Svaz národní házené
V Praze dne 24. 8. 2021

ÚPRAVA PROPOZIC
MISTROVSTVÍ ČR A POHÁRU ČR MLÁDEŽE 2021
V návaznosti na zveřejněná Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání mistrovských a dalších
soutěží SNH se Propozice Mistrovství ČR a Poháru ČR mládeže 2021 s platností od 24. 8. 2021
upravují následovně:

Oddíl B. Technická ustanovení
Původní text čl. B/5/c se mění následovně:
5. Oprávnění ke startu
c) vedoucí družstev předloží před zahájením turnaje řídicí komisi Soupisku družstva (na
předepsaném formuláři vydaném KM SNH) podepsanou a orazítkovanou razítkem oddílu (klubu)
a k této soupisce přiloží průkazy SNH, řádně a úplně vyhotovený „Protokol o provedení kontroly
splnění podmínky pro účast na akci“ (viz Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání
mistrovských a dalších soutěží SNH – dále jen „Protiepidemická opatření SNH“) a dále předloží…

Oddíl C. Různé
Původní znění čl. C/2 „Povinnosti ředitele akce“ se doplňuje následovně:
c) před zahájením akce převzít od vedoucích družstev řádně vyplněné soupisky a protokoly o
provedení kontroly (viz čl. B/5/c)
d) před zahájením akce převzít k následné kontrole registrační průkazy a další doklady
účastníků (kartičky zdravotní pojišťovny, případně občanské či jiné doklady), ve spolupráci
s rozhodčími provést kontrolu předložených dokladů a podkladů (viz čl. B/5) a na základě této
kontroly rozhodnout o připuštění daného účastníka na akci
k) ve spolupráci s vedoucím rozhodčích provést před zahájením akce kontrolu splnění
podmínky pro účast na akci (viz Protiepidemická opatření SNH) ze strany všech delegovaných osob
(ředitel, rozhodčí, členové řídící komise akce v případě, že nejsou součástí některého z družstev) a
provedení kontroly potvrdit v celkovém hodnocení akce

Původní znění čl. C/3 „Povinnosti a práva vedoucího družstva“ se mění následovně:
d) povinni před zahájením akce provést kontrolu splnění podmínky pro účast na akci (viz
Protiepidemická opatření SNH) u všech osob uvedených na soupisce svého družstva, řádně vyhotovit
protokol o provedení kontroly (v protokolu musí být uvedeny všechny osoby uvedené na soupisce) a
tento protokol spolu se soupiskou předat řediteli akce (viz čl. B/5/c), dále jsou vedoucí všech družstev
povinni zajistit v průběhu akce dodržování…
Vendula Šmídlová v.r.
předsedkyně KM SNH
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