
Přebor Prahy pro rok 2018 v kategorii U10 dne 14.10.2018 

Rozpis   

 

 

1. Název soutěžě a věkové hranice                                                                

   Přebor Prahy pro rok 2018 v kategorii U10                   přípravka D+CH  1. 1. 08 a mladší 

          

2. Technická ustanovení: 
    - řízení soutěže – STK PSPH, která rozhoduje v I. instanci 

    - ředitel soutěže – Ing. Miroslav Smolík 

    - pořadatel: HC Hostivař  

    - hrací den: neděle 14.10.2018 

    - počet hráčů: 1+4  

 

  Oddíl pověřený technickým zajištěním (pořadatel) zajistí: 

a) Dozor nad rozdělením šaten, včetně kontroly šaten po soutěži 

b) Předání všech zápisů ze soutěže řediteli soutěže. Ten zajistí předání zápisů nejpozději 

do 14 dnů po skončení Přeboru na STK PSPH panu Veverkovi. 

c) Zaslání všech výsledků Přeboru a minimálně 5 fotografií včetně  2 fotografií 

s reklamou sponzorů nejpozději do 15.10.2018 do 20.00 na mailovou adresu 

vladimir.poludvorny@keaagency.cz nebo info@psph.cz  

d) V případě, že PSPH bude mít uzavřenou smlouvu se sponzorem, pověsit reklamu 

sponzora u hrací plochy po dobu turnaje 

e) Nepřítomnost rodičů na hrací ploše. Na každý tým, který hraje zápas, jsou povoleny 

maximálně 3 osoby na hrací ploše  

 

    Oddíly zajistí: 

a) Družstvo uvedené v rozlosování na prvním místě předá vyplněný zápis soupeři 

nejpozději do 15 minut před zahájením utkání. Obě družstva jsou povinna předat před 

začátkem utkání řediteli soutěže se zápisem o utkání i registrační průkazy (lze i 

evidenční průkazy). 

b) Kluby, které mají v soutěži A a B družstvo, předloží potvrzenou soupisku PSPH  

družstva A s 5 hráči (minimálně), z nichž musí 3 hráči být v zápise o utkání. 

c) Družstva uvedená v rozlosování na prvním místě dávají do hry míček 

d) Všichni hráči / hráčky musí mít v zápase jednotné oblečení. Protože z Přeboru bude 

natáčet televize, nelze připustit, aby hráči / hráčky měli různé dresy nebo štulpny, aby 

někdo hrál v mikině a někdo ne, aby někdo hrál v teplákách, protože mu je zima a 

podobné variace. V zápasech, které bude televize natáčet, rozhodčí nepustí na hřiště 

hráče / hráčku, kteří nebudou splňovat tento pokyn. 

 

    Zápisy:  

Pro soutěž se použije hromadný zápis a soupiska PSPH.  

Zápisy pro tisk lze najít zde: http://www.psph.cz/stk/rozpis-soutezi/ - odstavec sezóna 

2018/2019, zápisy pro kategorii do U10 včetně. 

   

Hlášení utkání:  

Kluby obdrží nejpozději týden před hracím dnem rozlosování včetně začátku jednotlivých 

zápasů.  Přebor bude odehrán na hřišti HC Hostivař Na Groši.  
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3. Účastníci a rozdělení do skupin: 

 Skupina A:    Skupina B: 

            Hostivař kluci     Kbely A 

            Slavia kluci    Slavia dívky 

            Bohemians A    Hostivař dívky 

            Kbely B    Bohemians B 

            President    Praga  

                                                                  

         

4. Systém:  

Dvě skupiny po 5 týmech, ve skupině každý s každým jednou. Na závěr zápasy o celkové 

pořadí.                                                                                                                                                     

 

5. hrací doba 

 1x 15 min.   

 

6. Hodnocení soutěže: 

dle SŘ ČSPH – jednorázové soutěže  

 

7. Tituly: 

Mistr Prahy 2018 + putovní pohár  

Medaile: pro první tři družstva v celkovém pořadí v počtu 10 + 2 kusy + diplomy jeden kus 

všechny týmy dle celkového pořadí 

 

8. Náležitosti hráčů: 

Hráči a hráčky startují na základě platné registrace ČSPH. Soupisky dle čl. l4, 15, 16 SŘ                   

ČSPH.  

Hráč konkrétní věkové kategorie smí nastoupit (při dodržení řádů ČSPH) za přímo vyšší 

věkovou kategorii, nikdy ne ale ob kategorii. 

 

9. Zdravotní prohlídky dle čl. 18 SŘ ČSPH 

Záznam o způsobilosti k provozování sportu (absolvování zdravotní prohlídky) provede lékař 

potvrzením do registračního průkazu, případně klub předloží STK PSPH kopie lékařských 

posudků, nebo lékařem potvrzený seznam hráčů. 

 

10. Rozhodčí:  

A. Delegace 

Zajišťuje ředitel soutěže nebo jím pověřená osoba. Každý klub (bez ohledu na počet svých 

týmů zapojených v Přeboru) dodá 2 rozhodčí. Pořadatel dodá počet rozhodčích dle domluvy 

s ředitelem soutěže. Jejich jména nahlásí klub nejpozději do 10.10.2018 řediteli soutěže na 

mailovou adresu: Smolik.Miroslav@seznam.cz   

 

B. Cestovné 

Cestovné se rozhodčím neproplácí. 
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C. Odměny za vedení utkání 

Odměnu za vedení utkání rozhodčím a hlavnímu rozhodčímu vyplácí na základě vyplněného 

formuláře „Vyúčtování rozhodčího pozemního hokeje“ přímo po skončení turnaje 

pořadatel! 

 

Výše odměn za utkání:  50 Kč /utkání / jeden rozhodčí  

Každé utkání pískají 2 rozhodčí z nezainteresovaných klubů.  

 

Výše odměn hlavního rozhodčího nebo ředitele soutěže: 

Hlavní rozhodčí nebo ředitel soutěže má nárok na odměnu za turnaj:  300 Kč 

 

11. Pravidla: 

Všechny zápasy tohoto rozpisu se hrají podle platných pravidel pozemního hokeje ČSPH – 

vše je stejné jako v turnajích této věkové kategorie pořádaných ČSPH. V kategorii U10 se 

hrají nájezdy v délce 10 vteřin. 

Pro tuto jednorázovou soutěž platí i tato pravidla: 

a) tým prohrávající o 3 góly si přidá jednoho hráče (5+1) do okamžiku, dokud nebude 

stav opět jen o 2 góly, 

b) tým, který hraje bez brankáře (pátý hráč týmu) – hráč v jiném dresu (návleku) nesmí 

opustit vlastní kruh, 

c) všichni hráči musí mít holenní chrániče. Doporučujeme i chrániče zubů.  

 

12. Hospodářské náležitosti: 

Družstva startují na vlastní náklady. Náklady za odměny rozhodčím proplácí přímo při soutěži 

pořadatel. Vyúčtování svých nákladů předá pořadatel na Pražský svaz pozemního hokeje.   

 

13. Námitky, stížnosti, odvolání: 

Námitky a stížnosti dle čl. 70 SŘ ČSPH je nutno podat do 15 dnů od data utkání, 

ke kterému je vedena stížnost či námitka na STK PSPH k rukám pana Veverky. Odvolání 

proti rozhodnutí orgánu v I. instanci dle čl. 75 SŘ ČSPH je nutno podat do 15 dnů ode dne 

obdržení rozhodnutí na Výbor PSPH k rukám ing. Vladimíra Poludvorného. 

 

14. Schvalovací doložka 

Tento rozpis byl schválen Výborem Pražského svazu pozemního hokeje dne 2.10.2018. 

 

 

 

Ferdinand Veverka         Vladimír Poludvorný 

     předseda                   předseda 

   STK PSPH      Pražský svaz pozemního hokeje 

 


