
 
 

Jihomoravský svaz házené 
www.jmsh.chf.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zimní pohár JmSH 
 
 
 
 
 

 2012 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brno, 2. leden 2012 



 

Zimní pohár JmSH - 2 – 

1.  Systém soutěže 
 

Krátkodobá, postupová soutěž hraná turnajovým způsobem. Družstva budou rozdělena 
do dvou tříčlenných skupin, ve kterých sehrají utkání každý s každým a podle umístění 
postoupí do utkání o pořadí (vítězové o 1. místo, druzí v pořadí o 3. místo, třetí v pořadí 
o 5. místo. O umístění ve skupinách rozhoduje: 

- větší počet bodů 
- větší rozdíl branek ze všech utkání 
- větší počet vstřelených branek ze všech utkání 
- los 

V případě nerozhodného výsledku na konci řádné doby se utkání prodlužují 1x 5 minut a 
poté následují 7m hody systémem náhlé smrti. 
 

2.  Předpis  
 

Hraje se podle pravidel házené IHF platných od 1. 7. 2010, dalších směrnic ČSH, JmSH a 
podle všech ustanovení tohoto rozpisu. 
 

3.  Úhrada 
 

1. Družstva startují na vlastní náklady. 
2. Úhrada odměn delegovaných rozhodčích se provádí ve výši 200,- Kč za utkání.  

Při turnaji vyplatí rozhodčí pořádající oddíl, kopie dokladů zašle na sekretariát JmSH a 
tyto náklady budou oddílu zpětně od JmSH proplaceny. 

3. Stravné – podle vyhlášky MPSV č. 445 
   5 -12 hodin    63,- Kč 

4. Náhrada cestovních výdajů 
  při použití vlastního vozidla je sazba 4,- Kč za 1 km 

5. Poštovné 
Poštovné náleží pouze jednomu z rozhodčích ve výši tarifu doporučené zásilky 
   30,- Kč + 1,- Kč obálka celkem    = 31,- Kč 

 

4.  Startovné v  soutěž ích  SŘH č l .  16 
 

Pro přihlášená družstva činí startovné 800,- Kč a bude použito na úhradu nákladů na 
rozhodčí. 
Dále je družstvo povinno složit kauci ve výši 2000,- Kč, která mu bude vrácena, pokud 
odehraje všechna utkání v rámci turnaje. 
Oddíly uhradí tuto částku (2800,- Kč) na účet JmSH (č.ú. 15405414/0600, v.s. 
09XXXXXX05, přičemž místo XXXXXX bude uvedeno evidenční číslo klubu) nejpozději do 
14. ledna 2011, kopii dokladu zašlou poštou nebo e-mailem na sekretariát JmSH. 
 

5.  Pořadatel  utkání  SŘH č l .  27 
 

Pořadatelem utkání je oddíl, který pořádá turnaj. 
Při zadávání zápisu do systému Handball.net nicméně uvede „domácí“ družstvo jako 
hlavního pořadatele člena svého oddílu s platným registračním průkazem (jinak by to do 
systému nešlo zadat). 
 

6.  Roz losování ,  termíny 
 
 

Turnaj Zimního poháru  JmSH se uskuteční 4. února 2012 ve Velkém Meziříčí. 
 
Skupina A: 

  Dolní Cerekev, Hostěrádky-Rešov, KP Brno „B“ 
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Skupina B: 
  Velké Meziříčí, Juliánov, Nové Bránice 
 

 
Rozlosování bylo provedeno na společném zasedání Soutěžní komise a Komise 
rozhodčích Exekutivy JmSH dne 29. 12. 2011. 
 

7.  T i tu l  
 

Vítěz turnaje získává putovní Zimní pohár JmSH pro rok 2012. 
 

8.  Startuj í  
 

dospělí  - starší 19 let, tj. ročník 1992 a starší 
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – starší dorost (1993-1994), 
Start o dvě kategorie není povolen! 
 

K utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří mají zaplacené IS, jsou za dané družstvo 
řádně registrováni a ti, kteří mají v daném klubu platné hostování (podmínkou je platný 
registrační průkaz). Hráči musí mít platnou zdravotní prohlídku, rozhodčí kontrolují 
zdravotní prohlídky namátkově.  
Odpovědnost za předkládání registračních průkazů sportovců i funkcionářů a potvrzení o 
zdravotním stavu sportovců má zodpovědný vedoucí družstva. 
Hráč, který v Zimním poháru JmSH nastoupí za mateřský oddíl, nesmí nastoupit za oddíl, 
kde hostuje a naopak. 
 

9.  Hrac í  doba 
 

2x 20 minut s 10 min. přestávkou. Finále se hraje 2x 25 minut s 10 min. přestávkou. 
 

10.  Ř ízení  utkání  
 

Všechna utkání pohárové soutěže jsou, dle pravidel házené, řízena dvojicemi rozhodčích. 
Delegaci rozhodčích provádí KR JmSH. 
 

11.  Zápisy  
 

Zajišťuje pořadatel. Je nutné používat platné zápisy pro 14 hráčů. V kolonce „soutěž“ se 
vyznačí „ZIMNÍ POHÁR“. 
 

12.  Tresty  a  pokuty  
 

Hráč, který v pohárové soutěži obdrží druhou přímou diskvalifikaci (D), je automaticky 
potrestán ZZČ na následující pohárové utkání. Hráč, který v pohárové soutěži obdrží 
přímou diskvalifikaci za zvláště bezohledné, velmi nebezpečné, úmyslné nebo zlomyslné 
zákroky, příp. za mimořádné nesportovní chování, spojené s písemným hlášením řídícímu 
orgánu (D+), je automaticky potrestán ZZČ na následující pohárové utkání a vystaven 
disciplinárnímu řízení. 
Červené karty za diskvalifikace (D) hráčů ze Zimního poháru se ostatních soutěží 
nedotýkají! 
 
 
 

Ing. Milan Letev 
                 předseda SK JmSH 
Leden 2012 
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ROZLOSOVÁNÍ 
 
ZZáákkllaaddnníí  ččáásstt  

  
4. 2. 2012 9:00 LZPB1 Velké Meziříčí - Juliánov Teller, Prudký 

4. 2. 2012 10:00 LZPA1 Dolní Cerekev - Hostěrádky Chalupa, Řeháček 

4. 2. 2012 11:00 LZPB2 Juliánov - Nové Bránice Teller, Prudký 
4. 2. 2012 12:00 LZPA2 Hostěrádky - KP Brno „B“ Chalupa, Řeháček 

4. 2. 2012 13:00 LZPB3 Nové Bránice - Velké Meziříčí Teller, Prudký 
4. 2. 2012 14:00 LZPA3 KP Brno „B“ - Dolní Cerekev Chalupa, Řeháček 

  
UUttkkáánníí  oo  55..  mmííssttoo  

4. 2. 2012 15:00 LZPF1 3A - 3B Teller, Prudký 

    
UUttkkáánníí  oo  33..  mmííssttoo  

4. 2. 2012 16:00 LZPF2 2A - 2B Chalupa, Řeháček 
  
UUttkkáánníí  oo  11..  mmííssttoo  ––  ffiinnáállee  

4. 2. 2012 17:00 LZPF3 1A - 1B Teller, Prudký 

 


