
PROPOZICE – Regionální liga 2020-2021 |1 

 

REGIONÁLNÍ LIGA 2018-2019 
PROPOZICE SOUTĚŽE 

 

Článek I. - Řídící orgán soutěže  

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU PRO PARDUBICKÝ A KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ – ČECHY VÝCHOD 

(RSHb)  
Sídlo RSHb: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice  

IČO:22769111 
Bankovní spojení:  2200190661/2010 - FIO banka  

 
LIGOVÁ KOMISE RSHb 
Předseda komise: Pavel Shejbal, telefon: 725 762 789, e-mail: lkhokejbalvychod@seznam.cz 

Poštovní adresa:  K Vinici 1901, 530 02 Pardubice 
 
 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb  

Předseda komise: Jaroslav Badzik, telefon: 776 585 615, e-mail: dkhokejbalvychod@seznam.cz 

Poštovní adresa:   K Vinici 1901, 530 02 Pardubice  
 

KOMISE ROZHODČÍCH RSHb  

Předseda komise: Dominik Macenauer, telefon: 724 131 404, e-mail: krhokejbalvychod@seznam.cz 

Poštovní adresa:  K Vinici 1901, 530 02 Pardubice 
 

 

 

Článek II. - Podmínky účasti týmu 

1) Řádné členství v Českomoravském svazu hokejbalu  
Klub musí být řádně evidován v ČMSHb (má přiděleno evidenční číslo – kód ČMSHb). Klub musí být právnickou 

osobou, která je řádně zapsána v příslušném rejstříku a má přiděleno IČO. 

 
2) Bankovní účet 

Veškeré platby vůči RSHb je klub povinen hradit z oficiálního bankovního účtu klubu uvedeného na „Přihlášce do 
soutěží RSHb“.  

 

3) Řádně a úplně vyplněná „Přihláška do soutěží RSHb“ podaná nejpozději do 5. 7. 2020 včetně.  

Přihláška musí být zaslána výhradně elektronicky na e-mail lkhokejbalvychod@seznam.cz 

 
4) Úhrada startovného musí být provedena výhradně z oficiálního účtu klubu. Na základě podané přihlášky vystaví 

účetní RSHb fakturu každému přihlášenému subjektu (klubu) se splatností 10 dnů od jejího vystavení. Teprve 

zaplacením faktury v termínu splatnosti bude subjekt/klub přijat do soutěžní sezóny Regionální ligy 2020/2021. 
 

5) Uhrazené veškeré finanční závazky vůči ČMSHb a jeho nižším článku RSHb a jiným obchodním partnerům 

klubu. 
 

6) Určené a schválené domácí hřiště. 
Kontrolu stavu připravenosti hřišť provádí a licence udílí TK ČMSHb. 
 

7) Trenér s platnou trenérskou licencí ČMSHb 
Nemá-li tým trenéra s platnou licencí, je klub povinen přihlásit trenéra týmu na kurz licence D. Na základě 

přihlášky vystaví MK ČMSHb potvrzení o studiu D licence, které nahrazuje průkaz licence D do řádného ukončení 
studia. 

 

8) Družstva všech věkových kategorií jednoho klubu jsou povinna startovat pod jedním, stejným názvem a na 

jednom stejném domácím hřišti. Ústroj hráčů (dres, kalhoty, štulpny a helmy) nesmí obsahovat žádné insignie 

žádného jiného klubu, aby nebyla jakkoli zpochybnitelná příslušnost družstva ke klubu, za který k utkání nastupují. 
V případě změny názvu klubu, nebo doplnění partnera klubu do názvů týmů klubu, je klub povinen postupovat 

podle platných řádů hokejbalu. 
 

9) Řádně a ve stanoveném termínu hrazené finanční závazky. 
Výplaty odměn a cestovného rozhodčím utkání, vyměřené pokuty a poplatky vyplývající z rozhodnutí komisí RSHb. 
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10) Týmy se zavazují respektovat mezinárodní hokejbalové řády a předpisy, k jejichž plnění se zavázal ČMSHb.  
 

11) Týmy jsou do soutěže zařazeny na základě klíče stanoveného řídícím orgánem soutěže.  
 

12) Odesláním přihlášky je automaticky udělen souhlas se zpracováním a evidencí vyplněných údajů. 

 

Článek III. - Herní plán soutěže 

1) Herní plán 

Soutěž se hraje v podobě podzim 2020 a jaro 2021 
 

2)    Systém soutěže 

Základní část:                         

Základní část se hraje minimálně dvoukolově každý s každým (bude upřesněno dle počtu přihlášených týmů). 
Úkolem této části soutěže je určit pořadí pro Play-off.  
Play-off :            

Do play-off postupuje určený počet nejlépe umístěných týmů po základní části, které se vyřazovacím způsobem 
utkají o titul mistra (bude upřesněno dle počtu účastníků play-off). 
Všechny série play-off se hrají na tři vítězná utkání. Nasazení týmů do play-off řeší rozpis utkání, 
zohledňuje se přitom umístění po základní části. Každá série play-off začíná na hřišti lépe postaveného mužstva po 

základní části, kde se odehrají první dvě utkání, 3. a případně 4. utkání se odehraje na hřišti hůře postaveného 

mužstva po základní části, případné páté utkání opět na hřišti lépe postaveného mužstva po základní části. LK 
RSHb může při nedostatku volných termínů v termínovém kalendáři změnit při tvorbě rozpisu počet vítězných 

utkání v sérii ze tří na dvě. Poražení semifinalisté se o třetí místo neutkají – o konečném třetím místě 
rozhoduje lepší tabulkové postavení po základní části.       

Postup: 

Vítězný tým postupuje přímo do 2. ligy RSHb Čechy Východ. Druhý tým celkového pořadí odehraje baráž o postup 

do 2. ligy ročníku 2021/2022 s předposledním týmem 2. ligy ročníku 2020-2021. Baráž je krátkodobou soutěží, 

která se řídí propozicemi a rozpisem 2. ligy. 

 

 

Článek IV. - Předpisy 

1) Hraje se podle platných pravidel a řádů ČMSHb  a ustanovení či upřesnění těmito propozicemi.  

 

2) Hraje se oficiálním plastovým míčkem schváleným ČMSHb, dle metodického pokynu o používání míčku v soutěžích.   
O použití míčků pro utkání vždy rozhodne rozhodčí utkání.  

 
3) Počet účastníků a hrací systém soutěže bude upřesněn na základě počtu přihlášených týmů 

 

4) Hrací doba utkání a délka trestů: 
 

Základní část Regionální ligy RSHb ČV:  
utkání se hrají 3x15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 a 10 minut, případné prodloužení   

5 minut po pětiminutové přestávce, s počtem hráčů 4+1, poté případná samostatná střílení v 1. sérii po 
třech a následně pak po jednom do rozhodnutí. 

 

Play-off regionální ligy RSHb ČV: 
utkání se hrají 3x15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 a 10 minut, případné prodloužení 

10 minut po desetiminutové přestávce s počtem hráčů 5+1, případná samostatná střílení v 1. sérii po pěti 
a následně pak po jednom do rozhodnutí.  

 

Pouze případné 5. utkání finálové série se prodlužuje kontinuálně v délce hrací doby 15 minut (po 
desetiminutových přestávkách) do vstřelení gólu jedním z družstev. 
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Výklad provádění samostatných střílení (základní část soutěže): 

 

 každé mužstvo nominuje písemně z hráčů sestavy uvedených v zápise o utkání 2 brankáře a 3 (play-off 5) střelce 
(jméno a číslo dresu) v pořadí, ve kterém budou střílení provádět 

 jestliže výsledek zůstane nerozhodný po 3 (play-off 5) stříleních každého družstva, střílení budou pokračovat tie-

breakem po jednom hráči z každého družstva. V tuto chvíli již nasazují oba týmy hráče po jednom na každé straně, 

nepředkládají písemně další seznam trojic (pětice) a jména střelců se mohou libovolně opakovat (jeden hráč může 
provádět libovolný počet střílení) – rozhodčí nahlásí zapisovateli číslo hráče, který SS provádí – zapisovatel 

zkontroluje, zda je hráč v zápise, zda není v trestu a dá pokyn rozhodčímu, aby zahájil SS. Teprve poté rozhodčí 
písknutím povolí provedení SS. Utkání bude ukončeno, jakmile duel dvou hráčů přinese rozhodující výsledek. Vždy 

po třech (play-off pěti) sériích se mění pořadí družstev zahajující střílení. 

 

Vše ostatní se řídí Soutěžním řádem ČMSHb, článek 311, odstavec 3. 

5) Věkové kategorie (výklad SŘ, článku 205): 
 

 Rozdělení do věkových kategorií specifikují propozice mládežnických soutěží vydané LK ČMSHb. 

Ostaršení v této soutěži není povinné a rozhodčí ho nebudou vyžadovat. Nicméně LK RSHb doporučuje 
ostaršení vypracovat se všemi náležitostmi. Za nasazení mladších hráčů plně odpovídá trenér a vedoucí 

družstva. 

 
LK RSHb také doporučuje preventivní zdravotní prohlídky všech hráčů před zahájením sezóny.  

Za zdravotní stav hráčů odpovídá vedoucí družstva.  
 

6) Soupiska týmu: 
 

Soupisku týmu vytváří klub na základě ustanovení SŘ, článku 206 v IS ČMSHb - Administrace klubu (vztahuje se i 

na B a ostatní týmy klubu). Soupiska musí obsahovat úplné kontaktní údaje trenéra a vedoucího 
družstva (Adresa, telefon, e-mail).  

Soupisky se uzavírají 31. března 2021 ve 24:00 hodin. Po tomto datu nelze zapisovat hráče na soupisku týmu.  

7) Realizační tým: 
 

Realizační tým je složen z trenéra s minimálně platnou licencí D (případně potvrzením o studiu D licence) a 

vedoucího družstva s platným průkazem vedoucího družstva, nebo funkcionáře s platným průkazem 
funkcionáře. V případě změny na jednom z uvedených postů je klub povinen neprodleně nahlásit změnu řídícímu 

orgánu soutěže, zároveň je klub povinen neprodleně provést změnu v administraci klubu v IS ČMSHb na soupisce 
týmu. Kontaktní údaje vedoucího družstva musí být aktuální. (telefon, e-mail, korespondenční adresa). Neaktuální 

kontaktní údaje mohou mít za následek postoupení tohoto prohřešku DK RSHb. 

 
8) Podmínky nastoupení k utkání: 

 
a) Před utkáním tým předkládá rozhodčím aktuální výtisky soupisek klubu evidovaných v IS ČMSHb, z nichž 

nastoupí hráči k utkání. 
b) Registrační průkazy trenérů a funkcionářů týmu, kteří zasáhnou do utkání se NEPŘEDKLÁDAJÍ. Nicméně 

trenér musí mít platnou trenérskou licenci zaevidovanou v IS (případně potvrzení o studiu trenérské licence). 

Funkcionáři týmu taktéž musí být evidováni v IS. 
c) V jednom hracím kole nesmí hráč nastoupit za dva různé týmy.  

d) Start hráčů Extraligy hokejbalu: 
 

- hráč, který v průběhu soutěžního ročníku 2020-2021 nastoupí do Extraligy mužů vč. play-off, 

nesmí poté zasáhnout do utkání soutěže regionální ligy RSHb ČV . 
- hráči narození v roce 2001 a mladší, kteří v průběhu soutěžního ročníku 2018-2019 nastoupí do Extraligy 

mužů, nesmí již v této polovině sezóny (podzim/jaro) zasáhnout do utkání soutěže regionální 
ligy RSHb ČV. (nastoupením se rozumí okamžik, kdy je hráč uveden v zápise o utkání Extraligy mužů 

2020-2021). 
 

Výjimkou jsou hráči, kterým je následně do klubu v soutěži regionální ligy RSHb ČV zřízen přestup nebo 

hostování do konce sezóny 
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e)  Střídavé starty a starty hráčů mimo soupisku týmu: 

V regionální lize RSHb ČV může v jednom utkání nastoupit maximálně 5 hráčů na „střídavý start“ 

(na soupisce označení SS) a 5 hráčů z každé jiné soupisky (u týmů A, B, nebo C), která není pro tuto 

soutěž.  Hráči na mládežnických soupiskách, anebo na soupiskách ženských družstev se do tohoto limitu 

nezapočítávají. Překročení uvedeného počtu se považuje za neoprávněný start hráče (hráčů) a trestá se 

hracími důsledky i disciplinárně.“ 

9) Bodové hodnocení utkání základních skupin a skupin finálového turnaje: 

 
 vítězný tým: v základní hrací době – 3 body 

 

 poražený tým: v základní hrací době nezískává žádný bod 

 
 v případě nerozhodného výsledku po skončení řádné hrací doby následuje prodloužení popř. 

samostatná střílení. Mužstvo, které je úspěšnější v prodloužení, nebo v samostatných stříleních, 

získává 2 body, poražený tým pak 1 bod. 

 
10) Hrací období: 

Mezní termíny Regionální ligy RSHb ČV ročníku 2020-2021:  
 

podzimní část Regionální ligy RSHb ČV:       1. 9. 2020  -   9. 12. 2020 

 
jarní část Regionální ligy RSHb ČV:               1. 3. 2021  -   30. 6. 2021 
 

11) Hrací kola a hrací dny: 
 

Hrací kolo a hrací den stanovuje řídící orgán soutěže rozpisem utkání. 
 

12) Termín a čas utkání a jejich změny 
 

Termín a čas utkání stanovuje rozpis utkání. Konečný rozpis a jeho změny stanovuje LK RSHb. 

Začátky zápasů pro play-off  jsou stanoveny takto: 
Dny pracovního volna a dny pracovního klidu – od 9:00 do 17:30 (pro hřiště se schváleným osvětlením do 19:00) 

Pracovní den – od 17:00 do 17:30 (pro hřiště se schváleným osvětlením do 19:00) Ve výjimečných a 
odůvodněných případech může LK, ohledně času začátku utkání, na základě žádosti klubu, povolit výjimku. 

 

Bezplatná změna termínu a času utkání je v období od 1. 8. 2020, do 15. 8. 2020 
(tj. v době tvorby rozpisu soutěže). Žádost a dohoda klubů musí být zaslána LK RSHb elektronicky. 

 
Zpoplatněná změna termínu a času utkání od 16. 8. 2020 do konce soutěžního ročníku  

Odložení utkání, nebo změna termínu utkání či času utkání je zpoplatněna dle článku „Hospodářské náležitosti“, 
bodu 5). Žádost o změnu termínu nebo času utkání musí být podána nejpozději 7 dnů před zahájením 

utkání v původním termínu. Žádost musí být doložena souhlasem soupeře. Schválení nového termínu nebo času 

podléhá LK RSHb.  
 

13) Hodnocení soutěže: 
 

 Vítěz Regionální ligy RSHb ČV získá pohár a medaile. 
 

 Mužstva na 2. a 3. místě Regionální ligy RSHb ČV získají pohár a medaile.  
 

 
 

Článek V. - Požadavky na sportovní vybavenost týmu 

 

1) Jednotné dvě sady dresů (světlé a tmavé) 
Všechny dresy jedné sady musejí být jednotné. Doporučeným jednotným dresem jedné sady se rozumí 

dresy identické základní barvy a dalšího identického grafického zpracování dresu, včetně loga, jednotného stylu 

(typ písma) číslování a reklam na dresech všech hráčů (včetně brankářů) v utkání. Dresy musejí být označeny 
čitelnými čísly (maximálně dvoumístná čísla – od 1 do 99). Barevnost dresů je klub povinen uvést v přihlášce do 

soutěže. 
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Další upřesnění: 

a) O tom, v jaké sadě dresů nastupují domácí (světlá – nebo tmavá sada) rozhodují propozice 

soutěží vydané LK ČMSHb. 
b) Do utkání nastupuje tým vždy s jedním dresem s vyznačením kapitána (C) a minimálně jedním, 

maximálně dvěma asistenty kapitána s označením (A) 
 

 
 

2) Krátké kalhoty, stulpny nebo podkolenky 

Všichni hráči jednoho družstva musí mít krátké kalhoty.  

3)   Jednotné stulpny nebo podkolenky   

Hráči jednoho družstva mohou použít stulpny nebo podkolenky. V soutěži se nevyžaduje dodržení stejného 
grafického zpracování a jednotné barvy stulpny nebo podkolenky. Není povinný kolenní chránič. 

 

Brankář družstva není povinen používat stulpny nebo podkolenky. 
 

4) Hokejové přilby  
Všichni hráči jednoho družstva musejí být vybaveni hokejovou přilbou s platným bezpečnostním atestem IIHF 

(Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb. Stejnobarevné přilby u jednoho týmu nejsou 
povinné. 

 

Článek VI. - Rozhodčí utkání 
 

 

1) K utkáním deleguje rozhodčí KR RSHb.  
 

2) Výplatu odměny a cestovného rozhodčím provádí pořádající klub vždy před utkáním.  
 

3) Delegovaný rozhodčí má nárok na odměnu za výkon funkce na základě platné směrnice a tabulek pro příslušnou 

sezónu. 
 

4) Povinnosti rozhodčího: 
a) Rozhodčí utkání zašle čitelný oboustranný scan zápisu o utkání (případně fotografii z telefonu) na 

adresu: zapisyhokejbalvychod@seznam.cz, vždy, co nejdříve, po skončení utkání. Pokud se rozhodčí 

nedostaví k utkání, posílá zápis o utkání pořádající klub. 
 

Originální zápisy předá rozhodčí do 14. dnů od odehrání buď 
 osobně Anně Almaši (např. na hřišti Pardubice - Svítkov) 

 nebo osobně Janě Nekolové (např na hřišti Pardubice – Polabiny) 

 poštou, či vhozením do schránky v místě regionální kanceláře K Vinici 1901, 530 02 Pardubice 

 

b) Rozhodčí hlásí výsledek utkání bezprostředně po skončení utkání a to v celém průběhu soutěže předepsaným 
způsobem.  

FORMÁT HLÁŠENÍ: „ ČÍSLO UTKÁNÍ, ZKRATKY MUŽSTEV, VÝSLEDEK UTKÁNÍ, VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH 

TŘETIN“  
 

Telefon: 773 781 145      
 

Postup rozhodčích při udělení trestu TH: 

 
- rozhodčí uvedou do zápisu o utkání (v místě pro poznámky) popis a důvody udělení trestu TH (běžná 

praxe již nyní), zároveň na samostatný řádek provedou zápis konkrétních identifikačních údajů hráče 
(příklad): 

TH domácí: č. 19 Černý Jan (registrační průkaz hráče - RP: 31368), č. 22 Jakeš Michal               

(RP: 28294),  TH hosté: č. 3 Marek Miroslav (RP: 14019) 

 

- rozhodčí utkání dále předloží záznam podle výše uvedeného příkladu k podpisu vedoucímu dotčeného 
družstva, který je povinen tento záznam na daném řádku zvlášť podepsat, a to mimo 

předepsané kolonky v zápise o utkání. Vedoucí družstva tak bere na vědomí, že hráč do 

vyřešení případu nesmí nastoupit k žádnému utkání! V případě, kdy klub potrestaného hráče 
následně uvede v sestavě dalšího utkání, bude toto utkání kontumováno pro neoprávněný start hráče!  
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Hráč může nastoupit až po vypršení trestu uděleného DK ČMSHb, případně podle vydaného 

rozhodnutí.  

 
- rozhodčí utkání společně s odesláním výsledku utkání, odešle informaci o uděleném trestu TH.  

 
 

Článek VII. - Technické zabezpečení utkání 

 

1) Pořádající oddíl je povinen zajistit pořadatelskou službu v rozsahu 1 Hlavní pořadatel (hlavní pořadatel musí být 

označen oficiální vestou ČMSHb, případní ostatní pořadatelé pak řádně označeni – viz. SŘ čl. 304 bod 3). 
 

2) Pořádající klub je povinen zajistit šatnu hostujícímu týmu 60 min před utkáním. 
 

3) Pořadatelská služba je povinna zajistit příchod a odchod obou týmů a rozhodčích do šaten a na hřiště tak, aby 

nedocházelo ke kontaktu s diváky. 
 

4) Rozhodčí již nebudou kontrolovat trenérské průkazy a průkazy funkcionářů. 
 

5) Domácí tým je povinen zajistit k utkání řádně proškoleného zapisovatele s platným registračním průkazem ČMSHb 
(číslo registrace zapisovatele musí být uvedeno v zápise o utkání) a časoměřiče řádně proškoleného pro práci 

s elektronickou časomírou. 

 
6) Na každém hřišti musí být funkční elektronická časomíra s těmito zobrazovanými údaji: čas (vč. přestávek), stav 

skóre, třetiny a 2 tresty pro každé mužstvo. V případě, že časomíra nebude řádně fungovat, pořádající klub se 
vystavuje disciplinárnímu řízení. Výjimku z tohoto předpisu může schválit TK ČMSHb. 

 

7) Elektronický zápis – Pro sezónu 2020/2021 je elektronický zápis doporučený - není povinný. LK doporučuje již 
v sezóně 2020/2021 otestovat možnosti EZ na jednotlivých hřištích. Každému klubu, který se bude pravidelně 

zapojovat do tohoto projektu bude, po skončení sezóny, poskytnuta materiální podpora v podobě hokejbalových 
míčků.  

 

 
 

Článek IIX. - Hospodářské náležitosti 

1) Řádně vyplněná přihláška do soutěže musí být odeslána nejpozději do 5. 7. 2020 
2) Startovné 

 
Startovné Regionální ligy - RSHb Čechy Východ pro sezónu 2020/2021 je:  7 000,- Kč 

 
Týmům, které se přihlásili do nedokončeného ročníku 2019/2020 bude poskytnuta sleva na 

startovném ve výši 2000,- Kč.  
 

Na základě podané přihlášky bude startovné vyfakturováno ekonomkou RSHb. 

 
 

3) Odstoupení družstva v průběhu soutěže má za následek finanční postih 15.000,- Kč. Odstoupení družstva v době 
od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2021 má za následek finanční postih 10.000,- Kč (tj. do doby než bude vytvořen oficiální 

rozpis soutěže). Startovné se v obou případech nevrací. 
 

4) K účtování poplatků jsou oprávnění řídící komise příslušného RSHb. 

 
5) Změna termínu utkání, změna začátku utkání: 

 
- změna termínu utkání na žádost klubu je zpoplatněna částkou 1 000,- Kč. Toto ustanovení se nevztahuje 

na žádost z důvodu zdravotní indispozice většiny hráčů uvedených na soupisce mužstva (v tomto případě 

musí žádost obsahovat platné lékařské potvrzení). 
 

- změna času zahájení utkání na žádost klubu je zpoplatněna částkou 500,- Kč.  
 

6) Všechna rozhodnutí na základě žádosti klubu o odložení utkání nebo posunu začátku utkání jsou zpoplatněna dále 

na základě DŘ čl. 5, odst. 12. V odůvodněných případech může řídící orgán soutěže upustit od tohoto poplatku. 


