PROPOZICE
Přeboru oblasti v národní házené sout.ročníku 2014/2015
Severočeská oblastní soutěžní komise SNH /dále jen OSK/ vypisuje soutěže Přeboru oblasti
v těchto kategoriích :
muži, ženy, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně.
A.Všeobecná ustanovení
1. Řídící orgán
Soutěže řídí OSK, prostřednictvím svých odborných úseků.
Termíny schůzí budou uváděny v Zápisech OSK. Zástupci oddílů a klubů /dále jen oddíly/ se
mohou jednání OSK zúčastnit na vlastní náklady.
2. Účastníci soutěží
a/ Startují družstva, která byla v termínu řádně přihlášena svým oddílem.
b/ Ve zvlášť odůvodněných případech je možné i dodatečné přihlášení.
c/ Pokud přihlášené družstvo nesehraje alespoň 2/3 utkání-turnajů, bude hodnoceno mimo
soutěž bez dalších nároků.
Další požadavky OSK k účasti v soutěži :
d/ Při přihlášení družstva dospělých musí oddíl přihlásit minimálně dvě družstva mládeže,
a tato družstva musí soutěž řádně dokončit.
Družstvo „B“ ve stejné soutěži se pro tuto podmínku nepočítá.
e/ Oddíl musí pro řízení soutěží PO zabezpečit alespoň tolik kvalifikovaných rozhodčích,
v kolika složkách /mužská-ženská/ jsou družstva v kategoriích dospělých a dorostu
přihlášena.
3. Termíny soutěží
Soutěže se hrají ve dvou částech /podzim-jaro/.
Rozpis soutěží bude stanoven při Aktivu oddílů oblasti.
a/ Změny oproti rozpisu /předehrávky,dohrávky,změna pořadí/ se řídí ust.čl.44 SŘ.
4. Pořadatel, místo a čas utkání
Pořadatelem utkání je oddíl, jehož družstvo je v Rozpise utkání uvedeno na prvním místě.
Místo a čas stanoví pořadatel v souladu s Pravidly NH a SŘ SNH.
Pokud startují v kategoriích dospělých a dorostu /u žactva tehdy, pokud se soutěže nehrají
turnajovým nebo obdobným způsobem/ dvě nebo více družstev stejného oddílu, družstvo „A“
hraje vždy první.
Při turnaji mládeže je pořadatel povinen zabezpečit osobu /starší 18 let/, odpovědnou za
průběh turnaje.
5. Úhrada
a/ Družstva startují na náklady svých oddílů.
b/ Náhrady rozhodčím hradí pořadatel, popřípadě OSK.
B. Technická ustanovení
1. Předpis
Soutěže se hrají podle těchto propozic a doplňků, uvedených v Zápisech nebo Zprávách OSK.
V plném rozsahu přitom platí Řády SNH a Pravidla NH.
a/ Zařazení na soupisku
Pokud v soutěži PO startuje méně družstev než 12, pak v souladu s čl.28 SŘ platí :
Na soupisku družstva, pro které se soupiska vede, je zařazen hráč po odehrání poloviny utkání
podzimní části soutěže, maximálně však po pěti utkáních.
Při lichém počtu utkání se zaokrouhluje dolů.
V případě vyškrtnutí hráče platí tato zásada /počet utkání/ i v jarní části.

2. Startují
V soutěžích PO startují hráči a hráčky příslušných věkových kategorií s platným registračním
průkazem SNH.
Podzimní část soutěží mladšího žactva bude posuzována ve smyslu čl.34 SŘ jako náborová.
3. Hrací systém
Bude stanoven na Aktivu oddílů oblasti.
4. Rozhodčí
a/ Na soutěže dospělých a dorostu deleguje rozhodčí OSK.
V případě, že oddíl nesplní ust.A.2.d/ těchto propozic, vyhrazuje si OSK právo delegovat na
utkání jeho družstev na hřišti soupeře rozhodčího domácího oddílu.
b/ Obsazení žákovských soutěží rozhodčími zabezpečuje pořadatel, přičemž nesmí být mladší
16 let, a u staršího žactva pouze pokud absolvuje školení rozhodčích.
5. Hlášení utkání – turnaje
a/ Hlášení utkání nebo turnaje se řídí ust.čl.43 SŘ.
b/ Pokud soupeř nebo rozhodčí hlášenku neobdrží, je povinen se neprodleně informovat u
pořadatele, popř. OSK.
d/ Za hlášenku je považován i e.mail potvrzený příjemcem.
6. Hlášení výsledků
a/ Pořadatel je povinen při utkáních dospělých a dorostu zabezpečit funkční ukazatel score.
b/ V sobotu či neděli, po odehraném utkání či turnaji, do 20,00 hodin je pořadatel povinen
hlásit výsledky utkání na e-mail stk@nh-sc.cz nebo na tel. 605 930 800. Výsledky a tabulku
z turnajů mládeže posílejte na hojer.petr@seznam.cz
.
Nesplnění bude posuzováno :
1. případ
důtka
2. případ
50,- Kč.
Ukončení soutěže
Soutěž bude vyhodnocena, pokud ji řádně dokončí alespoň tři družstva ze dvou oddílů.
- Vítězové jednotlivých kategorií získávají titul Přeborník oblasti s právem postupu
do vyšších soutěží.
- V kategoriích žactva a dorostu družstva na 2.místech postupují na Pohár ČR mládeže.
7. Disciplinární opatření
Kromě opatření, vyplývajících z DŘ, bude OSK postihovat oddíly za :
a/ Porušení ust. A.2.d/ = chybějící družstvo mládeže
pokuta 1000.- Kč
b/ Porušení ust. A.2.e/ = chybějící rozhodčí
1000,- Kč
c/ nedostavení se družstva k utkání – turnaji
1.případ
2000,- Kč
každý další případ
5000,- Kč
dvojutkání, hrané v jeden den, se počítá
2 000,- Kč
d/ vystoupení /popř.vyloučení/ ze soutěže
5000,- Kč
e/ neúčast zástupce oddílu na aktivu nebo valné hromadě
1000,- Kč
f/ porušení ust. A.3a/
100,- Kč
g/ při vyhlášení kontumačního výsledku /utkání bylo sehráno/
300,- Kč
8. Různé
a/ O průběhu soutěží budou oddíly informovány Zápisy nebo Zprávami OSK. Ty budou
zasílány organizačním pracovníkům oddílů a řádně přihlášeným rozhodčím, pokud se jich
budou bezprostředně týkat.
b/ Oddíly jsou povinny neodkladně oznámit OSK změnu a údaje pro komunikaci u předsedy,
organizačního pracovníka a řádně přihlášeného rozhodčího.
c/ Hodnocení soutěží podle čl. 18 SŘ není pro oddíly povinné.

Družstva, která startují mimo soutěž, jsou povinna plnit propozice, soutěžní řád dané soutěže
a kategorie. To znamená zúčastňovat se všech utkání a turnajů.

