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Tímto dodatkem se mění, případně ruší následující ustanovení Propozic vrcholných
soutěží dospělých 2019/2020:

A. Všeobecná ustanovení

4. Účastníci

a) jsou družstva oprávněná ke startu ve vrcholných soutěžích, řádně v termínu přihlášená
na stanoveném formuláři „Přihláška do vrcholných soutěží“, která současně splňují podmínky
těchto propozic, a to:

1. liga muži - 12 družstev
1. liga ženy - dvě skupiny po 10 družstvech
2. liga muži - dvě skupiny po 12 družstvech
2. liga ženy - dvě skupiny po 6 družstvech

b) jednotliví účastníci 1. ligy žen, 1. a 2. ligy mužů ročníku 2019/20 budou stanoveni na
základě konečných výsledků příslušné soutěže ročníku 2018/19 a ustanovení propozic vrcholných
soutěží pro rok 2018/19

c) v zájmu zachování kontinuity soutěží a umožnění startu výkonnostně nejlepších
družstev v ligové soutěži se umožňuje výjimka z ustanovení čl. 66 Soutěžního řádu SNH, kdy
tento článek se pro soutěž 1.liga žen neuplatní, tzn. v této soutěži je umožněn start více družstev
jednoho oddílu, a to výhradně při dodržení podmínek pro vedení soupisek jednotlivých družstev
uvedených v čl. C/3 těchto propozic a příslušných ustanoveních Soutěžního řádu SNH.

8. Hrací systém

c) 1. liga žen

c/1. základní část

- hraje se systémem každý s každým dvojkolově

- hraje se dle rozpisu pro 10 účastníků s použitím tabulky pro systém dvoukol (viz Soutěžní
řád SNH)

- pro řádnou regulérnost soutěže může řídící komise nařídit jednotné začátky utkání dvou
posledních soutěžních kol

c/2. nástavbová část

- hraje se systémem play-off a jsou do ní zařazena družstva na prvním a druhém místě z každé
skupiny základní části, které bojují o konečné pořadí na 1. – 4. místě

- semifinále hrají mezi sebou družstvo na 1. místě jedné skupiny proti družstvu na 2. místě
druhé skupiny a hraje se na dvě utkání (doma-venku), a to tak, že první utkání se hraje na hřišti
družstva umístěného na 2. místě tabulky jednotlivých skupin

- finále hrají vítězové semifinále a hraje se na dvě utkání (doma-venku), a to tak, že první utkání
se hraje na hřišti družstva hůře umístěného v tabulkách po základní části jednotlivých skupin,
v případě družstev z rozdílných skupin, o určení lépe umístěného družstva rozhoduje:

1. umístění v konečné tabulce jednotlivých skupin
2. počet bodů v konečné tabulce
3. větší rozdíl celkového skóre
4. více vstřelených branek celkového skóre
5. los
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- z poražených družstev v semifinále obsadí celkové třetí místo to z družstev, které obsadilo
lepší umístění v základních tabulkách jednotlivých skupin (viz. předchozí odrážka)

- v případě, že po odehrání obou utkání (semifinálové a finálové série) budou mít obě družstva
stejně bodů, bude druhé utkání prodlouženo o 2 x 10 min. s 5 min. přestávkou, v případě
nerozhodného výsledku i po tomto prodloužení se házejí pokutové hody (dle SŘ čl. 63/3). Do
prodloužení se přenášejí všechny tresty ze základní hrací doby utkání

- v prodloužení není možné čerpat oddechový čas

d) 2. liga žen

- hraje se systémem každý s každým čtyřkolově dle rozpisu pro 6 účastníků (viz SŘ SNH)

- pro řádnou regulérnost soutěže může řídící komise nařídit jednotné začátky dvou
posledních soutěžních kol

B. Technická ustanovení

7. Postupy a sestupy

b) 1. liga žen – postupy a sestupy do soutěží 2020/21 budou upraveny dle zvoleného nového
herního systému ligových soutěží 2020/21, který vzejde z jednání potencionálních účastníků
ligových soutěží žen. V případě zachování stejného herního systému jako v ročníku 2019/20, z 1. ligy
ročníku 2019/20 sestoupí do OP 2020/21 družstva, která skončí v konečných tabulkách jednotlivých
skupin na 10. místě.

d) 2. liga žen – z 2. ligy ročníku 2019/20 sestoupí do příslušných oblastních soutěží 2020/21
družstva, která se po skončení soutěže umístí na 6. místě konečné tabulky v obou skupinách, nahradí
je družstva postupující z jednotlivých skupin kvalifikace o 2. ligu žen 2020/21 (skupina A kvalifikace
– postupující z oblastních přeborů ZČ, SČ, StČ, skupina B kvalifikace – postupující z oblastních
přeborů VČ, JM, SM), a to v případě, že z 1. ligy sestoupí do příslušné skupiny 2. ligy jedno družstvo;
v případě sestupu dvou družstev z 1. ligy do stejné skupiny 2. ligy, sestupuje do příslušné oblastní
soutěže ještě družstvo z 5. místa příslušné skupiny 2. ligy, čímž nesestoupí družstvo na 6. místě ve
druhé skupině

C. Různé
3. Soupisky

a) pro družstva hrající soutěž 1.liga žen, jejichž oddíl má v této soutěži více družstev, platí
následující omezení a ustanovení o soupiskách:

1. soupiska se vede pro všechna družstva hrající 1. ligu žen 2019/2020 bez ohledu
na jejich abecední pořadí, tzn. pro tuto soutěž neplatí relevantní omezení uvedené
v úvodní větě čl. IV/27 Soutěžního řádu SNH

2. v souladu s ustanovením čl. IV/28 Soutěžního řádu SNH se stanovuje počet utkání
pro zařazení na soupisku těchto družstev na jedno, tzn. hráčka je zařazena na soupisku po
odehrání prvního utkání v této soutěži s výjimkou hráček splňujících ustanovení uvedené
v čl. C/3/c těchto propozic
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3. hráčka zařazená na soupisku tohoto družstva nesmí nastoupit k utkání za jiné
družstvo stejného oddílu v soutěži 1.liga žen bez ohledu na jeho abecední pořadí, tzn.
neplatí relevantní omezení uvedené v čl. IV/29 Soutěžního řádu SNH

b) pro ostatní družstva v soutěži 1.liga žen a všechna družstva v soutěžích mužů platí
relevantní ustanovení o soupiskách dle Soutěžního řádu SNH s výjimkou hráčů a hráček splňujících
ustanovení uvedené v čl. C/3/c těchto propozic

ac) v zájmu podpory a herní vytíženosti mladých hráčů nebudou příslušná ustanovení
Soutěžního řádu týkající se soupisek a výše uvedená ustanovení čl. C/3/a těchto propozic
uplatňována na hráče a hráčky, kteří se narodili po 1. 9. 2001, tzn. na soupisku nebudou
dopisování hráči a hráčky v dorosteneckém věku, tito musí být v zápise o utkání označení
písmenem “D“ za jménem.

bd) oddíly mají povinnost nahlásit úpravy provedené v soupiskách dle SŘ čl. IV/32 řídícímu
orgánu vrcholných soutěží (STK SNH) nejpozději do 29. 2. 2020.

ce) na nenahlášené či chybně nahlášené úpravy nebude brán zřetel

df) hlášení musí být doručeno písemně na adresu SNH (viz čl. B/14 těchto propozic)

Schváleno VV SNH dne 17. 7. 2019

Martin Gřes v.r. Jiří Cedilo v.r. Zdeněk Soukup v.r.
předseda STK SNH předseda SNH sekretář SNH


