Směrnice STK Ledního Hokeje (STK L. H.)
Základní ustanovení a zařazování družstev do soutěží
Článek 1
1. Soutěže v ledním hokeji se hrají podle pravidel ledního hokeje IIHF a přiměřeně platí i
Soutěžní řád ČSLH (Český svaz ledního hokeje).
2. Písemné přihlášky k účasti na MČR ledního hokeje se zasílají předsedovi STK ledního
hokeje do termínu stanoveného STK ledního hokeje. Součásti přihlášky je vklad. Výše
vkladu bude rozhodnuta až na zasedání výboru STK ledního hokeje. Dále součásti je
vratná kauce ve výši 1000 Kč. Kauce bude vrácena až po všechna odehraná utkání
MČR ledního hokeje.
3. Na přihlášky soutěže má právo klub, který je řádným členem ČSNS a má registrační
číslo, které přidělil ČSNS.
4. Řídící orgán STK ledního hokeje může stanovit ekonomické, sportovní a organizační
podmínky účasti mužstva v soutěži.
5. STK ledního hokeje může dále stanovit podmínku k účasti družstva jako peněžní
vklad. Tento peněžní vklad propadá ve prospěch STK ledního hokeje, pokud je
družstvo vyloučeno nebo vystoupí po vydání rozpisu/herního řádu. Z tohoto vkladu
jsou hrazeny finanční pokuty uložené STK ledního hokeje či jeho komisemi nebo
činovníky Klubu, vklady při námitkách nebo odvolacím řízení a náhrady vzniklých škod
ostatním Klubům způsobených Klubem. Vklad celý nebo snížený o výše uvedené
částky vrátí Řídící orgán soutěže Klubu do jednoho měsíce od skončení příslušné
soutěže.
6. STK ledního hokeje může jako podmínku účasti družstva v soutěži stanovit startovné.
Startovné se použije na částečné krytí nákladů organizace příslušné soutěže.
Startovné se hradí společně s Přihláškou. Nezúčastní-li se družstvo soutěže nebo
vystoupí-li ze soutěže nebo je z účasti v soutěži vyloučeno, startovné se nevrací.
7. STK ledního hokeje má právo nezařadit družstva do soutěže nebo vyloučit z účasti v
soutěži družstvo, které neplní nebo porušuje Stanovy ČSNS a řády ČSNS, v platném
znění nebo své povinnosti stanovené STK ledního hokeje, nebo které nesplní či neplní
podmínky účasti družstva v příslušné soutěži.
8. STK ledního hokeje má právo na zastavení přestupů a hostování Klubu, pokud je
prokázáno, že tento má nesplacené závazky – nezaplatil členské příspěvky ČSNS –
podle registračního řádu ČSNS str. 28, článek 2 a nezaplacené poplatky na hostování
– dle řádu ČSNS str. 33, odstavec 3, článek 6.

Organizace L.H. mužů a M-ČR
Podmínky přihlášení na soutěže a MČR
Článek 2
1. Přihlášky na soutěže mohou podávat kluby, dle směrnic STK ledního hokeje – str. 1.
Článek 1 odstavec č. 3.
2. Před zahájením MČR je družstvo (klub) povinen předat přihlášku a zaplatit vklad a
kauci dle směrnice STK ledního hokeje strana 1, článek 1, odstavec 2. Až bude vše
potvrzené a orazítkované předsedou STK ledního hokeje, pak účast družstva bude
potvrzen.
3. Na přihlášce se musí napsat název mateřského klubu, včetně dvou podpisů a to
předsedy klubu a vedoucího oddílu ledního hokeje. Bez těch podpisů přihláška je
neplatná. Dále, když je nezaplacen vklad a kauce, přihláška je neplatná.
4. Přihlášky na nemistrovské soutěže stanovují kluby, které pořádají turnaje nebo
soutěže.
Soupisky
Článek 3
1.
2.
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b)
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4.
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Maximální počet hráčů na seznamu je 35.
Soupiska musí obsahovat:
Přesný název klubu
Jméno a příjmení, datum narození, bydlište.
Jméno a příjmení trenéra, vedoucího družstva a vedoucí oddílu ledního hokeje.
Soupiska musí být ve dvou zhotovených, jedno obdrží STK ledního hokeje a jedno
klub. Musí řádně podepsána a orazítkována předsedou STK ledního hokeje a vedoucí
oddílu ledního hokeje a předsedou klubu. Bez těch podpisů a razítka je soupiska
neplatná.
Pokud je hráč hostující z jiného klubu, musí na soupisce zřetelně napsána „hostující
hráč“. Hostující hráč může být na soupisce, až tehdy když je splněna o zaplacení
poplatku – dle směrnic ČSNS str. 33, odstavec 3, článek 6. Dále poplatek na hostování
se činí 50 Kč a částka bude poslána na STK ledního hokeje. Při předložení potvrzení o
zaplacení poplatku bude jeho start oprávněn. Hráči mohou být na soupisce, jen tehdy
když je splněna podmínka dle směrnic poplatku registračního řádu ČSNS str. 28,
článek 2.
Stanovený limit hostujících hráčů není stanoven, pokud nepřekračuje maximální
počet hráčů na seznamu.
Soupiska musí být zhotovena a poslána předsedovi STK ledního hokeje nejpozději
měsíc před zahájením utkání. Nedodržení termínu je postihuje finanční pokuta dle
disciplinárního řádu STK ledního hokeje.
Když je soupiska orazítkována a podepsána předsedou STK ledního hokeje, tak hráč,
který není na soupisce, nemůže nastoupit na celé MČR. Pokud se porušuje, bude
posuzováno jako neoprávněný start a bude řádně prošetřeno dle disciplinárního
řádu.

8. Během MČR klub má právo o doplnění hráče do soupisky, musí předem oznámit
předsedovi STK ledního hokeje o změnu v soupisce. Jen tehdy, pokud není překročen
limit seznam hráčů.
9. Pokud na soupisce je hráč, který je mladší než 18 let, musí předložit předsedovi STK
lednímu hokeji písemný souhlas rodičů a jejich podpis a povolení od lékaře za
střídavý start mezi dorostem a dospělé. Bez těchto podkladů nebude hráči mladší 18
let povolen start. Porušuje se, bude posuzováno jako za neoprávněný start a
vyšetřuje disciplinární řád.
10. Na soupisce mohou i hráči státních cizích příslušníků, jen tehdy, když jsou řádnými
členy ČSNS a splňují podmínky registračního řádu ČSNS.
Organizace utkání
Článek 4
Termíny utkání
1. Termíny utkání jsou uvedeny v rozpisu/herním řádu soutěže a jsou závazné pro
všechny účastníky soutěže.
2. Klub, který pořádá domácí utkání, musí nejpozději do 14 dnů před začátkem utkání
ověřit uvedení termín utkání u vedoucího zimního stadiónu a informovat hostujícímu
družstvu a STK ledního hokeje. Obě družstva musí termín respektovat. Podle manuálu
předpisů a směrnic ČSNS kap. 6.2.5 čl. 10 – Plocha může být zamluvena jen v těchto
termínech:
a) Pátek od 20 hod do 00 hod.
b) Sobota od 10 hod do 00 hod.
c) Neděle od 10 hod do 16 hod.
3. STK ledního hokeje upraví způsob a termín hlášení rozpise/herním řádu soutěže.
4. Kluby mohou sehrát utkání ze závažných důvodů i mimo původní termín, jestliže
jejich dohodu STK ledního hokeje schválí.
5. Kluby mohou sehrát utkání po vzájemné dohodě, kterou dají na vědomí STK ledního
hokeje, v obráceném pořadí, při dodržení termínu utkání, tj. převzetím pořadatelství.
V takové dohodě současně stanoví pořadatelství v dalších vzájemných utkáních
soutěže.
6. Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno z vyšší moci, je povinností družstev se
okamžitě, nejpozději do 48 hodin, dohodnout na novém termínu a neprodleně jej
sdělit STK ledního hokeje.
7. Nedojde-li k dohodě klubů o termínu utkání nebo dojde-li ke sporům o místo či
termín utkání, může STK ledního hokeje termín utkání stanovit svým nařízením. STK
ledního hokeje může svým nařízením stanovit jednotný začátek utkání téže soutěže v
zájmu její regulérnosti.
8. Termín MČR se po dohodě ostatních klubů a STK ledního hokeje se může konat
jednodenní nebo dvoudenní.
Místo utkání
9. Utkání se hrají jen na hřištích vyhovujícím pravidlům ledního hokeje v platném znění
(dále také jako „Pravidla ledního hokeje“).

10. STK ledního hokeje může v rozpisu/herním řádu soutěží stanovit, že se utkání mohou
konat jen na hřištích předem schválených STK ledního hokeje.
11. Klub je povinen v přihlášce do soutěže uvést, na kterém hřišti nebo hřištích bude svá
utkání hrát.
12. Utkání dlouhodobých mistrovských soutěží se hrají na hřištích v České republice
13. Nemůže-li Klub odehrát utkání na předem oznámeném hřišti (např. z důvodu
nezpůsobilosti hřiště, uvedení hřiště mimo provoz, nedostatku provozních hodin
apod.), může utkání přeložit na jiné hřiště za podmínky, že vzdálenost z místa
soupeře nebude více než o 50 km než vzdálenost do místa, kde Klub svá utkání hraje
podle Přihlášky či rozpisu/herního řádu soutěže. Přeloží-li Klub utkání na hřiště ve
větší vzdálenosti, je ke konání utkání třeba souhlas soupeře STK ledního hokeje.
14. Rozhodnutí o způsobilosti hrací plochy přísluší výhradně Rozhodčím.
15. Stane-li se hřiště bezprostředně před utkáním nebo v průběhu utkání nezpůsobilé k
zahájení nebo pokračování utkání (např. pro sněžení, déšť, mlhu, poruchu
technického zařízení apod.), Rozhodčí nařídí odstranění závad. K tomu může začátek
utkání odložit až o 1 hodinu nebo utkání až na dobu 1 hodiny přerušit.
16. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k odstranění závad a je-li zřejmé, že se tak nestane ani
v nejbližších chvílích, Rozhodčí utkání nezahájí nebo předčasně ukončí pro
nezpůsobilost hrací plochy.
17. Při rozhodování o způsobilosti hřiště musí mít Rozhodčí na zřeteli především
regulérnost utkání a zdraví Hráčů, současně však vyčerpat v součinnosti s pořádajícím
Klubem všechny možnosti k uvedení hřiště do řádného stavu.
18. Nedostaví-li hostující družstvo na místo utkání bez závažných důvodů, bude
automaticky kontumován ve prospěch domácích na stav 5:0 a zaplatí náklady
domácímu mužstvu bez proplacení ČSNS.
19. Utkání musí za každou cenu hrát!!!
20. Pokud se bude MČR ledního hokeje konat jednodenně nebo dvoudenně, po dohodě
klubů a STK ledního hokeje musí jeden klub převzít a organizovat MČR utkání na
jednom stadiónu.
Povinnosti klubů
21. Klub odpovídá zejména za:
a) účast družstev v soutěžích podle přihlášky
b) zdravotní způsobilost Hráčů.
22. První náklady (nájemné, cestovné a stravné) si kluby hradí samy. Náklady na soutěž
budou propláceny zpětně po skončení MČR a po předložení řádného vyúčtování.
ČSNS hradí přednostně náklady na nájem stadiónu a náklady rozhodčích. Další
náklady v rámci cestovné a stravné se proplatí podle možností STK ledního hokeje a
v souladu hospodářskými směrnicemi ČSNS. Kluby si samy provádí vyúčtování
(nájemně, stravné, cestovné) a pošlou samy na ČSNS.
23. Na nemistrovské soutěže si kluby, které pořádají, hradí samy bez nároku ČSNS.
Povinnosti pořádajícího klubu
24. Pořádající Klub odpovídá za zajištění a přípravu utkání, regulérní průběh utkání a
bezpečnost všech jeho účastníků.
25. Pořádající klub je povinen dodržovat manuál a předpisy dle ČSNS kapitola 6.2.5 články
od 10 do 16.

26. mít k dispozici dostatečné vybavení k utkání (puky, stopky, zápis o utkání apod.),
27. zajistit podmínky pro činnost zástupců STK ledního hokeje a jeho komisí, zejména pro
delegáta utkání. Zajistí jednoho delegáta nebo komisi, který bude pozorovat běh
utkání. Domácí klub může zajistit tři jména delegátů (komisionářů). Musí nejprve
schválit výbor STK ledního hokeje. Jména předloží na zasedání STK ledního hokeje. Na
utkání se smí zúčastnit jen jeden. Podmínky delegáta najdete na manuálu ČSNS
kapitola 6. 2. 11 článek 29 a 30.
28. zajistit zdravotnickou službu s potřebným vybavením pro první pomoc a telefon,
kterým je kdykoliv možno přivolat rychlou lékařskou pomoc,
29. hlásit výsledek utkání způsobem stanoveným v rozpisu/herním řádu soutěže a zápis
nejpozději do 24 hod předsedovi STK lednímu hokeji. Vedoucí oddílu domácího
mužstva pošle zápis utkání předsedovi STK ledního hokeje nejpozději do 5 dní po
utkání.
30. zajistí kameru na celé utkání a záznam si uloží. Pokud se nevzejde žádná námitka
nebo protest, může po skončení MČR smazat záznam nebo si nechat.
Podmínky soutěžících
31. Podmínky soutěžících se musí dodržovat manuál a předpisy ČSNS kapitola 6. 2. 6
článek 17 (hlavně sluchadla!!!).
32. Dostaví-li se celé družstvo bez registračních průkazů, oznámí to Rozhodčímu utkání a
ten tuto skutečnost zaznamená v zápisu o utkání zároveň s důvodem, proč nebyly
registrační průkazy celého družstva předloženy. Vyžádá od vedoucího družstva
písemné prohlášení, že všichni Hráči, kteří nastupují k utkání, mají platné registrační
průkazy opravňující je v utkání hrát. U všech Hráčů tohoto družstva provede Rozhodčí
kontrolu totožnosti. Klub, jehož Hráči nastoupí k utkání bez registračních průkazů,
předloží je bud' v průběhu utkání nebo bezprostředně po jeho skončení Rozhodčím,
nebo je předloží nejpozději druhý pracovní den po utkání STK ledního hokeje.
Nemůže-li Klub průkazy předložit proto, že byly např. zničeny, ztraceny nebo
odcizeny, předloží ve stejné lhůtě vysvětlení okolností takovéto události.
33. STK ledního hokeje posoudí důvody, proč nastoupili Hráči bez registračních průkazů,
a rozhodne o dalších opatřeních. Zjistí-li se, že některý z Hráčů hrál neoprávněně
nebo že nebyly předloženy průkazy všech Hráčů proto, že tento doklad chyběl
jednomu Hráči nebo několika Hráčům, bude družstvo potrestáno hracími důsledky a
případ projedná příslušná disciplinární komise.
34. Trenér mužstva je povinen:
a) potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a
oprávněnost startu Hráčů svého družstva,
b) dbát na kázeň v družstvu a dodržování Pravidel ledního hokeje.
35. Vedoucí mužstva je povinen:
a) vyplnit před utkáním zápis o utkání, zapsat do něj všechny Hráče a předložit zápis
spolu s průkazy Hráčů Rozhodčím nejpozději 30 minut před utkáním,
b) potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a
oprávněnost startu Hráčů svého družstva,
c) předložit Rozhodčím soupisku družstva, je-li to předepsáno rozpisem/herním řádem
soutěží nebo propozicemi soutěže, případně jiným nařízením STK ledního hokeje.

d) dostavit se na požádání Rozhodčích nebo zástupce STK ledního hokeje do šatny
Rozhodčích k odstranění nedostatků a kontrole údajů v zápise, řešení mimořádných
situací apod.,
e) není-li přítomen žádný kvalifikovaný Rozhodčí ani delegát, zajistit řízení utkání
Rozhodčími laiky dle manuálu a předpisů ČSNS kap 6. 2. 10 článek 28, odstavec 2,
f) po skončení utkání překontrolovat své záznamy o vstřelených brankách atd. se
zápisem o utkání, sporné věci uvést do souladu po dohodě s Rozhodčími v zápise o
utkání,
g) po utkání vzít ze zápisu o utkání na vědomí uložené tresty a tuto skutečnost potvrdit
podpisem v zápise o utkání,
h) vést statistiku o průběhu utkání a odesílat ji.
36. Hráč je povinen:
a) dodržovat Pravidla ledního hokeje, Stanovy a řády ČSNS a předpisy ČSNS, řídit se
pokyny Trenéra svého družstva a Rozhodčích.
b) dostavit se na vyzvání Rozhodčího ke kontrole totožnosti.
c) Do 16 let hráči jsou povinni mít helmu s košíkem, do 21 let jsou povinni s plexisklem
nebo s košíkem. Nad 21 let na vlastní nebezpečí. Musí vyplnit závažné prohlášení, že
bere na vědomí, že bude hrát bez plexiskla a košíku a řádně podepsat včetně datumu.
Řízení utkání
37. Rozhodčí je povinen:
a) před utkáním přezkoušet způsobilost a vybavení hřiště a nařídit hlavnímu pořadateli
odstranění závad.
b) zkontrolovat zápis o utkání a registrační průkazy Hráčů, případně soupisku, je-li
předepsána; na nedostatky upozornit vedoucí družstev; Hráče, kteří nesplňují
podmínky startu, nesmí Rozhodčí připustit k utkání.
c) zahájit utkání včas společným nástupem obou družstev a Rozhodčích.
d) řídit utkání podle Pravidel ledního hokeje a ostatních řádů vydaných Řídícím orgánem
soutěže či Mezinárodní hokejové federace (dále také jako „IIHF“).
e) uvést v zápise o utkání v kolonce „Poznámky k utkání“ všechny důležité skutečnosti
související s utkáním a události, které jsou disciplinárními proviněními včetně jejich
okolností, zhodnotit v zápise o utkání zajištění pořadatelské a zdravotnické služby;
všechny tyto skutečnosti uvést před pořízením kopií zápisu o utkání domácímu a
hostujícímu družstvu či delegátovi utkání.
f) po skončení utkání prostřednictvím zapisovatele vyplnit kompletně zápis o utkání.
g) řídit utkání nezávisle, spravedlivě a nezaujatě.
h) respektovat pravidlo, že nesmí řídit utkání pod vlivem návykových látek (např.
alkoholu, drog apod.).
38. Rozhodčí předčasně ukončí, resp. nezahájí utkání v těchto případech:
a) pro úmrtí Hráče, funkcionáře družstva nebo Rozhodčího.
39. Rozhodčí má právo předčasně ukončit, resp. nezahájit utkání v těchto případech
a) klesne-li v průběhu hry počet Hráčů včetně brankáře či brankářů družstva pod 10.
b) pro hrubé fyzické napadení kteréhokoliv Rozhodčího.
c) pro zranění Hráče, funkcionáře družstva nebo Rozhodčího způsobené předmětem
vhozeným z hlediště na hrací plochu, do prostoru hráčských a trestných lavic nebo
způsobené divákem vniknuvším do těchto prostor nebo šaten.
d) pro vniknutí diváků na hrací plochu.

e) pro velmi vážné zranění Hráče, funkcionáře družstva nebo Rozhodčího.
40. V případě, že Rozhodčí předčasně ukončí utkání, oznámí tuto skutečnost společně s
důvodem zástupcům družstev (kapitánům nebo vedoucím), hlavnímu pořadateli,
nechá tuto skutečnost vyhlásit a podrobně popíše v zápise o utkání včetně důvodu
předčasného ukončení utkání.
Hrací a čekací doba, Pravidla ledního hokeje
41. hrací doba, doba přestávek a doba trestů je stanovena Pravidly ledního hokeje.
42. Hráč, trenér, vedoucí mužstva a členové výboru STK ledního hokeje jsou povinni
přečíst Pravidly ledního hokeje. Pravidly ledního hokeje můžete najít na webové
stránce:
http://cslh.cz/text/119-pravidla-ledniho-hokeje.html
43. Pokud hráč, trenér, vedoucí mužstva nebo vedoucí oddílu chce podat protest,
námitky po zápase utkání, musí nejprve znát pravidla ledního hokeje a směrnice STK
ledního hokeje. Pokud nezná a podá protest se lživými a vymyšlenými obsahy, které
nejsou v souladu s pravidly ledního hokeje a směrnicemi STK ledního hokeje, bude
posuzován za postih a postih bude řízen podle disciplinárních řízení.
44. Hráč, trenér a vedoucí má právo před zahájením MČR obrátit na STK ledního hokeje o
vysvětlení pravidly ledního hokeje.
45. Utkání se musí za každou cenu hrát.
46. Hráč, trenér a vedoucí musí respektovat pravidly ledního hokeje a směrnice STK
ledního hokeje. V případě porušování bude řízeno podle disciplinárního řádu.
47. Během hrací doby hráč, vedoucí, trenér (pokud je předseda STK ledního hokeje a
členové výboru zároveň hráčem, trenérem, vedoucím) nesmí zasahovat a přerušovat
v průběhu utkání a ani vstup do šatny. Zasahovat smí jen delegát, předseda a členové
STK ledního hokeje, pokud není hráčem, trenérem a vedoucím.
48. Delegát, STK předseda, členové výboru, pokud není hráčem, trenérem a vedoucím,
má právo v průběhu kontrolovat hráče, totožnosti hráče, sluchadla a jestli se dojde
k hrubému provinění v průběhu utkání, má právo přerušit a domluvit s rozhodčím.
Pak se bude zabývat podle směrnic STK ledního hokeje a Pravidly ledního hokeje.
49. Hraje se v duchu fair play!!!
Závěr utkání
50. Po závěrečné utkání vedoucí mužstva, kapitán i trenér řádně přečte kompletní zápis.
Budou nějaké námitky související průběh utkání, musí se po domluvě s rozhodčím
napsat na poznámky k utkání. Prázdná políčka se musí zaškrtnout a řádně podepsaná
rozhodčím, vedoucím mužstva a kapitánem mužstva. Pak vedoucí mužstva je povinen
neprodleně poslat kopii do 5 dnů předsedovi STK ledního hokeje a řídícímu orgánu
ČSNS.
51. V případě porušování (nezaškrtnuté políčka, nepodepsané, pozdě odeslaní) bude
řízeno podle disciplinárního řádu.
52. Pokud jsou vše řádně podepsána, námitky, které nejsou na poznámce námitek,
nebudou platné.

53. Pokud hráč, trenér, vedoucí mužstva není spokojen s průběhem utkání, se zápisem
utkání, může podat protest. Podmínky protestu se musí splňovat podle manuálu a
předpisů ČSNS kapitola 6. 4.
54. Vedoucí mužstva po skončení utkání musí ohlásit výsledek nejpozději do 24 hod
předsedovi STK ledního hokeje.
SYSTÉM MČR v ledním hokeji
Článek IV
Systémy soutěží jsou:
dvoubodový systém
1. Při dvoubodovém systému jsou body udělovány takto:
a) dva body vítěznému družstvu,
b) po jednom bodu každému družstvu za nerozhodný výsledek,
c) za prohrané utkání žádný bod.
Pořadí družstev
2.
a)
b)
c)

Pořadí družstev v době, kdy ještě neskončila soutěž nebo její část se určí podle:
vyššího počtu bodů,
vyššího brankového rozdílu,
vyššího počtu vstřelených branek.

3. Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do
téže skupiny soutěže se určí:
a) podle vyššího celkového počtu bodů.
b) kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno
výsledky utkání sehraných mezi těmito družstvy sestavením minitabulky; pokud
stejný počet bodů má více družstev a tato družstva nemají stejný počet vzájemných
utkání, postupuje se dále podle písm. d) tohoto článku.
c) jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak budou
uplatněny dosažené branky; v tomto případě počet branek obdržených bude odečten
od počtu branek vstřelených a družstvo s větším kladným rozdílem anebo s menším
záporným rozdílem získá vyšší pořadí; jestliže taková družstva mají stejný i rozdíl
branek, pak vyšší pořadí získá družstvo s vyšším počtem vstřelených branek.
d) jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatněny branky ze všech utkání sehraných
ve skupině.
e) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak vyšší pořadí získá
družstvo s větším počtem vstřelených branek.
f) pokud dvě nebo více družstev jsou v rovnosti, vytvoří se zvláštní minitabulka těchto
družstev se započítáním výsledků těchto družstev s nejblíže lépe umístěným
družstvem mimo původní minitabulku; pro stanovení pořadí ve zvláštní minitabulce
se uplatní 1. body, 2. rozdíl branek, 3. více vstřelených branek; pokud lze určit pořadí
alespoň některých družstev ve zvláštní minitabulce, další kroky budou rozhodovat jen
o pořadí zbývajících družstev.

g) pokud družstva zůstávají v rovnosti, použijí se výsledky těchto družstev s jedním
dalším lépe umístěným družstvem mimo minitabulku.
h) tento postup pokračuje až do započítání všech lépe umístěných družstev, poté se
jednotlivě započítávají všechna hůře umístěná družstva.
i) jestliže dvě družstva zůstávají v definitivní rovnosti po svém posledním vzájemném
utkání ve skupině, pak toto utkání bude prodlouženo podle pravidla pro utkání hraná
do rozhodnutí.
4. Vítězi MČR bude udělen titul „ MISTR“
5. Pořadí tabulky se řadí od prvního místa do posledního místa, tzn. 1.2.3.4. atd.
6. Nebude se konat o finále a o třetí místo. Ani nepostupuje a nesestupuje.
7. Vítěz obdrží titul MISTR a putovní pohár Mistra, pohár Mistra a medaile. Ti, kteří
umístili na druhém a třetím místě, též dostanou medaile. Medaile a pohár Mistra
budou čerpány ze startovného.
8. Dále budou i hodnoceni jako nejlepší hráč, nejlepší veterán, nejlepší brankář.
DISCIPLINÁRNÍ ČÁST
Článek V
1. Hráč, Trenér. Vedoucí mužstva je povinen znát manuál a předpisy ČSNS, disciplinární
řád tzn. Kapitola 10.
2. Za hrubé porušení směrnic STK ledního hokeje, pravidla ledního hokeje a manuálu a
předpisu ČSNS je vždy odpovědný klub.
3. Jak uvádí manuál a předpisy ČSNS kapitola 10, článek 7 a odstavec 1, hráč porušuje
směrnice STK ledního hokeje a pravidla ledního hokeje, bude mu automaticky
zastavena činnost po dobu, až disciplinární komise vyřeší.
4. Disciplinární komise je složena takto: předseda DK ledního hokeje a dva členové DK.
5. Pokud není zvolen DK předseda, předseda STK ledního hokeje má právo sebe zvolit
jako předsedou DK ledního hokeje, podle manuálu a předpisu ČSNS, kapitola 10,
článek 10.
6. Zahájen, průběh a závěr DK se bude postupovat podle manuálu a předpisu ČSNS
kapitola 10, článek 13-17.
7. Provinilec má právo na odvolání, musí se postupovat podle manuálu a předpisu ČSNS,
kapitola 10, článek 23-24.
8. Výše ukládání trestů se bude postupovat podle sazebníku provinění a trestů, manuál
a předpisy ČSNS.
Sazebník provinění a trestů
Soupisky
1. Nezasílá včas soupisku předsedovi STK ledního hokeje, bude mu vyúčtována pokuta
ve výši 50 Kč.
2. Pokud hráč není uveden na soupisce a hraje si, bude klubu uložen postih jako za
neoprávněný start, tzn. kontumací 5:0 v neprospěch provisního klubu. Dále bude
provisního klubu udělena pokuta ve výši 800 Kč. Průběh hry se nemá přerušovat,
může se nadále pokračovat.

3. Pokud se hráč mladších než 18 roků hraje bez povolení rodičů a povolení lékaře, bude
provisního klubu udělen postih a to jako neoprávněný start kontumací 5:0
v neprospěch provisního klubu a finanční pokuta ve výši 800 Kč. Hráč, který je mladší
než 18 let bez povolení rodičů a lékaře, musí ihned opustit průběh hry a vyveden do
šatny a hra může bez přerušení pokračovat.
4. Pokud se hraje hráč bez registrační průkazy a bez vědomí rozhodčích, dále bez
vědomí předsedovi STK ledního hokeje a dále nedodržuje zaslání potvrzení registrační
průkazky do 24 hod emailem předsedovi STK lednímu hokeji, bude start považován za
neoprávněný a ukládá se mu pokuta ve výši 500 Kč. Hra se nemá přerušovat, může se
nadále pokračovat.
Termín utkání
1. Pokud se domácí klub dohodne s hostujícím klubem o změně termínu bez vědomí
předsedy STK ledního hokeje, bude domácímu klubu udělena pokuta ve výši 500 Kč.
2. Pokud se hostující tým bez udání závažných důvodů nepřijede na stanovený termín
utkání, bude mu udělena pokuta ve výši 800 Kč a utkání bude kontumováno 5:0 ve
prospěch domácímu družstvu. Dále hostující klub bude muset zaplatit nájemné
stadiónu, včetně náklady na rozhodčího a to bez možnosti proplacení ze ČSNS.
3. Pokud domácí klub neověřil přesný a potvrzený termín a došla se komplikace kvůli
obsazenosti stadiónu a utkání nemohlo dohrát, domácímu klubu bude udělena
pokuta ve výši 800 Kč a kontumací 5:0 ve prospěch hostujícímu družstvu.
4. Pokud se domácí družstvo neoznámí na stanovený termín termíny předsedovi STK
lednímu hokeji bez udání důvodu, bude mu udělena pokuta ve výši 100 Kč.
Povinnosti pořádajícího klubu
1. Pokud klub nezajistí pořadatelskou službu, zdravotnické potřeby, bude mu řízena
disciplinární komisí ČSNS a považuje se na to hrubé porušení manuálu a předpisu
ČSNS, kapitola 6.2.5 články od 10 do 16. Může jim hrozit vyloučení ze soutěže a
všechna utkání budou kontumována v neprospěch provisního klubu.
2. Klub je vždy odpovědný za postih hráče, trenéra a vedoucího mužstva.
Povinnosti soutěžícího
1. Pokud se hráč hraje se sluchadlem, bude vykázán do šatny, odevzdat sluchadlo
delegátovi. Delegát s rozhodčím po skončení utkání napíše na námitky v zápise
utkání. Zápas bude automaticky kontumován 5:0 v neprospěch provisního klubu. Hra
se nemá přerušovat, nadále se hraje. Bude mu udělena pokuta ve výši 200 Kč za
jednoho hráče se sluchadlem.
2. Vedoucí mužstva a trenér mužstva je vždy odpovědný za registraci hráčů, pokud se
nepředloží registrační průkazky rozhodčím bez udání vážných důvodů (odcizení,
ztráta, zapomnění se neomlouvá), bude start považován za neoprávněný a finanční
pokuta ve výši 100 Kč. Pokud registrační karty se ztratily nebo byly odcizeny, musí se
neprodleně oznámit delegátovi nebo předsedovi STK ledního hokeje a bude řízeno
disciplinární komisí. Když je včas před zahájením utkání (max. 30 min předem)
oznámeno delegátovi nebo předsedovi STK ledního hokeje, hra se nebude hned

kontumována, dokud se nevyřeší disciplinární komise. Hra by se neměla přerušit,
nadále se hraje.
3. Pokud se vedoucí mužstva nesplňuje předpisy směrnice STK ledního hokeje článek 3
odstavec 35, bude mu udělena finanční pokuta a to ve výši 100 Kč.
Hrací doba
1. Pokud se hráč, trenér a vedoucí nesplňují pravidla ledního hokeje, budou mu uděleny
různé tresty a finanční pokuty.
2. Svévolné opuštění ledové plochy mužstvem a odmítnutí pokračování ve hře je
postihováno finanční pokutou ve výši 800,- Kč a cestovné a stravné mu propadá.
Hráč:
1. Pokud je hráč vyloučen do konce utkání, bude mu udělena finanční pokuta ve výši
300 Kč, avšak v následujícím zápase může hrát.
2. Pokud je hráč je vyloučen osobním trestem 10 minut, bude mu udělena finanční
pokuta ve výši 100 Kč, avšak v následujícím zápase může hrát.
3. Pokud hráč úmyslně zranil druhého a je vyloučen do konce utkání a v poznámkách
rozhodčích je uveden jako úmyslné faulování, bude mu udělena pokuta 300 Kč a
pozastaven činnost. Lhůta pozastavení se rozhoduje DK.
4. Pokud hráč se dopustí nesportovního chování, bude mu udělena pokuta ve výši 100
Kč, avšak se může v následujícím utkání hrát.
5. Pokud se hráč dopustí hrubé nesportovní chování (rvačka a napadení rozhodčího),
bude mu udělena pokuta ve výši 800 Kč a pozastavení činnosti na celém průběhu
MČR tohoto roku.
Trenér a vedoucí mužstva
1. Pokud se trenér a vedoucí dopustí nesportovního chování, bude mu udělen trest
(sazebník, hrací doba, hráč, odstavec 5 a 6.).
Poznámka:
Pokud se předseda STK ledního hokeje nebo členové výboru STK ledního hokeje, kteří jsou
zároveň hrajícím, trenérem nebo vedoucím, porušují směrnice STK ledního hokeje článek 3,
odstavec 47, bude mu udělena pokuta ve výši 100 Kč, avšak může v následujícím utkání
působit.
Závěr utkání
1. Pokud se vedoucí mužstva včas neodešle zápis utkání do 5 ti dnů, bude mu udělena
pokuta ve výši 100 Kč.
2. Pokud se vedoucí domácího družstva nezkontroloval zápis utkání a zápis utkání není
řádně podepsán a zaškrtnuté prázdným políčkem, bude mu udělena pokuta ve výši
100 Kč
Vypracoval:
26. 10. 2016
Milich Jaroslav – místopředseda STK Ledního hokeje

