i dívky příslušné 
věkové kategorie (pouze mladší žačky v družstvu mladších žáků). V přihlášce do soutěží bude 
uvedeno, že družstvo startuje jako smíšené. Tato družstva budou považována za družstva hrající 
řádnou soutěž mladších žáků s právem postupu na Mistrovství či Pohár ČR mladších žáků 2022, 
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 písemný souhlas rodičů s tím, že tato hráčka bude hrát v družstvu žáků (vzor souhlasu rodičů 
je přílohou 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 

 
5. Rozhodčí 

Žákovské kategorie zajišťuje pořadatel utkání. Družstva mohou písemně požádat ÚR a ÚM o 
delegování rozhodčího nejpozději 14 dní před stanoveným termínem utkání. O svém požadavku 
musí žádající družstvo informovat soupeře. ÚR a ÚM rozhodne o oprávněnosti delegace a do 
jednoho týdne vyrozumí oba soupeře. Náhrady spojené s výkonem funkce rozhodčího uhradí 
družstvo, které si delegaci rozhodčího vyžádalo, ihned po skončení utkání. Dorost: deleguje úsek 
rozhodčích ZOSK NH v Plzni. Úhrada nákladů rozhodčího se provádí výhradně v hotovosti. 

 
6. Postup, titul a ceny 

Vítězná družstva v jednotlivých kategoriích získají titul "Přeborník ZOSK 2021 - 2022, obdrží zlaté 
medaile. Družstvo má právo postupu na Mistrovství ČR mládeže. Družstva na 2. a 3. místě obdrží 
medaile příslušné hodnoty. Družstvo, které se umístí na 2. místě, získává současně právo účasti na 
Poháru ČR mládeže. Družstvo na 2. místě je automaticky náhradníkem na Mistrovství ČR. 
Družstva na 3. místě jsou automaticky náhradníky na PČR a takto budou také koncem měsíce 
května nahlášena komisi mládeže SNH. Pokud družstvo, které se umístí na 1.,2. a 3. místě, nemá 
zájem o start v některé z republikových soutěží, je povinno tuto skutečnost nahlásit úseku 
mládeže ZOSK SNH. 
 

7. Hodnocení 
Hodnocení výsledků a pořadí v tabulkách se řídí podle čl. 62-64 SŘ SNH a je v plné kompetenci ÚM 
ZOSK NH v Plzni. Kontumační výsledek je řešen v čl.61 SŘ SNH. 

   
8. Hlášení výsledků 

Mladší a starší žactvo: Domácí oddíly jsou povinny odeslat zápis nejpozději první pracovní den po 
odehrání utkání řídícímu orgánu soutěže na tuto adresu předsedy ÚM, v případě nesplnění této 
povinnosti bude oddílu uložena pokuta ve výši 200 Kč. 
 
Ladislava Derahová 
Štiková 14, Plzeň 323 00 
Na tuto adresu odešlou zápisy o utkání i rozhodčí dorosteneckých zápasů. 
 
Povinností pořádajícího oddílu je nahlásit nejpozději první den po sehrání utkání výsledek 
prostřednictvím SMS nebo e-mailem předsedovi ÚM ZOSK . (tel. 702 899 001, e-mail: 
derahova.l@seznam.cz). Pokud možno používejte poslední možnost, máte–li e-mail k dispozici.  

 
Po posledním kole jarní části soutěže staršího žactva mají pořádající oddíly povinnost provést 
nahlášení výsledku z tohoto kola v průběhu pondělí od 7 do 16 hodin předsedovi úseku mládeže 
na kterýkoli výše uvedený kontakt (mailem nebo sms) 

 
Dorost : Delegovaný rozhodčí je povinen odeslat zápis v souladu s pravidly SNH - čl.1 , odstavec 10 
(tedy první pracovní den po utkání) rovněž na adresu předsedy ÚM (viz. výše). V případě, že se 
delegovaný rozhodčí k utkání nedostaví, přechází povinnost odeslání zápisu na domácí oddíl. 
Upozorňujeme na povinnost zaslat řídícímu orgánu zápis, i když se utkání nesehraje z jakéhokoliv 
důvodu (špatný terén, počasí, nedostavení se soupeře apod.). Hlášení výsledků v průběhu soutěže 



 

 

stejně jako v případě žactva.  Na dorosty a mladší žactvo se povinnost hlášení po posledním kole 
nevztahuje. 

Všechny mládežnické kategorie se budou psát na propisovací zápisy  
(mladší žactvo, starší žactvo a dorost)!!!! 

 
9.  Soupiska 
 

Oddíl, mající v soutěži téže kategorie více družstev, je povinen před zahájení soutěže předložit 
řídícímu orgánu soutěže pro každé družstvo soupisku, na níž uvede minimálně 7 hráčů. Další hráči 
jsou na soupisky doplňováni po odehrání stanoveného počtu utkání (viz. níže). 
Hráči uvedení na soupisce musí odehrát minimálně 50% utkání z celé soutěže a nesmí 
v mistrovských soutěžích startovat za druhé družstvo.  
Pro škrtání v soupisce platí zcela čl.32 SŘ. V případě, že oddíl využije možnosti úpravy po skončení 
podzimní části, musí tuto změnu oznámit řídícímu orgánu soutěže před zahájením jarní části soutěží 
a to nejpozději do 28.2.2022 (rozhoduje datum poštovního razítka). 
 
Počet zápasů, po kterých je hráč automaticky dopsán na soupisku se řídí následujícím ustanovením: 
 
Počet zápasů v celé soutěži  Utkání, po kterém je hráč dopsán  
 20 a více    5 
 16 – 18    4 
 12 – 14    3 
 méně než 12    2 

 
 
10. Různé 
 - Upozorňujeme na povinnosti pořadatele (čl. 36 SŘ SNH). 

 - Při zjištění nedostatků, neplnění ustanovení Pravidel SNH nebo příslušných řádů a Propozic 
Oblastních přeborů mládeže, budou závažné nedostatky trestány pořádkovou pokutou ve výši 100,- 
Kč (např. nezaslání hlášenek, nesprávně vyplněné zápisy, pozdní zaslání zápisu apod.). 
- Za nedodržení povinnosti nahlášení výsledku předsedovi ÚM ZOSK prostřednictvím sms nebo e-
mailem bude potrestáno pořádkovou pokutou ve výši 100,- Kč.  
- Za zavinění kontumačního výsledku bude družstvo, resp. příslušný oddíl národní házené potrestán 
pokutou ve výši 700,-Kč. 
- Při zavinění 3. kontumačního výsledku jedním družstvem rozhodne o možnosti vyloučení družstva 
ze soutěže řídící komise soutěže. Při vyloučení ze soutěže bude navíc družstvo resp. příslušný oddíl 
národní házené potrestán pokutou ve výši 2500,-- Kč. Jeho výsledky se posuzují podle čl. 65 c, SŘ  
SNH 
- Za vystoupení družstva z Oblastního přeboru mládeže před rozlosováním soutěží, bude oddílu 
národní házené udělena pokuta ve výši 300,- Kč. 
- Za vystoupení družstva z Oblastního přeboru mládeže po rozlosování soutěží, nebo v průběhu 
soutěže, bude oddílu národní házené udělena pokuta ve výši 1000,- Kč. Výsledky družstva se 
posuzují podle čl. 65 c, SŘ SNH. 
- Výklad propozic soutěží mládeže západočeské oblasti přísluší s konečnou platností úseku 
mládeže ZOSK SNH v Plzni. 
- Pro písemný styk s řídícím orgánem používejte tutéž adresu jako při zasílání zápisů o utkání (viz. 
bod B 6 proposic), e-mail: derahova.l@seznam.cz 

     
Romana Jabbourová, v.r                                                             Ladislava Derahová v.r. 

        sekretář ZOSK SNH                                                       předseda ÚM ZOSK SNH  



 

 

 

Dodatek propozic k soutěžím soutěží přípravek 

V každém družstvu může startovat pouze osm hráčů včetně brankářů. 

- Pokud některá družstva nebudou schopna přípravky rozdělit na 2 kategorie a budou mít družstvo 
s dětmi mladšími i staršími, budou tato družstva hrát za kategorii starší (i v případě, že starší bude 
pouze 1 dítě). 

- Pokud jeden oddíl přihlásí do soutěže 2 týmy, každé dítě bude v rámci jednoho turnaje hrát pouze 
za jeden tým. 

- Turnaje jsou rozdělené na starší a mladší přípravku 

- Halové turnaje včetně ZHP rozdělíme na 2 části - starší a mladší přípravka 

- Každé družstvo se musí přihlásit do soutěžního ročníku a výsledky z turnajů se započítají do 
celkového umístění.  

- Družstva se musí podat řádnou přihlášku do soutěže, přihlašování družstev v průběhu sezony není 
možné  

- Start dětí bude možný pouze na registrační průkaz bez možnosti výjimek 

 

 

 

 


