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A) ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ ROZPISU SOUTĚŽÍ V HÁZENÉ ŘÍZENÝCH ĆSH
1. změny hracích míst:
Sokol Kobylisy II
TJ JM Chodov - Mírového hnutí 2137/7, Praha 4
Zelený Pruh - Zelený Pruh 1294, Praha 4
Sokol Vršovice - Holandská 1, Praha 10

VA 71,UA 71, R71,S71,UA84,R84,S84,
R85,UA85,VA96,VA98,UA98,R98,S98,
VA111,R111,S111
VA85,S85

SK Žeravice
Zora Olomouc - U Stadionu 6, Olomouc
SK Velká Bystřice - Na Letné

IA45,VB67
VB115

ELP Jablonec
SH Železný Brod, Masarykova 500

D98

Talent Plzeň
31.ZŠ - E.Krásnohorské 10, Plzeň

B77,G77,J77, B104,G104,J104,KA104

TJ Sokol Ostrava Zábřeh
SŠTD, Moravská 2/964

mladší dorostenky VB - všechna utkání

Plzeň HC
31.ZŠ - E.Krásnohorské 10, Plzeň

ženy, dorostenky - všechna utkání

HC Zlín
SH Luhačovice, Radostova ul

W94,UB95,V95,R95,B89

2. změny v adresáři:

kluby
TJ Sokol Nové Veselí

org.prac. Radek Beneš, Kovářova 2/46, Žďár n.S., 59101

TJ Sokol Žďár n.S

org.prac. Radek Beneš, Kovářova 2/46, Žďár n.S., 59101

SKKP Brno

nové e-mailové adresy: skkp@handballbrno.cz;
extraliga@handballbrno.cz; mladez@handball.brno.cz

Talent Robstav-MAT Plzeň

org.prac. ing. Martin Šafránek, MAT Group s.r.o., Na Roudné
176, Plzeň 301 62; mob. 605 229 333; msafranek@matpl.cz

HK Lovosice

Václav Starý, Terezínská 1032, Lovosice 41002

TJ Sokol Poruba

Aleš Trojka - sokolporuba@sokolporuba.cz

TJ Lokomotiva Vršovice

org.prac. Petr Kocourek, Petrohradská 35, Praha 10 10100
mob. 606 669 252; admin@lokovrsovice.cz

rozhodčí
Beneš Adam
Beránek Patrik
Blanár Pavel
Burďák Adam
Florián Dominik
Kavulič Radoslav
Krejčí Jaromír
Vacula Michal

Kovářova 2240/2, Žďár n.S. 591 01
djberry@email.cz
paja.tw@centrum.cz
Za Vodojemem 6, Olomouc 779 00
dominik.florian97@gmail.com
Žižkova 860, Mladá Boleslav, 29301
Tř. ČSA 324, Hranice 75301; mob. 739 396 566
hazenar15@gmail.com

3. Příspěvek na cestovné pro rozhodčí a delegáty (čl. 2.7 Rozpisu)
Sazba příspěvku za 1km jízdy autem byla rozhodnutím Exekutivy ČSH snížena na 4,20 Kč/km a
takto platí i pro jarní část soutěží ČSH.
4. Omezení pro hráče ošetřované na hrací ploše (čl. 8.2. a 16.7.5. Rozpisu)
Článek 8.2 Rozpisu soutěží ČSH platí beze změny i v jarní části soutěží ČSH.
Pravidlo 4:11, druhý odstavec, a vysvětlivka 8 podle nových pravidel IHF nebudou v soutěžích
řízených podle tohoto rozpisu uplatněny ani v jarní části ročníku 2016-17.
5. Omezení startu v průběhu 48 hodin (čl. 9.5. Rozpisu)
Exekutiva ČSH omezení startu v nejvýše dvou utkáních během dvou dní zrušila. Článek 9.5
Rozpisu soutěží ČSH již neplatí.
6. Sankce za nenaplnění povinného počtu rozhodčích (čl. 11.4. Rozpisu)
Prováděcí zásady Exekutivy ČSH k článku 12, odst. 2 SŘH byly Exekutivou ČSH upraveny a ve
změněném znění jsou nadále platné. Finanční sankce byly uplatněny ve vztahu k počtu
rozhodčích v klubech v ročníku 2015-16 a budou uplatňovány i za ročník 2016-17. Zrušena však
byla paralelní sankce odečítání bodů v soutěžích ČSH při nesplnění povinné kvóty klubem ani ke
30.4.2017 – žádné body za chybějící rozhodčí v tomto ročníku soutěží odečítány nebudou.
7. Náležitosti jednotlivců (čl. 12 Rozpisu)
a) Všichni hráči musí mít v systému handball-net nahranou aktuální standardní barevnou
fotografii. Pokud hráč nastoupí k utkání soutěži řízené ČSH bez této fotografie, bude klub
potrestán pořádkovou pokutou ve výši 200 Kč (v soutěžích dorostu), respektive 400 Kč (pro
soutěže dospělých). V opakovaném případě bude klubu udělena pokuta v dvojnásobné výši a
odpovědný vedoucí družstva bude vystaven disciplinárnímu řízení.
b) Upřesnění: všichni hráči družstva musí před utkáním soutěže řízené ČSH předkládat ke
kontrole originál potvrzení o zdravotní prohlídce.
8. Hodnocení rozhodčích (čl. 17.5. Rozpisu)
Přes opakované urgence stále některé kluby nevyplňují v systému h-net hodnocení rozhodčích po
utkání (známka 1 - nejhorší až 8 - nejlepší výkon), a to především při utkáních venku.
Znehodnocují tak poctivou snahu většiny družstev. Upozorňujeme, že všechna opakovaná
neplnění této povinnosti již na jaře 2017 budou řešena pořádkovou pokutou.

9. VÝKLAD K USTANOVENÍM SŘH A DALŠÍCH PŘEDPISŮ O ODPOVĚDNÉM VEDOUCÍM
DRUŽSTVA
Exekutiva ČSH dne 25.11.2016 schválila následující výklad k článkům 31 a 44 Soutěžního řádu
ČSH pro případ absence nebo diskvalifikace odpovědného vedoucího družstva (ZVD).
SK ČSH i KR ČSH potvrzují, že nejde o výklad nijak nový, že přesně v těchto intencích jsou a byli
rozhodčí řídící soutěže ČSH instruováni již řadu let. Je však potřebné, aby s tímto výkladem byla
seznámena také družstva a funkcionáři klubů. Funkcionáři družstev i rozhodčí jsou povinni
postupovat podle tohoto výkladu.
Zcela základní ustanovení jsou obsažena v pravidlu 4 (Pravidla házené IHF), které definuje
podmínky pro uskutečnění utkání v házené: musí se sejít dvě družstva s určitým počtem hráčů a
každé družstvo MUSÍ mít alespoň jednoho funkcionáře označeného jako ODPOVĚDNÝ
FUNKCIONÁŘ DRUŽSTVA (dále jen ZVD).
Bez hráčů nebo bez ZVD nelze utkání zahájit. Nelze ani v utkání pokračovat, pokud v jeho
průběhu z nějakého důvodu nebude mít některé družstvo dostatek hráčů nebo přijde o ZVD.
Pravidla také doslova uvádějí, byť ne výhradně v souvislosti se ZVD:
„Záleží jen na posouzení rozhodčích, zda a kdy bude nezbytné utkání ukončit“ (4:1)
„Rozhodčí mají právo utkání přerušit nebo ukončit“ (17:12).
Na základě Pravidel házené IHF je tedy nezbytné, aby v případě, že během utkání není
z jakéhokoli důvodu (např. diskvalifikace, zdravotní důvody, zásah policie, zásah vyšší moci)
nadále k dispozici ZVD:
- byla z iniciativy ostatních členů daného družstva, případně na příkaz rozhodčích utkání,
učiněna veškerá možná opatření pro to, aby byl ustaven nový (náhradní) ZVD a utkání mohlo
pokračovat;
- rozhodčí utkání ukončili, pokud není možné ustanovit nového (náhradního) ZVD.
Parametry a podmínky, které musí splňovat osoba pro výkon funkce odpovědného vedoucího
družstva (ZVD), případně za kterých může být ustanoven nový (náhradní) ZVD, jsou stanoveny
především v SŘH a také v Pravidlech; mohou být dále upřesněny v Rozpisu příslušné soutěže.
V ČSH platí, že:
a) ZVD musí být starší 18 let
b) ZVD musí být registrovaným členem daného klubu
c) ZVD může být zároveň zapsán v zápise o utkání jako hráč
d) ZVD nesmí být zároveň v zápise zapsán jako jiný funkcionář družstva (trenér, asistent…)
e) ZVD nesmí být zároveň v utkání hlavním pořadatelem, časoměřičem, zapisovatelem ani
hlasatelem.
První variantou postupu při náhlé absenci ZVD je, že roli náhradního ZVD převezme některý ze tří
ostatních funkcionářů družstva, splňující podmínky a) a b) výše; porušení podmínky d) v takovém
případě dokončení utkání nebrání.
Druhou variantou je doplnění dalšího funkcionáře podle Pravidel a Výkladových ustanovení
pravidel IHF i během utkání, avšak jen do maximálního počtu 4. Pokud již v zápise byli uvedeni
čtyři funkcionáři daného družstva, nelze dopsat žádného dalšího funkcionáře, ani kdyby měl
nahradit jednoho z původních čtyř.
Nového (náhradního) ZVD namísto původně v zápisu uvedeného ZVD lze tedy doplnit jen tehdy,
pokud družstvo do té doby mělo nejvýše 3 funkcionáře družstva (bez ohledu na jejich konkrétní
funkce). Může to být člen klubu, který do té doby na střídačce a uveden v zápise nebyl – a může
to být také některý z hráčů uvedených v zápise (starší 18 let), aniž by tím byla omezena jeho
možnost dále hrát na hrací ploše.

Diskvalifikací, po které funkcionář nesmí mít žádnou formou kontakt s družstvem, jednoznačně
ZVD přichází o možnost plnit svou funkci v utkání a povinnosti dané Pravidly a SŘH. Pokud je
ZVD v průběhu utkání diskvalifikován – nebo obecněji, pokud ZVD nemůže z jakéhokoli důvodu
nadále plnit své povinnosti v prostoru pro střídání - musí rozhodčí postupovat následovně:
(i) prostřednictvím hlavního pořadatele zajistí, aby diskvalifikovaný funkcionář opustil prostor
pro střídání a byl umístěn tak, aby nemohl družstvo nadále ovlivňovat;
(ii) prověří, zda je možné určit případného náhradního ZVD (zda jsou ostatní funkcionáři členy
klubu, zda je volné místo v zápise pro jiného funkcionáře družstva);
(iii) pokud je zapsání náhradního ZVD možné, nařídí rozhodčí zbývajícím funkcionářům a
případně zletilým hráčům družstva, aby určili náhradního ZVD;
(iv) pokud není možné do zápisu doplnit náhradního ZVD, pokud družstvo nemá žádnou osobu
splňující podmínky pro funkci ZVD nebo pokud člen družstva odmítne uposlechnout příkaz
rozhodčího k ustanovení náhradního ZVD, musí rozhodčí utkání ukončit. Ukončí ho na
základě Pravidel 4 a 17:12, protože družstvo bez ZVD nemůže pokračovat v utkání, a zcela
v souladu se SŘH čl. 44 odst. 2.c), protože družstvo odmítlo určit na příkaz rozhodčího
náhradního ZVD.
Bude-li ustanoven náhradní ZVD, zkontrolují rozhodčí jeho náležitosti a utkání bude pokračovat.
Povinnosti ZVD dané Pravidly (4:2, 4:3, 4:9, vysvětlivka 8, pravidla o prostoru pro střídání,
výkladová ustanovení 5 a 6, příloha 1) a SŘH (čl. 31 odst. 6) včetně formálních (např. podpis
zápisu po utkání) nadále plní nový/náhradní ZVD.
Změnu ZVD rozhodčí detailně popíší v zápisu o utkání, případně ve zvláštní zprávě pro řídící
orgán soutěže.
B) DALŠÍ INFORMACE:
10.

Odstoupení družstva TJ Sokol Poruba B z 1. ligy žen

Dne 12. ledna 2017 oznámil klub TJ Sokol Poruba odhlášení B družstva žen z 1. ligy žen před
zahájením jarní části soutěže.
SK ČSH rozhodla v souladu se SŘH:
- zrušit výsledky všech podzimních utkání družstva TJ Sokol Poruba B;
- udělit klubu TJ Sokol Poruba pořádkovou pokutu ve výši 15.000 Kč.
11.

Termíny a obsazení jednotlivých utkání soutěží ČSH

Děkujeme klubům za včasné nahlášení termínů jarních utkání. Veškeré další změny již podléhají
poplatkům podle čl. 15.7. Rozpisu soutěží ČSH.
Termíny a časy jsou zveřejněny v systému handball-net, stejně jako nominace rozhodčích na
jednotlivá utkání.
Tento Zpravodaj je přílohou a nedílnou součástí Rozpisu soutěží ČSH pro ročník 2016-17.

Romana Hrubá, Jiří Konečný, Stanislav Svoboda
soutěžní úsek ČSH

Jiří Žďárský
předseda SK ČSH

