ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ
STK ledního hokeje

PROPOZICE
MČR v ledním hokeji neslyšících pro rok 2019 – 1. kolo
A – Všeobecná ustanovení
Pořadatel: SKN Brno z. s.
Datum konání: 16. února 2019
Místo konání: Sportovní centrum Lužánky, Střední 595/26, 60200 Brno, (www.sportcentrumluzanky.cz )
Ředitel: Jiří Bělohlávek
Hospodář: Eva Borovičková
Místoředitel: Tomáš Zdařil
Startovné: 1000,-Kč
Cestovné: hradí kluby dle hospodářské směrnice ČSNS
Stravné: hradí kluby dle hospodářské směrnice ČSNS
Startující: 3 družstva SKN Hradec Králové, SKN Brno, SKN Plzeň
B – Technická ustanovení
Předpis: Hraje se podle platných pravidel ledního hokeje a podle soutěžního řádu ledního hokeje
Soupiska: 22 hráčů + 2 doprovod (vedoucí a trenér)
Systém: Hraje se systémem každý s každým 3x15 minut čistého času. Časový blok na zimním stadionu je
stanoven na 2 hodiny.
Pořadí utkání:
Pořadí utkání se bude měnit podle dohody klubů a ředitele MČR.

Datum:
16. 2. 2019, 10:45
16. 2. 2019, 13:00
16. 2. 2019, 15:15

Domácí tým:
SKN Brno
SKN Hradec Králové
SKN Plzeň

Hostující tým:
SKN Plzeň
SKN Brno
SKN Hradec Králové

Soupiska
Dodržovat podle směrnice ledního hokeje str. 2 článek 3 odstavec 1-10.
Malá poznámka:
Soupiska musí být zhotovena nejpozději 14 dní před zahájením MČR. Soupiska musí být řádně podepsána a
orazítkována vedoucím oddílu SKN a dále předsedou STK L. H. Teprve pak bude soupiska platná. Musí být ve
dvou vyhotoveních. Dále hráči mladší než 18 let musí mít povolení lékaře a podepsaný souhlas zákonných
zástupců. Dále hráči starších než 60 let, musí mít potvrzení od lékaře, že je zdravotně způsobilý hrát.
Max počet hráčů je 35. Hostování hráčů je stanoveno neomezeně. Jen na soupisce musí být uveden hostující
hráč.
Podmínky startu:
Dodržovat podle směrnice ledního hokeje str. 1 článek 1, strana 3-10.
Hráč ve věku 16-18 let musí při soutěži nosit přilbu s ochranným košíkem. Hráči nad 21 let nemusí mít, berou na
sebe odpovědnost. Podmínkou je mít podepsané prohlášení na vlastní nebezpečí
Za družstva mohou startovat i cizí státní příslušníci na základě platného členství v ČSNS. Pokud bude mít klub
málo hráčů, záleží nástup k utkání na dohodě kapitána a vedoucího klubu. Musí být, ale připraveno 8hráčů +
1brankář.

Podmínky účasti: Všichni hráči musí být řádnými členy ČSNS a musí se rozhodčímu a pořadateli prokázat 30
minut před každým utkáním platným průkazem ČSNS, soupisku a potvrzením o zaplacení příspěvku ČSNS a
zápis utkání. Za nesplnění těchto podmínek nemůže hráč startovat. Za přistižení hráče se sluchadlem při hře je
výsledek kontumační v neprospěch jeho mužstva.
DŮLEŽTÉ:
Všichni hráči musí být řádnými členy ČSNS a musí se rozhodčímu a pořadateli prokázat 30 minut
před každým utkáním platným průkazem.
Soupisku a potvrzení o zaplacení příspěvku na rok 2019 ČSNS (se sebou přivézt členské průkazky
nebo prohlášení klubu, že hráči zaplatili).
Dále prohlášení na vlastní nebezpečí, že hráči jsou vědomi svých rizik a v případě úrazu si hradí ze
svých pojištění nikoliv ze svazu! Formuláře jsou ke stažení na www: http://www.csnssport.cz/index.php?Itemid=65
Za nesplnění těchto podmínek nemůže hráč startovat. Za přistižení hráče se sluchadlem při hře je
výsledek kontumační v neprospěch jeho mužstva.
Rozhodčí a delegáti: Rozhodčí zajišťuje domácí (pořádající) družstvo na příslušném hokejovém svazu v místě
působnosti. Delegáty vysílá ČSNS STK LH. Delegáti jsou povinni se prokázat delegačním potvrzením STK LH.
Případě domácí (pořádající) nedostavení se delegovaných tak každé mužstvo zajistí ze svých řad jednoho
rozhodčího laika (funkcionáře odd. nebo členové STK L. H. nebo hokejisté) a utkání se musí v každém případě
odehrát! Každý vedoucí domácího mužstva je povinen mít u sebe píšťalku a červený prapor. A každé družstvo je
povinno mít na zápas lékárničku se základním vybavením
Pořadatel: Domácí mužstvo musí nejpozději do 14 dní před začátkem utkání ověřit uvedený termín utkání u
vedoucího zimního stadionu a informovat hostující mužstvo a STK LH. Obě mužstva musí termín respektovat.
Plocha může být zamluvena jen v těchto termínech: Sobota 10°°-20°°, neděle 10°°-16°°hod Pořadatel zajišťuje
nejméně 3 označeného pořadatele s vestou!!!!
Hodnocení soutěže: Domácí pořadatel je povinen co nejdříve oskenovat zápisy utkání předsedovi STK L.H. do
dvou dnů po skončení utkání, poté všechna družstva pošlou do dvou dnů hodnocení utkání.
Ceny: 1 hráč z každého týmu bude vybrán jako nejlepší hráč utkání.
Hodnocení výsledku: Za vítězství dostává družstvo 2 body, nerozhodný výsledek se hodnotí jedním bodem pro
obě mužstva. Při rovnosti bodů v jakémkoli utkání rozhoduje:
a) vyšší počet bodů ze vzájemných utkaní
b) vyšší brankový rozdíl ze vzájemných utkání
c) vyšší počet celkově vstřelených branek
d) los
Disciplinární řád:
Směrnice ledního hokeje str. 13 – 16.
Záloha 1.000Kč bude pro sankce (pokuty hráčů, nevčasné poslání hodnocení atd.) Nevyčerpaná částka ze zálohy
bude převedena nejpozději do 1 měsíce po skončení zpět na účet oddílu hokeje.
Námitky: viz. Manuál předpisů a směrnic ČSNS kap. 6. 4. čl. 34
Schvalovací složka: agenda MČR 2019 – Jiří Bělohlávek 2019 – schválí 2019/2/23

Jaroslav Milich
Předseda STK LH ČSNS

Jiří Bělohlávek
ředitel MČR v ledním hokeji
SKN Brno z. s.

