
        Propozice Mikulášského turnaje mužů a žen.
41.ročník

1)    Pořadatelem je oddíl národní házené TJ Sokol Vracov.
2)    Den konání 7.prosince 2013 v 8 hodin.
3)    Hraje se v Městské sportovní hale ve Vracově - povrch parkety 
4)    Ředitel turnaje Jaromír Kunický
5)    Hráč startuje pouze za jedno družstvo (vyjímku startu za další musí schválit před zápasem písemně soupeři ve skupině ) 
      Prvním zápasem se vytvoří soupiska družstva - v případě uznaného protestu  kontumační 
      výsledek 0:5 + stop proviněného na 2 zápasy
6)    Startuje 10  družstev mužů a 6 družstev žen.
       Družstva mužů umístněná i žen  na 1. a 2. místě ve skupině postupují do finále (vzájemný zápas se započítává)
7)    Rozlosování viz příloha 
8)    Hraje se podle pravidel NH, soutěžního řádu a pravidel tohoto rozpisu.                                                                       
9)    Hrací doba 1 x 15 minut - bez střídání stran . Výhoz má družstvo uvedené na prvním 
       místě v rozpisu.   Na nástupy je mezi zápasy jsou rezervována 2 minuty a po ní je                                             
       a vzhledem k časové náročnosti turnaje spuštěna časomíra   
       Hrací doba končí klaksonem časomíry                                               
       (po čase se provádí  jen trestný a pokutový hod). 
       Neplatí pravidlo pro oddechový čas
       Po dotyku stropu se provádí autový hod (i od břevna).            
       Autovými čarami jsou stěny haly-jako aut se považuje i dotek hráče na střídačce
       Nenastoupení k zápasu v časovém limitu  -  kontumační výsl. 0:5  
10)  Námitky - viz. soutěžní řád.
11)  Úmyslné natláčení a remplování na stěny haly  - vyloučení na 5 minut bez 
       napomínání + na útočné polovině pokutový hod (toto pravidlo je zavedeno proto, že chybějící autové 
       čáry a užší hřiště způsobují častý kontakt se stěnami haly a je nebezpečí zranění)
       Osobní trest  -  následuje pro hráče  stop na další zápas.                           
13)  Rozhodčí turnaje Šimek Martin, Bulička Libor, Marian Hanák, Tománek Jiří
14)  Muži i ženy hrají o putovní pohár 
15)  Občerstvení v průběhu turnaje zajištěno
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