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Propozice
(Tyto propozice jsou součástí SŘ, DŘ, PŘ platných v AHbK ČR)

hokejbalových soutěží AHbK ČR
sezóna 2017 – 2018

Propozice hokejbalových soutěží AHbK ČR, sezóna 2017 – 2018
Řídící orgán:
SK AHbK ČR - pro všechny soutěže
Nadřízený orgán - Výkonný výbor AHbK ČR

Podmínky účasti:
1.
Členství mužstva v AHbK ČR.
2.
Řádně podaná přihláška do soutěže.
3.
Platné registrační průkazy hráčů pro sezónu 2017 – 2018.
4.
Mužstva předloží fyzicky 2x soupisku s nejméně 9 hráči.
5.
Kompletní finanční náležitosti lze platit v sekretariátu AHbK ČR, nebo platbou na
bankovní účet AHbK ČR - 461587/0300, ČSOB České Budějovice, pro rozlišení platby
uvádějte do poznámky jméno oddílu, přičemž budou obsahovat:






pronájem hřiště (kromě vlastníků hřišť)
doplnění vratného vkladu
vstupní vklad pro sezónu 2017 - 2018 ve výši 2.200,- Kč (startovné)
vyrovnání finančních pohledávek z uplynulé sezóny
pokuty za nedodržení termínů pro zaplacení finančních postihů družstva (max. 30 dní od
termínu vydání)

Termín plnění:

odst. 1, 2 - do 30. dubna 2017
odst. 3, 4, 5 - nejpozději 14 dní před zahájením dané soutěže

Pokud dojde k odstoupení mužstva ze soutěže 14 dní před zahájením soutěží a po tomto datu
(9. 9. a později), ke dni odstoupení začíná běžet lhůta, po kterou žádnému hráči zapsanému na
soupisce takového mužstva nebude po dobu 3 měsíců umožněn přestup ani hostování (včetně
hostování mezi soutěžemi). V případě, že odstoupí mužstvo ze stejného oddílu (A, B či C),
dochází k odstoupení z nejnižší soutěže, které se některé z těchto mužstev účastnilo.
V případě, že oddíl poruší některé podmínky účasti v soutěži, řídící komise rozhodla automaticky
udělit pokutu ve výši 200 Kč + správní poplatek. Pokud si oddíl nevyřídí všechny podmínky
účasti v soutěži včetně úhrady pokut za nedodržení termínu odevzdání podmínek účasti do
začátku soutěže, nebude mu umožněno se soutěží zúčastnit.

Hřiště:
1. Dobrá Voda, Čejkovice, Plav, Velešín, (Zliv)
2. Mužstva, která nemají vlastní hřiště, zaplatí pronájem hřišť u AHbK ČR, OÚ D. Voda 1.
patro. AHbK ČR bude mít s jednotlivými vlastníky uzavřenou smlouvu o pronájmu.

Pořadatel utkání: Vždy domácí mužstvo, které je v rozpise soutěží uvedeno jako první.
Jeho povinnosti:
1. Zajistit jednoho pořadatele, který bude uveden v zápise o utkání, pořadatelé jsou
označeni páskou nebo odznakem, zodpovídají za klidný průběh hry, pro kterou jsou
určeni jako pořadatelé, další úkoly plní dle soutěžního řádu a pravidel hokejbalu.
2. Zajistit zdravotní službu a uvést jméno zdravotníka do zápisu o utkání.
3. Zajistit proplacení delegovaných rozhodčích před zahájením utkání.
4. Zajistit tiskopis Zápis o utkání a po skončení utkání, nejdéle však do 24 hodin jej odeslat
na adresu AHbK ČR. Z důvodu včasného zveřejnění výsledků je třeba zajistit nahlášení
výsledku a střelců utkání nejpozději v pondělí po hracím víkendu do 16:00 hodin do sídla
AHbK ČR, tel.: 739 262 563, e-mail: info@ahbk.cz.
5. Zápis o utkání se vyplňuje propisovací tužkou modré barvy, ne gelovým perem,
inkoustem, či tužkou, nebo plnicím perem, neboť v případě nepříznivých klimatických
podmínek se stává zápis nečitelným. V případě nečitelnosti zápisu udělí DK trest
pořádajícímu oddílu dle DŘ díl B odst. 9, písm. a).
2

Hrací dny:
- sobota, neděle, výjimky povoluje SK – na základě řádně podané žádosti o přeložení,
- upravuje se SŘ, Hlava III., čl. 3.1 odst. 3, kdy přeložená utkání (na žádost) musí být sehrána
nejpozději 2 týdny před skončením dlouhodobé části (do 26. 2. 2018).

Systém soutěže:
Upravuje se Přestupní řád čl. 1, odst. 4 s tím, že přestupní období končí 2 týdny před koncem
dlouhodobých soutěží (do 26. 2. 2018).
Upravuje se Soutěžní řád (SŘ), čl. 2.6 odst. 2, písm. a), kdy v jednom zápase mohou nastoupit z
„A“ mužstva za „B“ mužstvo (resp. z „B“ za „C“) a naopak až 3 hráči bez ohledu na post, a to až
v 50 % utkání dlouhodobé části. Hráč „B“ mužstva může v jedné sezóně nastoupit jen za „A“ tým
nebo jen za „C“ tým, určující je první takový start.
Dále se upravuje SŘ čl. 4.1, odst. 1, vítězi utkání (po 60 min.) se udělují 3 body, při
nerozhodném výsledku utkání získávají obě mužstva po bodu, ihned následují nájezdy (série po
3 a následně po 1), kdy vítěz nájezdů získává bod navíc (celkem 2).
Dlouhodobé soutěže se hrají dvoukolově, každý s každým (doma - venku).
V 1. lize po odehrání 14 kol (12 utkání, 2x volný los) se hrají ve skupinách o umístění o 1. – 4.
místo (1.A, 2.A, 1.B, 2.B) a o 5. - 8. místo (3.A, 4.A, 3.B, 4.B) dvoukolově zápasy každý
s každým (tabulky jsou od nuly a nelze tak přeskočit v pořadí týmy z jiné skupiny), a ve skupině
o 9. – 14. místo, kde se započítávají vzájemné zápasy a hraje se v ní dvoukolově s týmy
z opačné skupiny (5.A, 6.A, 7.A vs. 5.B, 6.B, 7.B), tedy vždy dalších 6 utkání (celkem v základní
části 18 utkání). Pokud se ve stejné skupině utkají mužstva „A“ i „B“ jednoho oddílu, střídavé
starty (z „A“ a do „B“ a naopak) se nepovolují.
Ve 2. Lize se po odehrání 14 kol se podle tabulky po 14. kole týmy rozdělí na liché (1., 3. 5. a 7.)
a sudé (2., 4. 6. a 8.), každý lichý hraje 1x s každým sudým, z toho 2x doma, 2x venku.
15.
16.

1.
2.

-

4. 3.
5. 4.

-

6. 5. 7. 6. -

8. 7. 1. 8. -

2.
3.

17.
18.

1.
2.

-

2. 3.
3. 4.

-

4. 5. 5. 6. -

6. 7. 7 8. -

8.
1.

Po odehrání 18 kol, podle tabulky po 18. kole pro 7. a 8. tým sezóna končí a 1. až 6. tým
postupuje do play-off.
PLAY-OFF: Vždy se utkají nejlepší tým po dlouhodobé části s nejhůře umístěným týmem
po dlouhodobé části atd. Termínová listina play-off může být v průběhu sezóny upravena (v
případě nepřízně počasí v zimních měsících). Hraje se Play-off 1. ligy (1. - 6. tým 1. ligy), Playoff 2. ligy (1. - 6. tým 2. ligy), Play-off 3. ligy (1. - 6. tým 3. ligy), do semifinále play-off postupují
přímo nejlepší 2 týmy, další 4 týmy se utkají ve čtvrtfinále.
Startovné play-off se neplatí, neboť je zahrnuto do startovného před sezónou.
Čtvrtfinále a Semifinále: se odehrají na 2 vítězná utkání s tím, že 1. utkání se uskuteční na
hřišti hůře postaveného mužstva a 2., příp. 3. utkání na hřišti lépe postaveného mužstva.
1. a 2. zápas se v případně nerozhodného stavu po základní hrací době (60 minut) prodlužuje
v délce 10 minut. Vstřelením branky prodloužení končí a mužstvo, které ji vstřelí, se stává
vítězem utkání (tzv. náhlá smrt). Pokud branka v prodloužení nepadne, následují samostatné
nájezdy. V první části zahrávají samostatný nájezd 3 hráči z každého mužstva, pokud se
nerozhodne, otáčí se pořadí týmů (tým končící 3. sérii zahajuje sérii čtvrtou). Ve druhé části
(začíná čtvrtou sérií) se pokračuje v sériích po 1 hráči z každého mužstva až do rozhodnutí,
samostatné nájezdy mohou zahrávat i hráči z první části, a již se nemusejí střídat, tzn. od 4.
série může zahrávat samostatný nájezd jeden a tentýž hráč v neomezeném počtu opakování.
Případný 3. zápas (1:1 na utkání) se za nerozhodného stavu po 60. minutách hry prodlužuje,
vstřelením branky zápas a série končí (náhlá smrt). Po každých 20. minutách nerozhodnutého
prodloužení následuje přestávka a mění se strany. Samostatné nájezdy se nekonají.
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FINÁLE a zápas o 3. místo – Finále Play-off 1. ligy se odehraje na 2 vítězná utkání za stejných
podmínek jako v předchozích kolech play-off (čtvrtfinále a semifinále). Ostatní finále play-off (2.
a 3. ligy) a všechna utkání o 3. místa se odehrají jako jediné utkání, které se prodlužuje za
stejných podmínek jako případný 3. zápas předchozích play-off sérií, místem konání těchto
utkání bude v jednotlivých soutěžích vždy domácí hřiště lépe umístěného mužstva (po základní
části), které si vybojuje finálovou účast.
Větší tresty evidované hráčům v základní části se do play-off nezapočítávají.
Pokud si vybojují účast v play-off stejné ligy mužstva „A“ i „B“ jednoho oddílu, střídavé starty (z
„A“ a do „B“ a naopak) se nepovolují. Jinak se v play-off počet dosud odehraných utkání členů
„B“ mužstva za „A“ mužstvo a naopak nezohledňuje, počet startů těchto hráčů je neomezen,
obdobně je tomu u hráčů s HS (hostováním mezi soutěžemi), resp. u hráčů „C“ týmu za „B“ tým
a naopak. Jinak v play-off není omezen počet hráčů, kteří v jednotlivých utkání nastoupí z „B“
tým za „A“ tým, resp. z „C“ týmů za „B“ tým.
Výklad: V play-off mohou v jednotlivých utkáních nastoupit max. 3 hráči „A“ týmu za „B“ tým
(resp. „B“ za „C“). Platí omezení pro hráče „B“ týmu, kdy každý jednotlivec může nastoupit jen za
„A“ nebo jen za „C“ tým, rozhodujícím je jeho první start v sezóně (byť v základní části). Start
hráčů „A“ týmu za „C“ tým a naopak se nepovoluje.
Předpisy: všechny soutěže probíhají dle pravidel hokejbalu platných u AHbK ČR a řídí se dle
soutěžního řádu platného u AHbK ČR. Tyto propozice jsou součástí „Řádů hokejbalu“.

Podmínky pro nastoupení k utkání:






předložení platných (prolongovaných) RP pro soutěžní sezónu 2017 – 2018.
k utkání nastoupí mužstvo v min. počtu 7 hráčů včetně brankáře.
předložení platných soupisek mužstva (A, B, C).
mužstvo nastoupí v jednotné sadě dresů a předepsané výstroji (úprava pravidel schválená
dne 6. 2. 2000). K utkání může hráč nastoupit v přilbě, tak jak vyhlásila AHbK ČR ve svém
doporučení z roku 2002.
dále se řídí podmínkami vypsanými v SŘ, čl. 3.5 „Náležitosti a povinnosti družstev“ a čl. 3.6 Náležitosti a povinnosti členů družstev.

Rozhodčí:








Každé mužstvo hrající soutěž AHbK ČR (kromě mužstev hrajících 3. ligu) má povinnost mít
vyškoleného min. 1 rozhodčího z každého mužstva (A, B). Nesplnění této povinnosti bude
postihováno dle SŘ, DŘ, díl B, odst. 9, písm. a) finanční pokutou ve výši 10% zákl. sazby.
Rozhodčí (zástupce) je delegován Asociací dle rozpisu.
Mužstva jsou povinna nominovat rozhodčí k zápasům v termínech, které SK určí rozpisem.
V případě, že se rozhodčí nedostaví, postupují mužstva dle SŘ, článek 3.8 odst. 3, 4, 5.
Rozhodčí se ve své činnosti řídí soutěžním řádem a pravidly platnými v AHbK ČR.
Pro utkání používá rozhodčí vlastní píšťalku, stopky a dres.
S odkazem na SŘ, DŘ díl B, odst. 9, písm. c) se stanovuje výše FP na částku, kterou
vyúčtují rozhodčí za delegaci v zápise o utkání (při nevyplacení rozhodčích domácím
mužstvem, které se nedostaví k utkání). Trest za nesehrané utkání dle SŘ, DŘ, díl B, odst. 3
je již od sezóny 2013-2014 uplatňován ve výši 20% základní sazby (t. j. 1. liga 1000,- Kč za
kontumaci, 2. a 3. liga 600,- Kč za kontumaci).

Věkové kategorie vypsané pro sezónu 2017 – 2018:


rozhodující je dovršení věku před 1. 9. příslušného roku: muži ročník 2002 a starší

Zdravotní prohlídky:



za zdravotní stav hráčů a schopnost nastoupit k utkání zodpovídá vedoucí mužstva, hráči
mladší 16 let předloží současně se soupiskou zprávu o lékařské prohlídce a souhlas rodičů
rozhodčí, ani řídící komise nebudou kontrolovat, zda hráč prošel řádnou lékařskou
prohlídkou a je schopen hrát hokejbal a ani za to nepřebírají zodpovědnost.
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Pojištění hráčů:


AHbK ČR nezabezpečuje hromadné pojištění hráčů, doporučuje se, aby se každý hráč
nechal pojistit proti úrazům samostatně.

Technické zabezpečení:






Za technické zabezpečení utkání odpovídá domácí mužstvo
V případě, že utkání nebude po technické a pořadatelské stránce zabezpečeno, bude
přeloženo na jiný termín s tím, že náklady s tím spojené uhradí pořádající mužstvo ze svých
prostředků
V případě, že hřiště nebude způsobilé z důvodu čerstvě napadaného sněhu a instruktor
nebo delegát AHbK ČR rozhodnou o odklizení sněhu, aby se utkání mohlo odehrát, jsou obě
mužstva povinna sníh odklidit. Pokud některé mužstvo odmítne sníh odklidit, utkání bude
kontumováno ve prospěch soupeře.
Pokud rozhodčí nebo delegát utkání uznají hřiště za nezpůsobilé hry (nikdo jiný o tom
nerozhoduje), určí SK náhradní termín k sehrání utkání na náklady domácího mužstva.

Hospodářské zabezpečení:


mužstva startují v soutěži na vlastní náklady, v případě nenastoupení domácího mužstva
k utkání, mu navíc bude pokuta navýšena o cestovní náklady hostujícího mužstva. Ty jsou
rovny 24 násobku kilometrové vzdálenosti mateřského hřiště hostujícího mužstva od hřiště
domácího mužstva, jsou to 2 cesty (tam a zpět), 3 vozidly při sazbě 4,- Kč/km.

Námitkové řízení:





v případě, že dojde k porušení řádů či pravidel hokejbalu, je možné STK předložit
opodstatněné a řádně doložené námitky a to v souladu se SŘ. Při nedodržení těchto pravidel
o námitkovém řízení, nebudou námitky v STK projednávány
námitky proti technickým chybám rozhodčích nemohou změnit výsledek dosažený na hřišti
námitky proti nasazování rozhodčích se nepřijímají
z důvodu častých protestů o dodatečném dopisování zápisů, se ukládá rozhodčím po
zapsání zprávy pro DK přeškrtnout zbylou část zadní strany zápisu a tento akt nechat ověřit
podpisy kapitánů obou mužstev. Pokud se žádná zpráva psát nebude, přeškrtne rozhodčí
zadní stranu zápisu před zraky kapitánů obou mužstev. Povinností vedoucích mužstev je
překontrolovat správnost všech údajů uvedených v zápise. Na pozdější námitky
nebude brán zřetel.

Hodnocení soutěže:


Mužstva na 1. až 3. místech všech play-off obdrží pohár a příslušnou sadu medailí. Vítěz
Play-off 1. ligy se stává mistrem AHbK ČR pro sezónu 2017 - 2018.

Vklad – herní jistota:


Všechna mužstva hrající soutěže AHbK ČR jsou povinna zaplatit v sezóně 2017 – 2018
vratný vklad – herní jistotu. Výše vratného vkladu - herní jistoty je určena dle soutěže, kterou
mužstva hrají, viz příloha č. 4. Vklad je rozdělen na dvě položky:
o

kontumace – za každou kontumaci se bude strhávat z vratného vkladu třetina. Po třetí
kontumaci je mužstvo vyloučeno ze soutěže. Netýká se to technických kontumací.

o

rozhodčí – za nezajištění rozhodčího se strhává jedna pětina vkladu za každé utkání,
tzn. 300 Kč. Po pátém nezajištění utkání rozhodčím bude mužstvo vyloučeno ze soutěže.
Upřesňující znění je uvedeno v příloze č. 2.



Odečtená částka z vratného vkladu musí být potrestaným mužstvem doplněna do původní
výše vratného vkladu nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí SK.



Vklady neřeší náhrady škod.



Smyslem tohoto opatření je, aby tyto soutěže hrála jen ta mužstva, která mají opravdu
zájem a neznehodnotí jejich průběh.
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Příloha č. 1
Rozdělení soutěží AHbK ČR pro sezónu 2017 - 2018
Soutěže řízené AHbK ČR:
1. liga

- 14 účastníků ve 2 skupinách po 7

2. liga

- 8 účastníků

3. liga

- 10 účastníků

Postupy a sestupy:


Z 1. ligy sestupují týmy z 13. a 14. místa



Z 2. ligy postupují 2 nejlepší týmy po play-off, sestupují týmy z 7. a 8. místa



Z 3. ligy postupují 2 nejlepší týmy po play-off



SK si vyhrazuje právo na změnu rozdělení soutěží a počtu jejich účastníků pro sezónu
2018 - 2019
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Příloha č. 2
Řešení nominace rozhodčích pro sezónu 2017 - 2018
Ve všech soutěžích AHbK ČR se budou mistrovská utkání rozhodovat 2 rozhodčími.
Školeného časoměřiče dodá domácí mužstvo s tím, že v 3. třetině utkání má právo
hostující mužstvo dosadit do boxu časoměřiče svého zástupce pro kontrolu.
Při nesplnění povinnosti domácího mužstva dodat školeného časoměřiče, umožňuje
AHbK ČR od sezóny 2014-2015 využít i časoměřiče jiného, kterému náleží odměna dle
tabulky ohodnocení rozhodčích (viz. níže). Komise rozhodčích má právo na určitá utkání
delegovat časoměřiče sama.
Povinnost všech družstev, (A, B atd.), hrající soutěže AHbK je zajistit vlastního rozhodčího
k utkáním, které určí SK formou rozpisu. Rozpis bude součástí rozpisu utkání a zveřejněn na
stránkách AHbK ČR.
Stopky a hodinky si zabezpečí rozhodčí.

Zápasy budou pískat rozhodčí, které určí SK AHbK ČR.
Způsob nominace rozhodčích:
Za nedostavení se k řízení utkání bude mužstvo potrestáno automaticky pokutou ve výši 300 Kč
za 1 utkání. Po 5. prohřešku bude mužstvo vyloučeno ze soutěže.
Rozhodčím může být kdokoli, kdo projde školením rozhodčích a bude starší 18 let. Výjimku
může povolit SK.
AHbK si vymiňuje, že pokud rozhodčí na svou funkci nebude stačit, bude žádat dotyčné mužstvo
o výměnu rozhodčího a to bude povinné zajistit jiného.
Pokud si budou chtít rozhodčí zvýšit výkonnostní třídu a řídit vyšší soutěže, oznámí to komisi
rozhodčích, která má právo dle platných kritérií vyšší třídu udělit.
Hlavní kritéria:

- minimálně dvouletá praxe
- kvalitní rozhodování v uplynulé době
- morální kvalita.

Rozhodčími III. výkonnostní třídy se mohou stát všichni zájemci, kteří zdárně projdou školením
rozhodčích a budou mít min. 1 rok praxe. Minulé období se započítává.

Tabulka ohodnocení rozhodčích:
hlavní rozhodčí
rozhodčí laici

- zápasy play-off všech lig
- zápasy základních částí všech lig
- všechny soutěže

150,- Kč + cestovné
120,- Kč + cestovné
70,- Kč

V případě, že celé utkání z jakýchkoliv příčin řídí jeden rozhodčí, navyšuje se jeho
odměna o 50% (tj. 180,- resp. 225,- Kč), cestovného se toto ustanovení netýká.
jiný časoměřič

- cizí, nebo delegovaný

60,- Kč bez nároku na cestovné

- cestovné se vypočítává dle ceníku poplatků uvedeného v příloze č. 4
Součástí těchto propozic bude i příloha č. 6 – kompletní finanční náležitosti jednotlivých
týmů, které budou uveřejněny v předstihu před započetím soutěží na webových stránkách AHbK
ČR, navíc bude vedoucím mužstev tato příloha zaslána e-mailem, předpoklad je, že tomuto tak
bude koncem měsíce srpna.
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Příloha č. 3
Hostování mezi soutěžemi pro sezónu 2017 - 2018
Hráč může požádat Matriční komisi AHbK ČR o hostování mezi soutěžemi (střídavý start), za
těchto podmínek:
1/ s hostováním mezi soutěžemi souhlasí mateřský klub, který toto stvrdí podpisem vedoucího
mužstva na formuláři OHLÁŠENÍ Přestupu (stávající zelený formulář),
2/ tento typ hostování lze v průběhu sezóny u konkrétního hráče, který je zapsán v sezóně 2017
– 2018 v mateřském klubu na soupisce pro 2. ligu nebo pro 3. ligu uzavřít pouze jednou, a to
pouze do jednoho mužstva 1. ligy, které zároveň není jeho mateřským klubem. Hráč může za
mateřský klub nastupovat neomezeně, za družstvo do něhož má uzavřeno hostování mezi
soutěžemi (střídavý start) může startovat po dobu platnosti hostování, přičemž nastoupit
může do max. 50% - tedy 9 utkání, z celkového počtu 18.
3/ pro hostování mezi soutěžemi nelze využít hráče ze soupisek Čejkovic „C“, Včelné „B“ a
Velešína „B“, neboť jejich „A“ týmy již 1. ligu hrají.
4/ o hostování mezi soutěžemi lze požádat od 1. 7. 2017 do 26. 2. 2018,
5/ platnost hostování mezi soutěžemi je do 30. 6. 2018, ukončit jej lze na žádost mateřského
klubu nejdříve po třech měsících od jeho vzniku,
6/ každý tým z 1. ligy může zapsat na svou soupisku maximálně 3 hráče hostující mezi
soutěžemi (za podmínek dle bodů 1/ až 5/), v každém jednom utkání mohou nastoupit všichni
takovíto hráči, za dodržení omezení počtu utkání uvedeného v bodě 2/. V zápise o utkání se tito
hráči označují před jménem a příjmením zkratkou – „HS“,
7/ ze soupisek každého jednotlivého týmu hrajícího 2. ligu nebo 3. ligu lze za podmínek
uvedených v bodech 1/ až 6/ povolit maximálně 3 hráčům hostování mezi soutěžemi,
8/ překročení uvedených počtů se považuje za neoprávněný start hráče (hráčů) a trestá se
hracími důsledky i disciplinárně.
9/ vyšší tresty, které hráč obdrží za mateřský oddíl a za oddíl, ve kterém má povoleno
hostování mezi soutěžemi se evidují samostatně, tedy za 3 vyšší tresty se hráči zastaví
činnost pouze v klubu, při jehož zápasech tresty obdržel. Disciplinární provinění (tresty DKH
a DKU řešené disciplinární komisí) mají za následek zastavení činnosti hráče ve všech
soutěžích (nezáleží tedy, zda hráč obdržel trest v mateřském oddíle či během hostování mezi
soutěžemi).
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Příloha č. 4

Ceník poplatků (platný od 1. 7. 2017)
Matriční komise
1. Nový RP

150,- Kč

2. Duplikát RP

100,- Kč

3. Obměna RP (změna názvu klubu)

75,- Kč

4. Prolongace

50,- Kč

5. Odstupné - do klubu nejvyšší soutěže

5000,- Kč

6. Odstupné - do ostatních soutěží

3000,- Kč

Přestupy a hostování :

období

od 1. 7. do 26. 2.

1. Podmínka přestupu : registrace nejméně 3 měsíce v mateřském klubu
Přestupní poplatek

150,- Kč

2. Podmínka hostování : nejméně na 3 měsíce
Hostování mezi soutěžemi – poplatek

150,- Kč

Hostování – poplatek

100,- Kč

3. Poplatek za změnu soupisky v průběhu soutěže

20,- Kč

Soutěžní komise
1. Projednání v SK

100,- Kč

2. Žádost o přeložení utkání

200,- Kč

3. Řády a pravidla hokejbalu

50,- Kč

4. Finanční pokuta (100 %)

jednotlivec

kolektiv

Nejvyšší soutěž

2000,- Kč

5000,- Kč

Ostatní soutěže

1000,- Kč

3000,- Kč

odvolání

5. Poplatky

námitky

Nejvyšší soutěž

500,- Kč

500,- Kč

Ostatní soutěže

300,- Kč

300,- Kč

6. Vratné vklady

kontumace

rozhodčí

Nejvyšší soutěž

1500,- Kč

1500,- Kč

Ostatní soutěže

900,- Kč

1500,- Kč

7. Rozhodčí – odměny + některé příklady cestovného
Zápasy play-off všech soutěží

150,- Kč

Zápasy dlouhodobých soutěží

120,- Kč

Cestovné

Č. Budějovice - Dobrá Voda

40,- Kč

Cestovné

Č. Budějovice – Plav

90,- Kč

Cestovné

Č. Budějovice – Čejkovice

90,- Kč

Cestovné

Chlumec – Čejkovice

120,- Kč

Cestovné

Č. Budějovice – Velešín

150,- Kč

Cestovné

Č. Budějovice – Chlumec

160,- Kč

Proplacení cestovného se dělí počtem odřízených utkání v jednom dni a místě
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Příloha č. 5
Seznam družstev a jejich nahlášené barvy dresů pro sezónu 2017 – 2018
1. liga – sk. A
HBC Plav „A“

barva dresů: modrá, bílá
jako hosté: modrá

HC Hurican

barva dresů: černá, bílá
jako hosté: bílá

Dobrá Voda

barva dresů: zelená, bílá
jako hosté: zelená

TJ Dynamo ČB

barva dresů: černo žlutá, šedá
jako hosté: černo žlutá

HC Čejkovice „B“

barva dresů: fialová, černá
jako hosté: fialová

Lafeta 1985

barva dresů: světlemodrá, bílá
jako hosté: světlemodrá

HC Samson

barva dresů: modrá, bílá
jako hosté: modrá

1. liga – sk. B
HC Čejkovice „A“

barva dresů: červená, modrá
jako hosté: červená

SK Včelná „A“

barva dresů: světle zelená, žlutá
jako hosté: světle zelená

KN Interiery

barva dresů: bílá, modrá
jako hosté: bílá

Fl. Elephants-TSTV

barva dresů: šedá, oranžová
jako hosté: oranžová

HBC Plav „B“

barva dresů: modrá, žlutá
jako hosté: modrá

Libníč Minions

barva dresů: černo žlutá, bílá
jako hosté: černo žlutá

Termiti Velešín „A“

barva dresů: bílá, žlutá
jako hosté: bílá
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Seznam družstev a jejich nahlášené barvy dresů pro sezónu 2017 – 2018
2. liga
Cardiax ČB

barva dresů: černo červeno bílá, bílá
jako hosté: černo červeno bílá /vodorovné pruhy/

HBC Perla

barva dresů: žlutá, bílá
jako hosté: žlutá

HC Čejkovice „C“

barva dresů: šedá, černá
jako hosté: šedá

SKD Dobřejovice

barva dresů: červená, modrá
jako hosté: červená

Motorfans Budweis

barva dresů: modrá, žlutá
jako hosté: žlutá

TJ Sokol Římov VCHS

barva dresů: bílá, červená
jako hosté: bílá

TJ Nové Vráto „A“

barva dresů: zelená, bílá
jako hosté: zelená

FIREPORT

barva dresů: černá, bílá
jako hosté: černá

3. liga
SK Včelná „B“

barva dresů: žlutá
jako hosté: žlutá

Termiti Velešín „B“

barva dresů: žlutá, bílá
jako hosté: bílá

AZ Energie

barva dresů: černá, bílá
jako hosté: černá

TJ Nové Vráto „B“

barva dresů: bílá, oranžová
jako hosté: bílá

Vltava Warriors

barva dresů: černá, žlutá
jako hosté: černá

Napalm Podeřiště

barva dresů: zelená, bílá
jako hosté: zelená

Dasný

barva dresů: červená, bílá
jako hosté: bílá

Pink Panthers

barva dresů: černorůžové, růžovočerné
jako hosté: růžovočerné

Jaguars ČB

barva dresů: neonově žlutá
jako hosté: neonově žlutá

Apache Hůry

barva dresů: bílá, oranžová
jako hosté: bílá
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