
 

 

Online liga Krajského svazu házené Kraje Vysočina 

 

1. Systém soutěže 

Online liga KSH je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná jako 
souhrn týmových disciplín a disciplín jednotlivců. Soutěž se hraje turnajovým 
systémem, kdy se hodnotí nejlepší družstvo a jednotlivec z dané disciplíny.  

V kategorii staršího a mladšího žactva se v rámci jednoho soutěžního týdne utká 
daný počet družstev ve třech disciplínách.  

V kategorii minižactva se v rámci jednoho soutěžního týdne utká daný počet 
družstev ve dvou disciplínách. 

Celá soutěž bude probíhat mimo systém ČSH, k jejímu uskutečnění nejsou nutné 
žádné poplatky. 

2. Účastníci soutěže 

Účastníky soutěže jsou družstva minižactva, mladšího žactva a staršího žactva.  

Účast hráčů z nižší věkové startující v disciplínách vyšší věkové kategorie je 
povolen bez omezení. 

3. Úhrada nákladů, členský příspěvek 

Přihlášené kluby nejsou povinny hradit žádné poplatky. 

4. Přihláška 

Oddíly svá družstva do jednotlivých soutěží přihlašují přes e-mail krajského 
manažera – janda@handball.cz 

 
 
 
 



 

 
 

5. Časový průběh online ligy 

Zahájení ligy 5.4.  

Časový harmonogram průběhu jednotlivých kol soutěže: 

- Pondělí až neděle daného turnaje – členové družstev (hráči) průběžně 
trénují na jednotlivých disciplínách. Hodnoty dané disciplíny si počítají a 
nejúspěšnější hodnoty posílají svému klubovému trenérovi k vyhodnocení. 
V ideálním případě své pokusy současně natáčejí a videa též posílají svému 
trenérovi. 
 
Trenéři provádějí zápis hodnot do připraveného zápisu o utkání – vyplňují 
buďto elektronicky do excel zápisu a nebo do vypisují vytištěný zápis. 
Zápis s výsledky po té zašlou krajskému manažerovi, který provede 
vyhodnocení.  
Nejpozdější termín pro odevzdání výsledků z daného turnaje disciplín je 
vždy neděle do 20:00 

Příklad při zahájení online ligy 5.4.: 

 
1.4.   ukončení přihlášek  

2.4.         zaslání trenérům seznam disciplín na následující turnaj  

5. – 18.4.  hráči trénují, počítají a natáčí své výkony, hodnoty po té zasílají 
trenérovi  

15.4. zaslání trenérům seznam disciplín na následující turnaj 

18.4. do 20:00 trenér vyplní tabulky s výkony svých hráčů a zašle 
krajskému manažerovi 

19. – 26.4.  hráči trénují, počítají a natáčí své výkony, hodnoty po té zasílají 
  trenérovi 

22.4.  zaslání trenérům seznam disciplín na následující turnaj 



 

26.4. do 20:00 trenér vyplní tabulky s výkony svých hráčů a zašle 
krajskému manažerovi 

6. Start hráčů 

V Online lize startují: 

- V kategorii mini: hráči a hráčky narození v roce 2010 a mladší 
- V kategorii ml. žactva: hráči a hráčky narození v letech 2008 – 2009 
- V kategorii st. žactva: hráči a hráčky narození v letech 2006 - 2007 

K utkání nastupují hráči, kteří jsou členy daného oddílu, není nutná 
registrace v ČSH. Družstva jsou složena z dívek či chlapců. Smíšená družstva 
jsou přípustná. Za start hráčů je plně zodpovědný daný klub. 

Start hráčů z nižší věkové kategorie startující v soutěži vyšší věkové 
kategorie je povolen. Hráči/Hráčky z nižší věkové kategorie startující v soutěži 
vyšší věkové kategorie budou zahrnuti do hodnocení v disciplínách . 
 

7. Průběh turnaje 

Jednotlivá družstva absolvují v kategorii mladšího a staršího žactva tři disciplíny, 
v prvním turnaji jsou čtyři disciplíny.  

V kategorii minižactva absolvují družstva dvě disciplíny, v prvním turnaji jsou tři 
disciplíny. 

Hráči si své výkony hodnotí, v optimálním případě také natáčejí. Své hodnoty 
zasílají danému trenérovi, který hodnoty zapisuje do připraveného zápisu o 
utkání. Ten po té odesílá krajskému manažerovi, odpovědnému za řízení soutěže.  

Krajský manažer vyhodnotí zaslané materiály. Současně připraví a zveřejní 
článek na web KSHV, kde popíše průběh online ligy, formát a zveřejní dané 
výsledky.  

Zápisy o utkání: 

Na jednotlivé disciplíny Online ligy budou připraveny specifické hodnotící 
listy určené pouze pro tuto soutěž. 



 

 

8. Pravidla pro hodnocení  

Daného turnaje disciplín se může účastnit jakékoli družstvo s alespoň jedním 
hráčem. Výsledek za dané družstvo bude vytvořen z průměru odevzdaných 
hodnot daného družstva. Vítězí družstvo s nejvyšší/nejnižší hodnotou, bude 
záležet na úkolu v dané disciplíně. 

 

9. Kontakty: 
 

Krajský manažer:  

Miloš Janda 
tel.: 605 855 515 
e-mail: janda@handball.cz 
 

Krajský trenér: 

Matěj Domkář 
tel.: 778 011 848 
e-mail: domkar@handball.cz 

 


