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                     Věc   Doplňující informace k rozpisu soutěží 
 
 
Soutěžní komise JmSH považuje za vhodné Vám sdělit několik upřesňujících informací 
k vydanému rozpisu soutěží. 
 

1. Dle platné legislativy je možné uvádět v zápisech o utkání jednoho funkcionáře 
jenom jednou. V naší oblasti bylo v uplynulých ročnících tolerováno sloučení funkce 
zodpovědného vedoucího a trenéra. Od ročníku 2010/2011 to již nebude možné, 
nicméně v případě neuvedení trenéra do zápisu bude přihlédnuto k tomu, zda má 
uvedený ZV trenérskou licenci, v případě, že ano, bude to pro účely posuzování 
plnění licenční politiky bráno, jako by družstvo mělo při zápase trenéra, tzn. nebude 
oddílu udělena pokuta. 
 

2. Dle čl. 12.1 mohou lékařské prohlídky provádět praktičtí lékaři, příp. specializovaní 
sportovní lékaři. V praxi je možné uznat prohlídku od některých specialistů, např. 
ortopeda, v žádném případě ovšem nelze uznat prohlídku provedenou např. očním 
lékařem nebo gynekologem apod. 
 

3. Co se týče ukotvení branek, v praxi to znamená zajistit je takovým způsobem, aby 
bylo při utkání zabráněno jejich převrácení. Toto budou kontrolovat rozhodčí, 
v případě nedodržení tohoto ustanovení se utkání odehraje, uvedený nedostatek 
uvedou rozhodčí do zápisu a oddíl bude pokutován a v opakovaném případě bude 
hrací plocha do odstranění problému pro soutěžní utkání JmSH uzavřena! 
 

4. Upozorňuji, že dle čl. 11.3 je pořádající oddíl povinen mít k dispozici k nahlédnutí 
pravidla házené, rozpis soutěží JmSH, legislativní předpisy ČSH a ekonomickou 
směrnici ČSH v platném znění (aktuální verze lze najít a stáhnout z internetových 
stránek ČSH). 
 

5. Při turnajích starších žákyň bude samozřejmě v zápisech uveden pro všechna utkání 
hlavní pořadatel pořádajícího oddílu se všemi svými povinnostmi, nicméně zápisy do 
systému Handball.Net budou zadávat vždy uvedená „domácí“ družstva, která zadají 
jako hl. pořadatele člena svého oddílu s platným reg. průkazem (jinak by to do 
systému nešlo zadat). 
 

 



 
6. Vzhledem k prováděným změnám je nutno brát data a termíny utkání jako 

nejaktuálnější ty, které jsou uváděny na internetových stránkách JmSH. V případě 
změn jsou data aktualizována maximálně během několika dnů od obdržení, příp. 
schválení změny. V případě nejasností nebo pochybností můžete vznést dotaz přímo 
na mě (mletev@nbox.cz, 606 693 531). 

 
Děkuji za spolupráci a respektování uvedených pokynů, přeji nám všem, pokud možno, co 
nejvíce bezproblémový soutěžní ročník 2010/2011. 
 

 

S pozdravem 

 
 Ing. Milan Letev 

předseda STK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


