OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCKÉM KRAJI 2022
PROPOZICE

HÁZENÁ
A/ Všeobecná ustanovení
Český svaz házené - Olomoucký krajský svaz házené

Pořadatel:

Organizačně zajišťuje: Olomoucký krajský svaz házené,
Pavel Rajtr, email: olksh@handball.cz, tel: 776 344 633
27 – 30. 6. 2022

Termín:
Místo:

Starší žáci:
SH 1 - Na Letné 766, Velká Bystřice - Polyuretan
SH 2 - 8. května 67, Velká Bystřice - Polyuretan
Starší žákyně:
SH 3 - U Stadionu 214/7, Žeravice - SPORT COURT
SH 4 - U Stadionu 6a, Olomouc - Lobadur
starší žáci/starší žačky (ročník narození 2007 - 2010)

Kategorie:

Počet startujících: 13 družstev starší žáci, 13 družstev starší žákyně
Ředitel soutěže:

Valdemar Macharáček, 702 078 036

Zástupce ředitele:

Pavel Spurný, 731 426 524

Hlavní rozhodčí:

Jiří Novotný, 603 955 932

Technická porada: Porada se uskuteční 26. 6. 2022 v ….
Losování:

Losování družstev bude provedeno na zasedání Exekutivy ČSH na jaře 2022 dle
počtu přihlášených krajů

Ukončení akreditace: 26. 5. 2022
Informace: Veškeré informace podá ředitel turnaje nebo zástupce ředitele

B/ Technická ustanovení
Start družstev: Družstvo tvoří maximálně 16 hráček a 2 členové doprovodu.
Každé družstvo předloží na organizační schůzce ve dvojím vyhotovení seznam hráčů/hráček
družstva (soupiska), který bude obsahovat příjmení, jméno a datum narození. Na soupisce
musí být vyznačen odpovědný vedoucí družstva. Za správnost všech dokladů zodpovídá

odpovědný vedoucí družstva. V případě konfrontace se postupuje podle čl. 43 SŘH
(registrační průkazy jsou nahrazeny akreditačními kartami a průkazy pojištěnce). Družstva
musí mít k dispozici 2 sady dresů různé barvy.

Předpis:

Hraje se dle Pravidel házené, Soutěžního řádu házené a dle tohoto Rozpisu. Po udělení
druhé přímé diskvalifikace na tomto turnaji má hráč/hráčka automaticky zastavenou
závodní činnost na následující utkání! Řídící komise turnaje plní současně funkci
disciplinární komise.

Hrací systém: Hrací doba 2 x 15 minut s přestávkou 2 minuty.
Družstva se utkají ve dvou základních skupinách skupina A 7 družstev, skupina B 7 resp. 6
družstev. V základní skupině se hraje každý s každým jednokolově. Družstva, která se v
základní skupině umístila na prvním místě, postupují do semifinále přímo. Družstva, která se
v základní skupině umístila na druhém a třetím místě, sehrají zápas křížem o postup do
semifinále. Poražená družstva sehrají utkání o 5. místo. O 7. místo a další místa se utkají
družstva, která se umístila na 4. a dalších místech základních skupin. O 3. a 4. místo se utkají
poražení semifinalisté. Ve finále o 1. a 2. místo se utkají vítězové ze semifinále.
Hodnocení soutěže: Základní skupiny se hodnotí dle SŘH čl. 19.o umístění:
O postup do semifinále a utkání o umístění:
●

v případě nerozhodného výsledku v utkání po novém losování následuje série tří
sedmimetrových hodů,

●

první tři sedmimetrové hody provedou různí hráči,

●

při opětovném nerozhodném výsledku následují jednotlivé sedmimetrové hody do
rozhodnutí („náhlá smrt“).

O 1. a 3. místo:
●

v případě nerozhodného výsledku v utkání po novém losování následuje prodloužení
1 x 5 minut,

●

v případě nerozhodného výsledku po prodloužení následuje rozstřel sedmimetrových
hodů jako v případě semifinále.

Námitky:

Podává vedoucí družstva písemně zástupci ředitele v hale do 30 minut po ukončení
utkání se vkladem 500,- Kč. O námitkách rozhoduje řídící komise turnaje ve
složení (ředitel turnaje, zástupce ředitele a hlavní rozhodčí). V případě zamítnutí
propadá
odvolání.
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Rozhodčí:

Nasazení na jednotlivá utkání provádí hlavní rozhodčí ve spolupráci s řídící komisí turnaje.
Každé utkání řídí dva rozhodčí.

Míče: Pořadatel předloží na každém hracím místě 2 míče, se kterými se bude hrát po celou dobu turnaje.
Časový program: (viz samostatná příloha)
27. 6. 2022 - utkání ve skupinách
28. 6. 2022 - utkání ve skupinách
29. 6. 2022 - utkání ve skupinách a utkání o postup do semifinále
30. 6. 2022 - utkání o umístění 5. až 13. místo, utkání o postup do finále, utkání o 1. a 3. místo.
Upozornění: Řídící komise turnaje si vyhrazuje právo změny programu a rozlosování v případě menšího
počtu přihlášených družstev. Časový harmonogram turnaje může být upraven dle vysílání
ČT.
Hodnocení soutěžního dne: Po ukončení každého soutěžního dne se uskuteční v prostorách SH DHK
Zora Olomouc hodnocení výsledků odehraných utkání. Jednání se zúčastní povinně vedoucí družstev a
řídící komise.
27. 6. 2022 - 18:00
28. 6. 2022 - 18:00
29. 6. 2022 - 18:00
30. 6. 2022 - 16:00
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