SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU V HÁZENÉ
HÁZENÁ KATEGORIE IV., V. – SLŠ
Soutěže v kategoriích IV. a V. jsou součástí Sportovní ligy škol o Pohár MŠMT.
KATEGORIE

IV. – žáci 8.–9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií
V. – studenti SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

TERMÍNY

Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány
na webových stránkách www.assk.cz v sekci „Soutěže“. Pro pořadatele
jsou uvedené termíny závazné

ÚČASTNÍCI

Každé družstvo má maximálně 14 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy
s čísly a 2 míče na rozcvičení.

PRAVIDLA

Hraje se podle pravidel házené, soutěžního řádu házené a podle propozic, které
vypíše organizátor soutěže.

PŘIHLÁŠKY

IV. a V. kategorie na okresní a krajská kola na tiskopisech určených jednotlivými
krajskými úřady (jsou-li soutěže hrazeny KÚ), kvalifikace a republikové finále
na přihlášce (příloha P1).

HÁZENÁ KATEGORIE VI. A
KATEGORIE

VI. A – chlapci, dívky, ročníky 2002, 2003, 2004

TERMÍNY

Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány
na webových stránkách www.assk.cz v sekci „Soutěže“. Pro pořadatele
jsou uvedené termíny závazné

ÚČASTNÍCI

Každé družstvo má maximálně 14 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy
s čísly a 2 míče na rozcvičení.

PRAVIDLA

Hraje se podle pravidel házené, soutěžního řádu házené a podle propozic, které
vypíše organizátor soutěže.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášení probíhá prostřednictvím sportovního úseku sekretariátu AŠSK ČR.
V dalších postupových kolech dle propozic.

ŠKOLSKÝ POHÁR KATEGORIE III.
Český svaz házené (dále ČSH) jako hlavní pořadatel a Asociace školních sportovních klubů České republiky
(dále AŠSK ČR) jako spolupořadatel.

CHARAKTER SOUTĚŽE

Školský pohár v házené má charakter náborové soutěže. Cílem je zapojit
co největší počet mládeže do organizované sportovní činnosti. Soutěž
je ve všech stupních vypsána pro příslušné ročníky družstev základních škol
(dále ZŠ) a víceletých gymnázií (dále VG), které jsou členy AŠSK ČR, je však
přístupná i pro nečleny této organizace. Protože je soutěž řízena ČSH, mohou
se zúčastnit i žáci sportovních tříd.

KATEGORIE

III. – žáci 6.–7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií

TERMÍNY

Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány
na webových stránkách www.assk.cz v sekci „Soutěže“. Pro pořadatele
jsou uvedené termíny závazné.

PŘEDPIS

Soutěží se dle pravidel házené, soutěžního řádu házené, znění tohoto rozpisu,
rozpisu národního finále a rozpisů krajských, resp. místních kol. Rozpisy
krajských a místních kol vydávají příslušné oblastní svazy házené ve spolupráci
s krajskými radami AŠSK ČR.

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ A
ÚHRADA NÁKLADŮ
SOUTĚŽÍ

Místní kolo
Místní (okresní) kolo řídí oddíl házené, popř. škola nebo DDM (tzv. garant
místního kola), určený oblastním výkonným výborem házené ve spolupráci s OR
AŠSK ČR, školami a domy dětí a mládeže (dále DDM). Soutěž probíhá bez nároku
na úhradu nákladů. Vítěz místního kola postupuje do krajského kola.
Krajské kolo
Krajské kolo řídí oblastní svaz házené prostřednictvím komise mládeže OSH
a to ve spolupráci s oddílem házené, popř. školou nebo DDM (tzv. garant
krajského kola) a KR AŠSK ČR, školami a domy dětí a mládeže. Na úhradě
nákladů se podílejí všechny zúčastněné.
Krajská a místní kola jsou organizována za možné finanční účasti krajských rad
AŠSK ČR.

MINIHÁZENÁ
Český svaz házené (dále ČSH) jako hlavní pořadatel za organizační spolupráce Asociace školních
sportovních klubů České republiky (dále AŠSK ČR).
CHARAKTER SOUTĚŽE

Školní liga je náborová soutěž, která si klade za cíl seznámit zajímavou formou
s házenou co největší okruh dětí ve věku 9–11 let a probudit u nich zájem
o aktivní provozování házené v oddílech ČSH.

DRUŽSTVA
A KATEGORIE

Družstva mohou být chlapecká, dívčí nebo smíšená ve dvou kategoriích:
2.–4. třída a 4.–5. třída. Hráči hrající v jedné kategorii nemohou startovat
ve druhé kategorii. Počet družstev přihlášených do ligy z jedné školy není
omezen.

ŠKOLA

Škola musí do ligy vyslat minimálně jedno družstvo v každé v kategorii, aby byla
jeho účast považována za „plnou účast školy“. Škola stanoví tzv. školního trenéra
– např. učitele tělesné výchovy, který je odpovědný za start všech družstev školy
v lize. Školní trenér má nárok na cílovou odměnu 1.500 Kč za účast na všech
turnajích ligy minimálně jednoho družstva školy v každé kategorii. Tuto odměnu
garantuje ČSH.

LIGA

Liga je soutěž minimálně 3 škol z přirozeného spádového území s dobrou
dopravní dosažitelností. Liga je dlouhodobá soutěž hraná systémem podzim –
jaro v obou kategoriích. Liga vzniká nejpozději do 20. 9. na aktuální školní ročník.
Každá liga bude mít nezaměnitelný název, který bude obsahovat identifikaci
regionu. Liga může být v některých principech přizpůsobena místním
podmínkám po dohodě s řídící složkou ČSH.
Podmínkou, aby liga mohla být považována za plnou ligu, je sehrání minimálně
5 turnajů za školní rok a jednoho finálového turnaje v každé kategorii (systémem
každý s každým).

ŠÉF LIGY

Každá liga má šéfa ligy, kterého na návrh zakládajících škol jmenuje Český svaz
házené. Šéf ligy může být občan České republiky starší 18 let a může
to být např. jeden z učitelů ze zúčastněných škol (toto je asi nejlepší varianta),
oddílový trenér, rodič, funkcionář ČSH nebo AŠSK. Šéf ligy za předpokladu
splnění všech podmínek pro naplněnost ligy a za předpokladu úspěšného
zakončení ligy má nárok na cílovou odměnu 3.000 Kč. Tuto odměnu garantuje
ČSH.
Šéf ligy má za povinnost organizovat jednotlivé turnaje, komunikovat
s jednotlivými školami, místními úřady a pověřeným funkcionářem ČSH,
předávat výsledky, zajišťovat rozhodčí, zajišťovat prostory spolu s oddílovým
garantem.

ODDÍLOVÝ GARANT

Oddílový garant je oddíl ČSH, který dává k dispozici svůj personální potenciál
pro pomoc při organizaci jednotlivých turnajů. Oddílový garant zpravidla dává
k dispozici svoje hřiště, není-li vhodné přímo u škol, případně materiál. Oddílový
garant věnuje do soutěže ceny.

PRAVIDLA

Školní liga má vlastní zjednodušená pravidla házené. Úpravy pravidel se týká:
• snížení počtu hráčů (4 hráči v poli a jeden brankář)
• zmenšení velikosti hřiště (zpravidla 16 × 20 m)
• vypuštění některých čar na hřišti
• nařízení minimální velikosti míče
• zjednodušení systému trestů
• zákaz driblinku, s výjimkou jedno úderového driblinku
• zkrácení doby utkání

DOPORUČENÍ

Doporučuje se, aby každá škola každé družstvo označila zajímavým názvem,
který bude zčásti obsahovat název školy. Každá liga ponese název, který bude
vyjadřovat jeho regionální příslušnost.

INFORMACE

Podrobnější informace jsou zveřejněny na internetové stránce www.chf.cz.
Každý oblastní svaz házené a jeho komise mládeže disponuje příslušnými
podrobnými informacemi v tištěné podobě.

