PROPOZICE ČESKÉHO POHÁRU 2018
Článek I. - Řídící orgán
LIGOVÁ KOMISE ČMSHb
Předseda komise:
Poštovní adresa:
Členové komise:

telefon: e-mail:

lk@hokejbal.cz

Článek II. – Podmínky účasti družstev
1) Řádně vyplněná „Přihláška do Českého poháru 2018“, podaná nejpozději do 6. 6. 2018
včetně.
Přihláška musí být zaslána výhradně elektronicky na e-mail lk@hokejbal.cz.
Maximální počet týmů v hlavním turnaji je 12. LK ČMSHb akceptuje prvních dvanáct řádně
přihlášených týmů (tj. přihláška včetně platby). LK ČMSHb bude registrovat i týmy přihlášené jako 13.,
14. a 15 se statusem náhradníka z důvodu případného odhlášení již přihlášeného týmu.
2)

Úhrada startovného nejpozději do 6. 6. 2018 včetně.
Základní startovné je 3 000 Kč.
Startovné je splatné společně s přihláškou do turnaje nejpozději 6. 6. 2018, klub je povinen doložit kopii
úhrady startovného. Platba se provádí výhradně převodem na účet ČMSHb č. 1724200504/0600,
variabilní symbol 201 + kód ČMSHb. Kopie dokladu (popř. potvrzení platby elektronického bankovnictví)
o provedené úhradě startovného je nedílnou součástí „Přihlášky do Českého poháru 2018“.

3)

Soupiska družstva
Každý tým je povinen zaslat „Turnajovou soupisku“ nejpozději 20. 8. 2018 na zvláštním formuláři,
který vydá LK. Na soupisce mohou být uvedeni pouze hráči registrovaní za týmy klubu v soutěžích
řízených ČMSHb (resp. RSHb) v soutěžním ročníku 2018-2019. Soupiska obsahuje maximálně 3
brankáře a 27 hráčů, trenéra a vedoucího družstva. Úpravy soupisky lze provést nejpozději 60 min před
prvním utkáním. Střídavé starty hráčů, uzavřené pro mistrovské soutěže, se do Českého poháru
přenášejí. Hráč může v Českém poháru nastoupit pouze za jedno družstvo.

4)

Ostatní
Pro účely propagace turnaje a případných TV utkání je klub povinen zaslat logo klubu v tiskové
kvalitě (v křivkách) společně s přihláškou do turnaje (24. 6. 2018).

Článek III. – Systém turnaje a předpisy
1)

Hraje se podle platných pravidel a řádů ČMSHb, vydaných v roce 2017 a jejich pozdějších změn.

2)

Kategorie
Senioři (muži) a hráči mladší dle SŘ čl. 205, bod 2.

3)

Počet účastníků turnaje
Maximální počet účastníků je 12.

4)

Termín turnaje
Sobota 25. 8. 2018 –
Neděle 26. 8. 2018 –

5)

Hrací doba a tresty
Hraje se 2 x 15 minut čistého času, přestávka 5 minut, tresty 2, 5 a 10 minut. V případě udělení druhého
vyššího trestu (5, 10, OK), má hráč zastavenou činnost na nejbližší utkání. V případě udělení TH má
hráč zastavenou činnost do vyřešení případu DK ČMSHb a na turnaji již nesmí nastoupit.

základní skupiny + čtvrtfinále
utkání o konečné umístění.
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6)

Systém turnaje
Základní skupiny
12 týmů bude rozděleno (z výkonnostních košů s přihlédnutím k dojezdové vzdálenosti účastníků do
míst konání) do 4 skupin. Ve skupinách sehrají týmy utkání systémem „každý s každým“. Získané body
se započítávají do tabulky dle ustanovení SŘ čl. 403.
Play-off
Do play-off postupuje nejlepších 8 týmů (tým na 1. a 2. místě každé skupiny). Hraje se vyřazovacím
způsobem (systémem play-off na jedno utkání), dle „pavouka“ stanoveného rozpisem turnaje.
Utkání o konečné umístění
Týmy umístěné na 3. místech v základních skupinách hrají o konečné 9. - 12. místo systémem „každý
s každým“.

7)

Hodnocení utkání
Bodové hodnocení utkání v základních skupinách, výhra 2 body, remíza 1 bod.
Utkání o umístění se hrají dle ustanovení SŘ čl. 311, vyjma ustanovení o prodloužení (bod 2). Vítěz
utkání play-off postupuje do další fáze turnaje.
Finále se hraje 2 x 15 min., při nerozhodném výsledku následuje přestávka v délce 2 minuty, prodloužení
5 min, následně 5 nájezdů do rozhodnutí
Stručný výklad
Základní skupiny
− vítězství v základní hrací době 2 body, remíza 1 bod
Play-off + utkání o umístění
− nerozhodná utkání bez prodloužení, následují 3 nájezdy
Finále
prodloužení 5 minut, následuje 5 nájezdů

8)

Realizační tým družstva
Požadavky na realizační tým konkrétního družstva jsou totožné s podmínkami dlouhodobé mistrovské
soutěže, které se tým účastní v soutěžním ročníku 2018-2019.

9)

Registrační průkazy
Každý tým je povinen předložit nejpozději 30 min před zahájením svého prvního utkání RP hráčů a
celého realizačního týmu. RP budou týmu vráceny po skončení jeho účasti v turnaji.

10) Hodnocení turnaje
Vítěz získá putovní pohár ČMSHb pro vítěze Českého poháru, pohár za umístění a medaile.
Týmy umístěné na 2. a 3. místě získají pohár za umístění a medaile.
Týmy na prvních třech místech získají finanční nebo materiální odměny v hodnotě 25.000 Kč, 15.000 Kč
a 5.000 Kč v podobě voucheru na odběr zboží.

Článek IV. – Požadavky na sportovní vybavenost hráčů
Požadavky na sportovní vybavenost hráčů korespondují s podmínkami, platnými pro tým v dlouhodobé
soutěži, ve které tým nastupoval v soutěžním ročníku 2018-2019.

Článek V. – Technické zabezpečení utkání
1)

Hřiště (stadion)
Všechna utkání Českého poháru 2018 se odehrají na zimních stadiónech v Jičíně a Nové Pace.

2)

Pořadatelská služba
Zajistí ČMSHb.

3)

Rozhodčí a pomocní rozhodčí
Zajistí ČMSHb.

Článek VI. – Hospodářské náležitosti
1)
2)
3)

Protesty se podávají formou námitky, a to písemně nejpozději 30 min. po skončení utkání řídícímu
orgánu turnaje. Poplatek za projednání námitky je 1 000 Kč, splatný s podáním námitky. Projednání
námitky se řeší dle ustanovení SŘ čl. 501.
Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu turnaje má za následek finanční postih 10 000 Kč.
Odstoupení v období od 24. 6. 2018 do 24. 8. 2018 má za následek finanční postih 5 000 Kč. Startovné
se nevrací.
Řídící orgán soutěže je oprávněn podávat podněty k jednotlivým odborným komisím ČMSHb.
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