ROZPIS SOUTĚŽÍ PLÁŽOVÉ HÁZENÉ
MLÁDEŽ
CZECH BEACH HANDBALL TOUR
SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2019

Komise pro alternativní druhy házené
Český svaz házené
duben 2019

Czech Beach Handball Tour (CBHT) je krátkodobá soutěž v plážové házené hraná
turnajovým systémem, kterou řídí Komise pro alternativní druhy házené ČSH (KAH)
ve spolupráci s odbornými komisemi ČSH.
Rozpis CBHT upravuje práva, povinnosti a odpovědnosti všech zúčastněných stran
soutěže, tj. zúčastněných týmů, hráčů a všech, kteří se podílejí na přípravě a
organizaci turnajů řádně registrovaných pod ČSH.

Tento rozpis je určen pro:
⋅ oddíly a týmy startující v CBHT organizovaných s podporou ČSH;
⋅ rozhodčí plážové házené;
⋅ pro organizátory turnajů plážové házené.

Filozofie plážové házené je založena na principu “FAIR PLAY”.
Fair Play znamená:
⋅ respektuj zdraví hráčů;
⋅ respektuj ducha a filozofii hry;
⋅ respektuj plynulost hry, ale nikdy netoleruj výhodu, kterou jsi získal porušením
pravidel;
⋅ podporuj sportovního ducha a usiluj o kulturní a sportovní poslání akce.

Poznámka:
Pro jazykové zjednodušení se v tomto rozpisu používá mužský rod pro slova
označující hráče, funkcionáře, rozhodčí a další osoby.
Rozpis se však používá zcela rovnocenně pro účastníky mužského i ženského pohlaví.
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Obecná pravidla pro soutěžní ročník 2019 (nultý ročník)
⋅ soutěžní ročník trvá od 24. 5. 2019 do 1. 9. 2019;
⋅ hraje se dle pravidel IHF platných od července 2014, možné výjimky upravuje
tento rozpis soutěží;
⋅ všichni účastníci CBHT podléhají disciplinárnímu řádu ČSH;
⋅ počet turnajů pořádaných v rámci jednoho víkendu není v zásadě omezen,
limitující je pouze množství materiální podpory, kterou může KAH poskytnout
organizátorům turnaje;
⋅ turnaje musí být schváleny ze strany KAH na základě zaslaného termínu,
popisu plánovaného turnaje, zkušeností s pořádáním, požadavků na podporu
apod.;
Požadavky na hráče
⋅ řádně registrovaný v ČSH
-

není vyžadováno u ročníků 2008 a mladších;

⋅ platná zdravotní prohlídka dle předpisů ČSH
-

za platné zdravotní prohlídky odpovídá ZVD (zodpovědný vedoucí družstva)
podpisem pod soupiskou;

⋅ za tým registrovaný v CBHT nemůže nastoupit hráč, který má v době turnaje
zastavenou závodní činnost nebo nemá zaplacené individuální startovné;
⋅ v rámci jednoho turnaje nesmí nastoupit za dva a více týmů;
⋅ hrající za tým dle požadavků níže.
Požadavky na týmy
⋅ každý tým, který má zájem účastnit se CBHT se musí registrovat u KAH ČSH
(zasláním emailu a názvu týmu) nebo nejpozději na prvním turnaji (oznámením
organizátorům turnaje před odehráním prvního utkání týmu na daném turnaji),
kterého se bude chtít v rámci CBHT zúčastnit a být bodován;
⋅ název týmu + název řádně registrovaného klubu v ČSH
-

např. Bagři – Házená Mělník, Beach Boys – HC Dukla Praha a Supermani – HC
Dukla Praha
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-

název týmu může být zvolen libovolně tak, aby byl jedinečný a nezaměnitelný, ale
zároveň neobsahoval vulgarismy, neurážel, popř. jiným způsobem neohrožoval
dobré jméno ČSH

-

zaregistrovaný tým CBHT nesmí změnit v průběhu jedné sezóny svůj název,
protože ten je pro danou sezónu jedinečný. Pod tímto jedinečným názvem bude
tým CBHT evidován v celkovém bodování, do kterého mu budou na základě
výsledků v turnajích přidělovány body;

⋅ jeden klub ČSH může vytvořit více týmů ve stejné kategorii;
⋅ za tým vždy plně zodpovídá ZVD, který musí být starší 18 let a musí být
registrován v jakémkoliv klubu ČSH;
⋅ hráči týmu nemusí být nutně členy klubu, pod jehož hlavičkou je tým přihlášen
– klub však v tomto případě zodpovídá i za tyto hráče (členy jiného klubu);
⋅ před turnajem je ZVD povinen předložit organizátorům soupisku (vzor viz
příloha Rozpisu – musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, klubovou
příslušnost, registrační číslo);
⋅ ZVD plně odpovídá za správnost vyplnění soupisek a jejich pravdivost;
⋅ ZVD je zodpovědný za dodržování pravidel a chování týmu v duchu fair-play.
Požadavky na organizátory
Aby turnaj mohl být zahrnut do systému bodování ČSH, je nutné splnit následující
kritéria pro pořádání turnajů:
⋅ pořádání minimálně jednodenního turnaje mládeže, kterého se zúčastní
alespoň 6 týmů (není podmínkou, aby tyto týmy byly registrovány v CBHT);
⋅ zaslání výsledků a soupisek týmů (vzor viz příloha Rozpisu – musí obsahovat
jméno, příjmení, rok narození, klubovou příslušnost, registrační číslo) nejpozději
do 3 pracovních dnů elektronicky na email kah@chf.cz;
⋅ nastavit systém turnaje tak, aby bylo možné zajistit určení pořadí v
předepsaných kategoriích s tím, že kategorie samotného turnaje se na ně vázat
nemusí (např. pokud počet týmů a zájmu nenaplní dostatečně danou kategorii
na turnaji, může být jedna skupina, kde hrají spolu kadeti a kadetky apod.);
⋅ zajištění zdravotní služby se řídí platnou legislativou ČSH;
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⋅ účast minimálně 1 rozhodčího plážové házené nebo člena KAH ČSH (viz.
adresáře v příloze)
-

ti mají za povinnost dohlédnout na řádný průběh turnaje, dodržování pravidel ČSH
pro pořádání turnajů, dodržování pravidel plážové házené a kontrolu předložených
soupisek před turnajem, co do jejich úplnosti (nekontrolují registrační průkazy);

⋅ zajistit během turnaje hudební reprodukci doprovázející jednotlivé zápasy a
umocňující atmosféru turnaje v plážové házené;
⋅ zrušení již nahlášeného a schváleného turnaje z důvodů na straně organizátora
bude považováno za porušení filozofie plážové házené a jejích etických hodnot,
což může mít v budoucnu za následek možné neschválení registrace turnaje
do CBHT pro následující rok a omezení materiální podpory ze strany KAH ČSH
apod.

Kategorie pro soutěžní ročník 2019
Junioři a juniorky
⋅ ročníky 2000–2002, tj. 17–19 let
-

dle kategorií ČSH, tj. starší dorost a starší ročník mladšího dorostu

-

je dovoleno nastoupit hráči nejstaršího ročníku nejbližší nižší kategorie, tj. hráči
ročníku 2003;

Kadeti a kadetky
⋅ ročníky 2003-2005, tj. 14-16 let
-

dle kategorií ČSH, tj. mladší ročník mladšího dorostu a starší žactvo

-

je dovoleno nastoupit hráči nejstaršího ročníku nejbližší nižší kategorie, tj. hráči
ročníku 2006;

Žactvo mix
⋅ ročníky 2006 a mladší, tj. 13 let a mladší
-

dle kategorií ČSH, tj. mladší žactvo a níže;
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Předpis
⋅ hraje se dle pravidel IHF platných od července 2014, možné výjimky upravuje
tento předpis;
Hřiště a branky
⋅ je možné využít branek typu „Quick Play“ o rozměrech 3 x 2 m;
⋅ u kategorie žactva lze použít také rozměry 2,4 x 1,7 m.
Hrací doba
⋅ junioři, juniorky, kadeti a kadetky
-

minimální hrací doba pro tuto kategorii je 2 x 8 minut;

⋅ žactvo
-

minimální hrací doba pro tuto kategorii je 2 x 6 minut.

Team time-out
⋅ organizátor turnaje si může zvolit, zda TTO v utkání možný je či nikoliv.
Míč
⋅ junioři, juniorky a kadeti
-

velikost 1 (ladies size);

⋅ kadetky a žactvo
-

velikost 0 (kids size).

Tým
⋅ týmové soupisky nejsou limitovány počtem hráčů, ale k jednomu utkání může
nastoupit za daný tým maximálně 10 hráčů;
⋅ na začátku utkání musí být přítomno minimálně 5 hráčů;
⋅ v průběhu utkání musí všichni hráči v prostoru pro střídání a brankáři v zóně pro
střídání brankářů sedět nebo klečet;
⋅ každé družstvo je povinno mít k dispozici dvě barevně rozdílné sady dresů s
čísly, které však nemusí splňovat parametry dle pravidel IHF;
⋅ vybavení hráčů musí být takové, aby neohrožovalo zdraví samotného hráče a
ostatních účastníků utkání. Zejména je zakázáno používat: ortézy s železnými
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klouby, čepice s kšiltem dopředu nebo do strany, sluneční brýle, řetízky,
prstýnky, sponky apod.
Rozhodčí
⋅ s výjimkou kategorie žactva musí utkání řídit dva rozhodčí.

Systém bodování
Vítězem CBHT dané kategorie se stane tým, který v soutěžním ročníku vymezeném
tímto rozpisem, získá největší počet bodů za účast a umístění dle bodování uvedeného
níže. Tento vítěz získá titul „Vítěz Czech Beach Handball Tour“ pro danou kategorii.
První tři týmy v každé kategorii získají věcné ceny v podobě materiálního vybavení pro
plážovou házenou (míče apod.).
Bodování za účast týmu na turnaji
⋅ 10 bodů za účast na turnaji, který bude mít v dané kategorii přihlášeno 6 a více
družstev;
⋅ 5 bodů za účast na turnaji, který bude mít v dané kategorii přihlášeno 5 a méně
družstev;
⋅ maximální počet bodů za účast na turnajích v jedné sezóně pro jeden tým je 30
bodů.
Bodování za umístění na turnaji
⋅ turnaje s počtem týmů v dané kategorii 5 a méně:
-

3 body – vítěz

-

2 body – tým umístěný na 2. místě

-

1 bod – tým umístěný na 3. místě;

⋅ turnaje s počtem týmů v dané kategorii 6 a více:
-

6 bodů – vítěz

-

4 body – tým umístěný na 2. místě

-

3 body – tým umístěný na 3. místě

-

2 body – tým umístěný na 4. místě

-

1 bod – tým umístěný na 5. místě.
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Podpora ČSH
⋅ přesná pravidla a výše podpory poskytované organizátorům mládežnických
turnajů ze strany KAH ČSH budou upravena a specifikována v samostatném
dokumentu;
⋅ základní koncept podpory bude sestaven z kombinace materiální podpory
(zapůjčení vybavení hřiště, lajnového systému, branek, míčů apod.) a podílu na
úhradě souvisejících nákladů (na rozhodčí, nájem hřiště apod.).

Další detaily k soutěžím a plážové házené v ČR můžete nalézt na webu ČSH zde:
http://www.svaz.chf.cz/content.aspx?contentid=3443

CZECH BEACH HANDBALL TOUR

Str. 8

Přílohy
Adresář rozhodčích plážové házené ČSH
Bareš Marek

+420 721 732 402

marek.bares@seznam.cz

Praha

Brandová Janette

+420 604 715 447

1brandula@gmail.com

Zlín

Florián Dominik

+420 606 947 350

dominik.florian97@gmail.com

Brno

Frieser Bedřich

+420 724 541 014

beda.frieser@seznam.cz

Lovosice

Frieser Lukáš

+420 702 201 001

frieser.lukas@seznam.cz

Lovosice

Kräuter Jiří

+420 723 141 930

jirikrauter@gmail.com

Olomouc

Kundrata Petr

+420 733 119 293

kundrata1@seznam.cz

Praha

Nováková Michaela

+420 773 234 880

michellanovak@seznam.cz

Praha

Odehnal Jan

+420 723 499 112

jan.od@seznam.cz

Ostrava

Opava Jiří

+420 604 738 320

jiri.opava@seznam.cz

Pardubice

Polák Martin

+420 736 453 967

m.p.a.polak@seznam.cz

Most

Řeháček Marek

+420 728 192 515

rehacekmarek@seznam.cz

Praha

Sovová Marta

+420 724 803 173

sovova.marta@seznam.cz

Praha

Škarda Václav

+420 606 330 998

skarda.vasa@gmail.com

Praha

Šplechtová Marcela

+491 732 040 459

marcela.splechtova@gmail.com

Most

Uhlíř Jakub

+420 723 582 183

kuba.uhlir@gmail.com

Praha

Ulrychová Iva

+420 737 433 530

iva.ulrychova58@seznam.cz

Zlín

Válek Pavel

+420 606 615 699

valekpavel@gmail.com

Velké Přílepy

Adresář Komise pro alternativní druhy házené ČSH – kah@chf.cz
Hríb Martin

+491 744 949 511

m.hrib@seznam.cz

Praha, Drážďany

Opava Jiří

+420 604 738 320

jiri.opava@seznam.cz

Pardubice

Trojková Lada

+420 736 131 271

lada.konvickova@seznam.cz

Ostrava

Vostárková Eva

+420 777 776 611

evavostarkova@centrum.cz

Most
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Soupiska
Název týmu………………………………………………………………………………….
Klub……………………………………………………………………………………………
Kategorie:

Registrace v CBHT (bezplatná):

Junioři

Juniorky (ročníky 2000-2002)

Ano

Kadeti

Kadetky (ročníky 2003-2005)

Ne

Žactvo (ročníky 2006 a mladší)
Zodpovědný vedoucí družstva
příjmení, jméno

rok narození

klub

číslo registrace

příjmení, jméno

rok narození

klub

číslo registrace

Tým

Podpis ZVD ……………………………
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