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Popis změn propozic
Změna 1 - Upravena organizační struktura vedení PHHL (kap. 1.2)
Změna 2 – Disciplinární řízení (kap. 1.3, 1.2.3) - Upřesněno fungování disciplinární
komise, specifikovány pravomoci vedoucího disciplinární komise
Změna 3 – Rozlosování (kap. 5.2) – Upřesněn princip rozlosování týmů do skupin
Změna 4 – Tresty (kap. 1.3.1.1 a 5.1.1) – Upřesněno rozlišení osobního trestu do
konce utkání a trestu ve hře, definována nedovolená hra tělem, specifikovány
hrubé zákroky pro udělení trestů do konce utkání, navýšen počet stop zápasů
Změna 5 – Hlasování zástupců týmů (kap. 1.4.2 a 1.4.3) - Zavedena možnost vyřadit
tým/hráče ze soutěže a vetování rozhodnutí DK principem schvalování zástupců
týmů
Změna 6 – Vetování rozhodčích (kap. 4) – Zrušena možnost vetování rozhodčího
pro své domácí zápasy
Změna 7 – Snížení počtu hráčů hrajících na výjimku (kap. 3.1) – Snížen počet hráčů
hrajících na výjimku na 1, navíc je nutné takového hráče nechat schválit u
vedoucího registru hráčů před začátkem soutěže
Změny
Tým
1
2 3
4
5
6
7
Matadors
S S
S S1
S
S
S1
Stříbro
S S
S S1
S
S
S1
HC Toužim S S
S S1
S
S
S2
TCC
S S
S S1
S
S
S1
Ursus
S S
S S1
S
S
S1
F. Dragons S N S S1
N S
N
Chlumčany S S
S S1
S
S
S1
Nýřany
S S
S S1
S
S
S1
Harley D.
S S
S N
N N S2
Lev Toužim S S
S S1
N S
S2
Brush
S S
S S2
S
S
S1
Vikingové S S
S S1
S
S
N
Vikings
S S
S S1
S
S
S1
Stavpartner S S
S S1
S
S
S1
Celkem
S S
S S1
S
S
S1
- Zapracovány upřesnění k pravidlům pro případy, kdy se k utkání nedostaví
rozhodčí či časomíra k zápasu (kap. 5.1)
- Předseda disciplinární komise nominoval nového člena – Jan Loužecký
- Doplněno výjimka pro start hráče hrající souběžně registrovanou soutěž a PHHL v
případech, kdy jej vychovala hobby liga či je starší 50. let (kap. 3.1)
Zapracovány připomínky k návrhu propozic, které byly schválené týmy na schůzích
: 5.6.2016 a 4.9.2016
- Minimální trest za vyloučení do konce zápasu je jeden zápas
- Výjimky pro hráče hrající registrovanou soutěž byla prozatím odstraněna,

výjimka platí pouze pro brankáře registrované soutěže B a C
Při kontumaci zápasu zaplatí náklady na zápas vždy tým, který kontumaci
způsobil
- Každý tým smí za sezónu přeložit pouze jeden zápas bez udání důvodu
- Poslední možná registrace hráče do ročníku může být do 31.12.
Dopsána dodatečná ustanovení k ročníku 2016/2017 domluvené na schůzi 4.9.
(kap. 6.3)
Upřesněno změnové řízení propozic a ustanovení členů vedení
Vytvořen návrh nových propozic doplněním stávajících.
-

0.1

27.5.2016
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1

ŘÍZENÍ

Soutěž řídí vedení PHHL dle těchto propozic a systému soutěže, jež jsou schváleny před každou sezónou
zástupci přihlášených týmů.
Přihlášením týmu do soutěže tým potvrzuje schválení těchto propozic a navržených členů vedení.
Vedení před každou sezónou vytvoří návrh systému a organizace soutěže.
1.1

ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

Návrhy na změnu propozic či změnu členů vedení PHHL mají právo podávat zástupci přihlášených týmů či
výkonní členové vedení ihned po podání přihlášek do soutěže. Změnu lze navrhnout i v průběhu rozehrané
sezóny.
Každý návrh musí být doručen zpracovateli propozic, který jej neprodleně předloží týmům. Návrh musí být
schválen zástupci týmů dle principu schvalování1 uvedeným v těchto propozicích.
Každý návrh na změnu propozic musí obsahovat minimálně:
1) Odůvodnění pro změnu propozic
2) Přesné znění návrhu
Každý návrh na změnu člena vedení musí obsahovat minimálně:
1) Odůvodnění pro změnu člena vedení
2) Návrh nového kandidáta
1.2

VEDENÍ PHHL

Vedení PHHL je zodpovědné za:
•
•
•
•

řízení a kontrolu soutěže a zápasů dle schválených propozic
zajištění rozhodčích na zápasy
aktualizaci webových stránek hobby ligy
řešení sporných situací s týmy a navrhování opatření

Vedení PHHL se skládá z:
•
•
•
•
•
1.2.1

Vedoucího registru hráčů, týmů a zápasů
Vedoucího komise rozhodčích
Vedoucího disciplinární komise
Zástupce zimního stadionu Kooperativa
Zástupců týmů
VEDOUCÍ REGISTRU HRÁČŮ, TÝMŮ A ZÁPASŮ

Je zodpovědný za:
•
•
1

řešení žádostí o novou registraci hráče
řešení žádostí o změnu týmu hráče

Princip schvalování zástupci týmů je popsán v 1.4 Princip schvalování.

•
•
•
•
•
•
•
1.2.2

řešení žádostí o zařazení hráče na soupisku týmu
zajištění vytvoření registrace hráče dle propozic soutěže
aktuálnost platných hráčů na webových stránkách hobby ligy
návrh a řízení rozpisů zápasů
kooperaci s týmy při stanovení termínů zápasů a žádostech o změnu termínů
výběr finančních závazků přihlášených týmů (přihlašovací poplatek, kauce)
aktuálnost termínů zápasů na webových stránkách hobby ligy
VEDOUCÍ KOMISE ROZHODČÍCH

Je zodpovědný za:
•
•
•
1.2.3

kvalifikaci rozhodčích dle propozic hobby ligy
nasazování rozhodčích dle registru zápasů
řízení dodání zápisů o zápasech zpracovateli statistik
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Disciplinární komise je kontrolní orgán soutěže, který přezkoumává přestupky hráčů/týmů proti propozicím
hobby ligy a uděluje tresty za jejich nedodržení.
Disciplinární komise je zodpovědná za:
-

kontrolu dodržování pravidel
stanovování trestů
rozhodování o kontumaci zápasů či odebrání bodů týmům
kontrolu dodržování zákazu startu hráčů
včasné informování o rozhodnutích disciplinární komise
zajištění vystavení rozhodnutích disciplinární komise na webových stránkách hobby ligy

Za disciplinární komisi zodpovídá vedoucí disciplinární komise, který má veškeré kompetence stanovovat
rozhodnutí.
Vedoucí disciplinární komise si může stanovit členy disciplinární komise, kteří mu budou pomáhat při
disciplinárních řízeních.
1.2.4

ZÁSTUPCI TÝMŮ

Zástupci týmů jsou schvalovacím orgánem soutěže.
Jsou zodpovědní za navrhování a schvalování:
•
•
•

změn propozic
výkonných členů vedení
kontrolu rozhodnutí disciplinární komise

Každý tým musí v rámci přihlášky do soutěže uvést jednoho zástupce týmu ve vedení soutěže.
1.2.5
•
•
•

PROVOZOVATEL ZIMNÍHO STADIÓNU KOOPERATIVA:
vydává registrační průkazy
stará se o marketing hobby ligy, udržuje webové stránky soutěže
vyhledává nové týmy

•

1.2.6

zajišťuje kvalitní podmínky pro bezproblémový chod hobby ligy, zejména na základním stadionu
Kooperativa
ADMINISTRATIVA

Zpracovatel statistik je zodpovědný za:
•
•

shromažďování zápisů o utkání
včasné zveřejňování aktuálních výsledků a statistik na webových stránkách hobby ligy

Zpracovatel webových stránek je zodpovědný za:
•
•
•

bezproblémový chod webových stránek
kooperaci s vedením PHHL pro zajištění aktuálnosti informací
rozvoji webových stránek

Zpracovatel propozic soutěže je zodpovědný za
•
•
•
•

udržování aktuálnosti propozic
sběr žádostí o změnu propozic
zahájení schvalovacího řízení pro změnu propozic a jeho vyhodnocení
vystavování aktuálních propozic na webové stránky soutěže

1.3
DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ
Disciplinární komise zahajuje disciplinární řízení s hráčem či týmem neprodleně po obdržení podnětu k zahájení
řízení.
Podnět k zahájení disciplinárního řízení vzniká:
• předáním záznamu o přestupku zapsaném v zápise o utkání (rozhodčí, tým, zpracovatel registru
soutěže, …)
• zasláním podnětu k zahájení disciplinárního řízení s detailním popisem přestupku od týmů či
jednotlivých hráčů mimo zápis o utkání
• vedoucí disciplinární komise získá jakoukoliv informaci o přestupku proti propozicím soutěže
Disciplinární komise rozhoduje na základě získaných informací. Pro detailní informace může požádat o vyjádření
k přestupku zainteresované hráče/týmy/rozhodčí.
Detailní vyjádření hráče/týmu bez vyžádání vedoucího disciplinární komise je nutné zaslat mailem maximálně
dva dny po sehrání utkání, aby k těmto skutečnostem bylo přihlíženo.
V případě, že disciplinární komise není schopna rozhodnout o výši trestu na základě zápisu o utkání a vyjádření
zainteresovaných osob zaslaných mailem, svolá disciplinární schůzi za účasti zainteresovaných osob (rozhodčí,
hráč, zástupce týmu)
Rozhodnutí disciplinárního řízení k trestu hráče/týmu by mělo být stanoveno nejpozději do jednoho týdne od
odehrání zápasu, pokud nebude domluvený jiný termín se zástupci zainteresovaných stran.
Vedoucí disciplinární komise má však právo rozhodnout o udělení trestu i zpětně.
Při vyloučení hráče do konce utkání nesmí hráč do rozhodnutí komise nastoupit k soutěžnímu utkání.
Potrestaný tým má právo zažádat o zrychlené disciplinární řízení v případě, že vyloučení hráče do konce zápasu,
ukončení utkání či jiný prohřešek považuje za neoprávněný a hráč či tým by nemohl sehrát další zápas. Žádost
předá vedoucímu disciplinární komise.

1.3.1 ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí disciplinárního řízení se řídí tresty popsanými níže.
V případě, že trest není přesně specifikován, může disciplinární komise posoudit jeho závažnost a stanovit
přiměřenou kategorii a výši trestu.
Mezi přiměřené kategorie patří:
• Zákaz startu hráče
• Vyřazení týmu ze soutěže
• Odebrání bodů
• Kontumace
1.3.1.1 ZÁKAZY STARTU
Za vyloučení hráče do konce utkání komise automaticky uděluje zákaz startu minimálně na 3 zápasy, v případě
udělení osobního trestu do konce utkání (OK), a minimálně 7 zápasů, v případě udělení trestu ve hře (TH).
Vyšší trest bude udělen v důsledku:
• Úmyslného hrubého či nešetrného zákroku => zákaz startu na minimálně 7 zápasů
• Opakovaného hrubého či nešetrného zákroku (po druhé v sezóně) => zákaz startu do konce sezóny
• Nastoupení hráče v trestu => zákaz startu do konce sezóny
• Fyzické napadení rozhodčího či hráče soupeře => zákaz startu hráče navždy (platí i pro funkcionáře)
• Chování hráče, které není v souladu s dobrými principy soutěže, tj. respektu k soupeřům, vedení a
rozhodčím. Zejména jde pak o vyhrožování směřující k napadení a zranění soupeře => zákaz startu
hráče navždy.
• Úmyslné zranění protihráče => zákaz startu hráče navždy
Hráč může být také vyřazen ze soutěže schválením zástupci týmů, viz princip schvalování zástupci týmů.
Pozn: Chybný výrok rozhodčího není brán jako polehčující okolnost pro nesportovní, nepřiměřené chování
hráče/hráčů.
1.3.1.2 VYŘAZENÍ TÝMU ZE SOUTĚŽE
Tým bude potrestán vyřazením ze soutěže v případě:
• Opakovaného nastoupení hráče, který není na soupisce nebo je v trestu
• Hromadného napadení rozhodčího či soupeře
• Schválením zástupci týmů, viz princip schvalování zástupci týmů.
V případě vyloučení týmu ze soutěže, nesmí žádný hráč ze soupisky týmu nastoupit v daném ročníku za jiný tým
PHHL.
1.3.1.3 ODEBRÁNÍ BODŮ
Tým může být potrestán odebrání bodů v případě jednání vedoucího k poškození dobrého jména hobby ligy a
to i s platností na další sezónu.
Tým bude potrestán odebráním až 5 bodů z tabulky soutěže v případě opakovaného nedodržení informování
vedení soutěže o výsledku zápasu.
1.3.1.4 KONTUMACE
Komise kontumuje zápas v neprospěch týmu za:
•
•
•
•

Předčasné ukončení utkání rozhodčím v důsledku porušení pravidel soutěže týmem
Nedostavení se k řádně vypsanému zápasu
Nezajištění zápasu dle řádného rozpisu zápasů stanovených vedením soutěže. Platí pro domácí tým.
Předčasně ukončené utkání v důsledku konfrontace za „černého“ hráče (není na soupisce týmu)

Kontumace zápasu je stanovena na 5:0 v neprospěch proviněného týmu
Proviněný tým musí navíc kompletně zaplatit náklady za utkání, pokud se nedomluví jinak se zainteresovanými
stranami – rozhodčími, provozovatelem zimního stadionu.
Jestliže tak neučiní, budou náklady uhrazeny dodatečně vedením soutěže ze složené kauce týmu.
1.3.2

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ

Potrestaný hráč/tým má právo v případě nesouhlasu s rozhodnutím disciplinární komise podat odvolání
(emailem) do jednoho týdne od předání informace o rozhodnutí disciplinární komise. Ta má po obdržení
odvolání povinnost obnovit disciplinární řízení a daný přestupek opětovně přezkoumat. V tomto případě je
povinná svolat v každém případě disciplinární schůzi za účasti zainteresovaných stran.
1.4

PRINCIP SCHVALOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTUPCI TÝMŮ

1.4.1

ZMĚNA PROPOZIC

Zpracovatel propozic rozešle emailem na všechny zástupce týmů podklady k rozhodování o změně propozic.
Týmy se musí vyjádřit do jednoho týdne od zaslání podkladů. Každý tým má pouze jeden hlas.
Do rozhodnutí o schválení budou započítány pouze hlasy zaslané v řádném termínu.
Návrh je schválen nadpoloviční většinou zaslaných kladných hlasů.
Příklad:
Skupiny A a B mají 18 účastníků. Do hlasování se zapojí 10 účastníků. V případě, že se alespoň 6 účastníků
vyjádří kladně, pak je změna propozic schválena.
1.4.2

VYŘAZENÍ TÝMU/HRÁČE ZE SOUTĚŽE

Vedoucí disciplinární komise rozešle emailem na zainteresované zástupce týmů podklady k rozhodování o
vyřazení týmu/hráče ze soutěže. Zainteresovanými zástupci týmů jsou týmy, kteří v daném ročníku hrají soutěž
(PHHL A, PHHL B, …), kterou hraje i navrhovaný tým/hráč k vyřazení. Zástupce navrhovaného týmu či týmů
hráče se hlasování neúčastní.
Týmy se musí vyjádřit do jednoho týdne od zaslání podkladů. Každý tým má pouze jeden hlas.
Návrh je schválen kladným vyjádřením 2/3 (66%) všech možných hlasů zainteresovaných zástupců týmů.
Příklad:
Řeší se vyřazení hráče týmu skupiny A. Zainteresované strany jsou tedy všechny týmy skupiny A. Těch je 10 a
hlasovat tedy může 9 týmů. V případě, že se kladně vyjádří alespoň 6 týmů, pak je vyřazení schváleno.
1.4.3

ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Zpracovatel propozic rozešle emailem na zainteresované zástupce týmů podklady ke schválení o zrušení
rozhodnutí disciplinární komise. Zainteresovanými zástupci týmů jsou týmy, kteří v daném ročníku hrají soutěž
(PHHL A, PHHL B, …), kterou hraje i potrestaný tým/hráč jehož se rozhodnutí disciplinární komise týká. Zástupce
potrestaného týmu či týmů hráče se hlasování neúčastní.
Týmy se musí vyjádřit do jednoho týdne od zaslání podkladů. Každý tým má pouze jeden hlas.

Návrh je schválen kladným vyjádřením všemi zainteresovanými zástupci týmů.
Příklad:
Řeší se přestupek hráče týmu skupiny B. Zainteresované strany jsou tedy všechny týmy skupiny B. Těch je 8 a
hlasovat tedy může 7 týmů. V případě, že se kladně vyjádří všech 7 týmů, pak je rozhodnutí zrušeno.
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TÝMY

Soutěž mohou hrát pouze týmy, které se řádně v termínu zaregistrují do soutěže.
Každý tým musí zajistit zařazení řádně zaregistrovaných hráčů do týmů zasláním žádosti o zařazení hráčů
zpracovateli registru týmů/hráčů (e-mailem). V případě, že hráč není ještě registrován v soutěži, pak tým zajistí
jeho zaregistrování dle odstavce 3.1 Registrace.
Během sezóny mohou týmy libovolně žádat o zařazení hráčů do týmu. Poslední možný termín žádosti o
registraci nového hráče je 31.12.
Tým hrající PHHL musí být vybaven sadou dresů s čísly na zádech. Kapitáni jednotlivých mužstev musí mít dres
označen velkým písmenem “C“, asistent kapitána písmenem ,,A“.
Zástupce týmu je zodpovědný za dodržování propozic soutěže ze strany týmu a jeho hráčů. Speciálně pak za
zajištění bezproblémového chodu jejich zápasů s ohledem na chování hráčů a funkcionářů týmu.
V případě ukončení činnosti mužstva v průběhu rozehraného ročníku, zaplatí tým pokutu ve výši kauce 5 000,kč.
2.1

REGISTRACE TÝMU

Tým se zaregistruje do soutěže zaplacením poplatku za start v soutěži a složení vratné kauce v řádném termínu
a dodání minimálně následujících informací:
•
•
•
•
•
•

Název týmu
Zkratka týmu
Logo týmu
Kontakt na zástupce týmu ve vedení soutěže (jméno a příjmení, email, telefon)
Druhou kontaktní osobu (jméno a příjmení, email, telefon)
Domácí stadion
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HRÁČI

K zápasu hobby ligy může nastoupit pouze hráč, který je řádně zaregistrován v registru hráčů a zařazen na
soupisce některého z přihlášených týmů hobby ligy zavedením na webových stránkách soutěže.
Soutěž hraje každý jednotlivec na vlastní nebezpečí.
3.1

REGISTRACE

Hráč může být zaregistrován pouze v případě, že předloží následující identifikační údaje:
•
•
•
•
•

Jméno
Příjmení
Rodné číslo
Fotografii
Datum, tým a označení soutěže, ve které naposledy působil v registrovaných soutěží

Hráč může být zaregistrován a nastoupit k utkání hobby ligy pokud:
•
•

•
•
•

Je starší 18 let nebo předloží písemný souhlas zákonných zástupců.
Se neúčastní jakékoliv registrované soutěže kromě následujících výjimek:
o Brankář hrající nejvýše registrovanou soutěž B či C
o Hráč do pole splňující status hráče vychovaného hobby ligou, tj. před registrací do PHHL
nikdy nebyl registrován pod jakýmkoliv svazem ledního hokeje (platí i pro juniorské a
žákovské soutěže)
o Hráč do pole splňující status hráče, který již dosáhl věkové hranice 50 let
Každý hráč hrající souběžně registrovanou soutěž musí tuto skutečnost nahlásit vedení soutěže
s uvedením výjimky, na jejímž základě mu je start v PHHL povolen a zpracovatel registru hráčů
v případě schválení tuto skutečnost uvede na webových stránkách PHHL.
Každý tým má právo zařadit na soupisku maximálně 1 hráče hrajícího na základě těchto výjimek.
Od jeho aktivní účasti v registrované vyšší soutěži (extraliga, 1.liga, 2.liga, včetně juniorských soutěží)
uplynulo minimálně 10 let
Od jeho aktivní účasti v krajské lize či krajské soutěži A, uplynulo minimálně 5 let
Mu nebyl zakázán start na základě rozhodnutí disciplinární komise

Každý registrovaný hráč může být na soupisce maximálně jednoho týmu přes všechny soutěže PHHL.
Pouze brankář může nastoupit v případě nutnosti za jiný tým.
3.2

PŘESTUPY

V rámci týmů PHHL, může každý hráč přestoupit z jednoho mužstva do druhého jen jednou v daném ročníku,
přičemž start v novém týmu mu bude umožněn až po dokončení započatého hracího kola. Přestup hráčů v
rámci týmů PHHL není nijak limitován. Případný trest pozastavení činnosti si přenáší s sebou do nového
působiště. Přestupy hráčů z týmu, který byl v době probíhající sezóny vyloučen pro porušení pravidel, a herního
řádu nejsou povoleny. Přestup musí být řádně písemně /e-mailem/ nahlášen vedení PHHL, vedoucímu
mateřského klubu a vedoucímu týmu, do kterého přestupuje. Žádné povolení či souhlas mateřského klubu není
nutný. Za hráče se nevyplácí žádné odstupné ani žádná provize.
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ROZHODČÍ

Delegaci rozhodčích na zápasy řídí vedoucí komise rozhodčích na základě stanovených termínů zápasů. Při
delegaci se přihlíží k případným stížnostem týmů na rozhodčí uvedených v zápisech o utkání.
Rozhodčí jsou zodpovědný za řízení zápasů dle propozic hobby ligy a neprodleném informování disciplinární
komise na start hráče z registrované soutěže, udělený trest do konce utkání či předčasné ukončení utkání.
Každý zápas řídí dva rozhodčí, kterým náleží odměna za odborné řízení zápasu.
V případě, že se nedostaví jeden z rozhodčích, pak zápas odřídí jeden rozhodčí.
V případě, odehraných zápasů na ostatních zimních stadionech, než je zimní stadion Kooperativa, může náležet
každému rozhodčímu ještě náhrada za cestovní náklady.
Odměnu rozhodčím platí domácí tým před začátkem utkání, pokud není dohodnuto jinak.
4.1

STÍŽNOST NA ODBORNÉ ŘÍZENÍ

Každý tým má právo po odehrání utkání podat oficiální stížnost na neodborné řízení utkání ze strany
rozhodčích. Stížnost je nutné popsat v zápise o utkání a o stížnosti informovat vedoucího komise rozhodčích,
který musí stížnost přezkoumat a popřípadě zařídit nápravu. V případě opakovaných stížností vyřadit rozhodčí
z nasazování k utkáním PHHL.
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ZÁPASY

5.1

PRAVIDLA

Utkání se hrají a řídí platnými pravidly ledního hokeje, s výjimkou:
•
•
•
•
•
•
•

Celkového hrubého maximálního času na utkání - 90 min
Čistý hrací čas je 3 x 15 min (1 min přestávky)
Strany se po třetinách vyměňují
V případě nerozhodného stavu na konci utkání se nejezdí trestná střílení
Přidělování bodů - vítěz 2 body, remíza 1 bod
Povinné výbavy hráčů v poli – helma, plexy štítek (od ročníku nar.1976 a mladší), rukavice, holenní
chrániče, kalhoty (hráči mladší 18-ti let musí mít kompletní hokejovou výstroj a celo-obličejový kryt.)
Rozhodčí budou v zájmu ochrany zdraví hráčů posuzovat hru tělem jako nedovolenou !!!

Za nedovolenou hru tělem budou považovány zejména úmyslné:
• Útoky na hlavu soupeře
• Naražení na mantinel
• Atak soupeře v jízdě vpřed bez úmyslu hrát puk, tzv. „bodyček“ či „strom“
• Atak soupeře jako hráč přijíždějící třetí do souboje
• Sekání vedené nepřiměřenou silou na soupeře či jeho hokejku
kde tyto přestupky jsou považovány za obzvláště hrubé a nešetrné zákroky, které mohou vést ke zranění
soupeře a bude k nim tak přistupováno, viz odstavec zákazy startu.
Souboje rameno na rameno při soupeření o puk či dojíždění k mantinelu, kdy ani jeden z hráčů nemá
v úmyslu atakovat protihráče či jinak ho vyřadit ze hry, není považováno za nedovolenou hru tělem.
Při každém utkání musí být k dispozici lékárnička se základním vybavením na časomíře. Lékárničku zajišťuje
zimní stadion.
Každý domácí tým zajistí zapisovatele utkání na místo časoměřičů. Tuto funkci smí vykonávat pouze
zodpovědná osoba starší 18-ti let. Zpravidla toto zajišťuje zimní stadion. Odměnu platí domácí tým.
Utkání budou rozhodovat primárně dva rozhodčí. Pokud zápas bude řídit pouze jeden rozhodčí, musí toto být
uvedeno v Zápise o utkání (kontrola zápisu této skutečnosti je povinností kapitánů obou mužstev). Pokud se
rozhodčí nedostaví, odpíská utkání jeden z domácích hráčů. Pokud se týmy dohodnou, mohou utkání odřídit
každý po jednom hráči z každého družstva.
Pokud se nedostaví pracovník časomíry, tak čas a zápis o utkání řídí rozhodčí.
Zúčastněné týmy musí udělat vše proto, aby se utkání odehrálo a led, který je rezervovaný, je nutné
bezpodmínečně využít a zaplatit.
Utkání může být sehráno v případě, že má mužstvo brankáře a minimálně 7 hráčů v poli. Pokud tomu tak není,
mohou rozhodčí tuto situaci považovat jako nesehrané utkání.
V případě zranění brankáře v průběhu hry a nemá-li tým náhradního brankáře – utkání se normálně dohraje
s tím, že se do branky postaví hráč (čekací doba je maximálně 10 min).
Soupiska každého mužstva může obsahovat na zápas maximálně 20 hráčů + 2 brankáře.
Při zápase musí být vedoucí týmu schopen na žádost rozhodčích či soupeře doložit, že hráči na soupisce jsou
řádně registrovány v soutěži a zařazeny na soupisce týmu pro zápasy soutěže (zápis o utkání, registrace hráče).

Rozhodčím musí zároveň umožnit ověřit totožnost hráče (občanský průkaz, vyfocení hráče k disciplinárnímu
přezkoumání, …).
5.1.1 TRESTY
Tresty v utkání:
• Menší trest 1,5 min
• Větší trest 3 min
• Osobní trest 7 min
• Osobní trest do konce utkání (OK)
• Trest ve hře (TH)
Upozornění na typické tresty, které mohou vést k trestu ve hře (TH):
•

Hrubé a nešetrné zákroky vedené bez úmyslu hrát puk, viz nedovolená hra tělem v odstavci pravidla.

•

Při slovním napadení či urážce rozhodčího jedním hráčem udělí rozhodčí automaticky vyšší trest.
V případě nerespektování rozhodnutí udělí rozhodčí následně osobní trest do konce utkání (OK).
V případě velmi hrubého, nevhodného chování či vyhrožování soupeři či rozhodčímu udělí rozhodčí
trest ve hře (TH).

•

Při slovním napadení či urážce rozhodčího více hráči jednoho družstva v průběhu i po skončení utkání
udělí rozhodčí těmto hráčům automaticky trest ve hře, popřípadě může předčasně ukončit utkání.

Nerespektování rozhodnutí rozhodčího do 2 min. od hvizdu signalizující další vhazování je toto automaticky
považováno za úmyslné zdržování a rozhodčí může ukončit předčasně utkání.
5.2

ROZLOSOVÁNÍ

Před začátkem sezóny vedení soutěže rozdělí přihlášené týmy do dvou skupin s rovnoměrným počtem
účastníků v každé skupině dle výkonnosti a po dohodě.
Systém rozdělení je následující:
1. Do obou skupin jsou vždy zařazeni jejich účastníci z předchozího ročníku
2. Nový tým je automaticky zařazen do skupiny B
3. Poslední tým skupiny A z předchozí sezóny je zařazen do skupiny B a první tým skupiny B do skupiny A
V případě nerovnoměrného počtu účastníků v obou skupinách po rozdělení výše, jsou týmy rovnoměrně
zařazeny do skupin následujícím způsobem:
•

•

Dle zájmu týmů ve skupině s nižším počtem účastníků s přihlédnutím k umístění účastníků
v předchozím ročníku (výše postavený tým má přednostní právo, sestupující týmy na počátek, nové
týmy jsou zařazeny na konec)
Automaticky dle umístění týmů v předchozím ročníku. Pro skupinu A má níže postavený tým přednost,
pro skupinu B má přednost výše postavený tým)

Poté vedení soutěže rozlosuje zápasy do jednotlivých kol.
Pro každé kolo vedení soutěže stanoví týden, ve kterém se zápasy kola musí standardně odehrát.
Playoff a jeho systém (počet účastníků/zápasů) bude odsouhlasen přihlášenými týmy před počátkem soutěže
formou emailového hlasování iniciovaného vedoucím registru zápasů. Systém je řešen pro každou skupinu
zvlášť.
5.3

TERMÍN ZÁPASU

Domácí tým je povinen včas zajistit pro stanovený týden zápasu ledovou plochu a informovat vedení soutěže o
přesném termínu zápasu2
Domluvený termín zápasu musí domácí tým zaslat na vedení soutěže minimálně 14 dní před začátkem utkání,
pokud se týmy nedomluví jinak a vše bude řádně potvrzeno vedoucím registru zápasů.
Vedení soutěže deleguje rozhodčího a potvrdí oběma týmům čas zápasu.
Domácí tým musí zajistit termín začátku zápasu v těchto časech, pokud nebude předem domluveno s vedením
PHHL jinak:
•
•
•

Pá - 18:00 - 21:00
So – 9:00 – 21:00
Ne – 9:00 – 21:00

Pro ostatní časy zápasů musí domácí tým postupovat dle odstavce 5.3.1 Změna termínu zápasu.
Platné jsou vždy termíny zápasů uvedené na webových stránkách PHHL.
5.3.1

ZMĚNA TERMÍNU ZÁPASU

Každý tým má právo zažádat o změnu termínu, avšak nejpozději 14 dní před začátkem utkání.
Tým, žádající o změnu termínu, musí zajistit:
•
•

Souhlasné stanovisko soupeře
Domluvit nový termín na zimním stadionu, na kterém se měl odehrát původní zápas

Poté pošle žádost o změnu na zpracovatele registru zápasů, který zajistí potřebné kroky a případně potvrdí
změnu zasláním emailu na zástupce obou zainteresovaných týmů. Vedoucí registru zápasů neodkladně zveřejní
změnu na webových stránkách hobby ligy.
Každý tým má právo zažádat o 1 změnu termínu zápasu za sezónu v době kratší než jsou dva týdny před řádně
stanoveným začátkem zápasu, nejpozději však 3 dny před plánovaným termín utkání.
5.4
ZÁPIS O UTKÁNÍ
Před zahájením každého utkání předají obě mužstva řádně vyplněný zápis o utkání rozhodčím. Každý tým může
na soupisku v zápise o utkání uvést pouze hráče, kteří jsou řádně zavedeny v registru hráčů a zařazeny do týmu.
Zápis o utkání musí být odevzdán na předepsaném tiskopisu řádně a čitelně vyplněný. Není povoleno doplňovat
Zápis v průběhu utkání.
Do zápisu o utkání obsluha časomíry řádně zaznamenává veškeré potřebné náležitosti (branky, asistence,
tresty) dle sdělení rozhodčího utkání.
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Pro týmy, které budou hrát své domácí zápasy na zimním stadionu Kooperativa, bude vše zařízeno přes
provozovatele zimního stadionu.
Tým uvede rámcové požadavky na časy odehrání domácích zápasů (např. pátek večer, neděle dopoledne) a
provozovatel Vám v rámci možností zajistí ledovou plochu v termínech dle Vaší potřeby. Provozovatel navíc
avizuje stanovení konkrétních termínů zápasů na půl roku dopředu. Před třetí třetinou je také možno využít
suchou úpravu ledové plochy.

Po ukončení utkání nechá provést rozhodčí kontrolu zápisu o utkání u kapitánů jednotlivých mužstev.
Kapitáni jednotlivých mužstev a rozhodčí mají povinnost zápis o utkání ověřit a podepsat. V zápise o utkání se
musí uvést případná zranění hráče.
Po skončení zápasu zajistí rozhodčí předání papírového zápisu o utkání (vyplněného a podepsaného rozhodčími
a oběma kapitány) zpracovateli statistik zápasů.
Domácí tým zajistí přepsání zápisu o utkání na webové stránky PHHL3.
5.5

INFORMOVÁNÍ O V ÝSLEDKU

Domácí tým je povinen zaslat výsledek zápasu na zpracovatele statistik nejpozději dva dny po odehrání zápasu
(emailem/sms, ideálně poslat scan zápisu o utkání).

3

Pro domácí týmy hrající na zimním stadiónu Kooperativa toto zajistí pracovník časomíry. Na ostatních
stadiónech musí domácí tým zajistit předání údajů na zpracovatele registru výsledků a statistik.

6

ORGANIZACE SOUTĚŽE

6.1

HARMONOGRAM
15.5. – Rozeslání propozic na týmy hobby ligy, iniciuje zástupce zimního stadionu Kooperativa
30.6. – Konečný termín pro příjem řádných přihlášek týmů včetně zaplaceného poplatku za startovné
týmu v soutěži a složení vratné kauce na BU 2501164360/2010. Po tomto termínu již nebude
umožněno žádnému týmu se přihlásit do nového ročníku soutěže.
15.7. – Zveřejnění rozřazení týmů do skupin A a B
31.8. – Vytvoření rozlosování soutěže vedením PHHL, který musí reflektovat termíny počátku a konce
soutěže:
o Nejdřívější řádný termín prvního zápasu soutěže - 22. září
o Nejzažší řádný termín posledního řádně naplánovaného zápasů soutěže – 31. března
15.9. – Zveřejnění rozpisu zápasů na webových stránkách hobby ligy, zajistí zpracovatel registru zápasů.
duben 2018 (přesný termín bude ještě stanoven) – Závěrečná schůze s vyhodnocením týmů, iniciuje
vedení PHHL

•
•

•
•

•
•

6.2

POPLATKY
•
•
•

•

Startovné týmu v soutěži 2000 Kč
Vratná kauce 5000,- Kč
Odborné řízení rozhodčím
o Dva rozhodčí – 2x450Kč
o Jeden rozhodčí – 550Kč
Zimní stadion Kooperativa
o Zápas – 3700 Kč
o Trénink – 1h za 2700Kč v libovolný čas
o Časomíra – 200Kč

