
P R O P O Z I C E       Zpracoval : Smák Miroslav a Karel Klas 

 

Zimní halový pohár oblasti 2013-2014 

 

Severočeská oblastní soutěžní komise SNH /dále OSK/ vypisuje soutěž Zimní halový pohár  

oblasti 2013-2014 v kategoriích: 

dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně. 

 

1. Pořadatel:   OSK nebo pověřený oddíl /SK/ národní házené. 

2. Termín:   Listopad 2013 – Březen 2014. 

                          Podle přihlášek bude zpracován Rozpis turnajů /popř.utkání/, který oddíly  

                          obdrží do 31.10.2013.  

3. Přihlášky:   a/ přihlášky do soutěže zaslat volnou formou do 20.10.2013 

                             na e.mail mladez@nh-sc.cz a karel.klas@seznam.cz 

                         b/ žádosti o pořadatelství zaslat volnou formou do 20.10.2013 

                             na e.mail mladez@nh-sc.cz a karel.klas@seznam.cz 

4. Účast:   Družstva startují na náklady svých oddílů. 

5. Startovné a jeho určení: 

   A/ startovné je stanoveno ve výši 800,- Kč za každé přihlášené družstvo, 

   B/ splatnost do 30.11.2013 na účet GE MONEY BANK, č.ú. 234207-784/0600 

VS 25+kód oddílu např. KNH Chomutov 25203, 203 je kód oddílu - každý oddíl má své číslo 

   C/ a. polovina startovného je určena pro potřeby OSK, 

        b. polovina startovného bude rozdělena pořadatelům jednotlivých turnajů. 

6. Organizace turnajů: 

   A/ časový rozpis turnajů provede pořadatel, 

   B/ nejpozději 10 dní před konáním turnaje odešle pořadatel účastníkům a 

        ÚM OSK / mladez@nh-sc.cz / hlášenku /forma obdobná jako u Přeboru oblasti/. 

7. Rozhodčí: Zabezpečuje pořadatel v součinnosti s ÚR OSK, jména rozhodčích budou známa již 

před turnajem. 

8. Předpis:  Soutěže se hrají dle těchto propozic. 

                     V plném rozsahu platí Pravidla NH a Řády SNH s vyjímkami vyplývajícími 

                     z podmínek jednotlivých pořadatelů. 

9. Hrací systém:  Hraje se turnajově.  

                             Přesný hrací systém a hrací dobu stanoví ÚM OSK na základě přihlášek.  

10. Námitky: Řeší zodpovědná osoba pořadatele a vedoucí všech zúčastněných družstev. 

11. Hodnocení: a/ jednotlivé turnaje vyhodnocuje pořadatel, hodnocení bude zasláno do neděle 

20:00 hod daného víkendu, kdy se turnaj pořádá. 

                           b/ celkovou soutěž vyhodnocuje OSK, 

                           c/ vítězové jednotlivých kategorií mají právo účasti na Zimním halovém         

                              poháru ČR 2013. 

12. Různé:  

      a/ Na turnaje je možno použít upravený Zápis o turnaji mládeže. 

         Zápisy odešle pořadatel neodkladně na adresu: 

         Miroslav Smák, Větrná 2716/8, Ústí nad Labem, 400 11. 

      b/ Turnajů se mohou zúčastnit družstva jiných oblastí /nebo nepřihlášená/ za předpokladu, 

          že bude dodržena stanovená hrací doba pro utkání ZHP. 

          Do ZHP oblasti se přitom započítávají pouze výsledky přihlášených družstev. 

      c/ Pokud budou ve stejné věkové kategorii přihlášena 2 družstva jednoho oddílu, je oddíl  

          povinen před odehráním 1. turnaje předložit soupisku A týmu, tj. zaslat ji e-mailem na   

          mladez@nh-sc.cz a karel.klas@seznam.cz . Pro zařazení hráčů na soupisku je  

          rozhodující 1. odehrané utkání za A tým. 

      d/ Turnaje v kategoriích ml. žactva zapisovány na turnajové zápisy.  

      e/ Turnaje v kategoriích st. žáci, st. žačky, dorci a dorky budou zapisovány na standardní zápisy  

          pro mistrovská utkání.  

      f/ Úsek mládeže si vyhrazuje právo na úpravu časového harmonogramu či délky jednotlivých 

          utkání. 
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