
LIGA ŽEN 

 

Všeobecně 

Hraje se podle pravidel ledního hokeje a dle rozpisu soutěže Libereckého KVV ČSLH 

s následujícím doplněním: 

1) Vlasy hráčky nesmí zakrývat číslo, resp. jméno hráčky na dresu 

2) Hráčky nastupují v kompletní hokejové výstroji s hráčskou přílbou a bez ohledu na věk s celo-

obličejovým krytem. Chránič krku musí nosit všechny hráčky ročníku 1996 a mladší. Pro ročník 
1996 tato povinnost končí 31.12.2013.  

3)  Hráčky nastupují bez nebezpečných ozdob v uších, na krku a rukou. 
4) V utkání může nastoupit 5 cizinek.  

5) Hráčka uvedená na soupisce družstva, nesmí jako rozhodčí řídit utkání družstev v téže skupině a 

sezoně. 
6) Pořádající klub je povinen zajistit při utkání zdravotní službu. 

7) Pořádající klub je povinen po utkání zajistit kopii „Zápisu o utkání“ pro hostující družstvo, případně 
delegáta. 

8) Družstvo nemusí přikládat k „Zápisu“ potvrzení o ostaršení hráčů /SDŘ LH čl.219/ 
9) „Domácí“ nastupují k utkání ve světlých dresech, „hosté“ ve tmavých.  

10) Všechna družstva jsou povinna týden před zahájením soutěže předložit řídícímu orgánu soutěže 

soupisky (seznamy) všech hráček spolu s kopií platných registračních průkazů, které 
nastoupí v daném ročníku ligy. Doplňování soupisky musí být zasláno řídícímu orgánu soutěže 

na příslušném formuláři spolu s kopií platných registračních průkazů.  
11) Rozbruslení družstev může být 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. 

12) Pokud hráčka obdrží v jednom soutěžním ročníku v jedné soutěži druhý vyšší trest (sčítají se OT 

10´a tresty OK 20´ ) automaticky se jí zastavuje činnost na jedno následující utkání a evidence 
trestů začíná znovu. Pokud stejná hráčka obdrží ve stejné soutěži opět další druhý vyšší trest, 

počet utkání zastavení činnosti se vždy násobí (2,4,8, atd. utkání). Nastoupí-li hráčka v nejbližším 
mistrovském utkání, jedná se o neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky. Tresty 

sledují HOK a odpovídají za zastavení činnosti provinilé hráčky. 

13) Hráčka smí v jednom kole nastoupit v dané soutěži pouze za jeden klub. Porušení znamená 
neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky. 

14) Dohrávat utkání nelze po termínu posledního kola hrané části soutěže. 
15) Hráčky nastupující v kvalifikacích a barážích musí být uvedeny na nové soupisce daného klubu 

k datu 31.1. dané sezóny. Po 31.lednu dané sezóny nebude doplnění hráček do soupisky možné. 
16) Hostování mezi soutěžemi (střídavý start):  

a) Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) v Lize žen se povolí hráčkám se souhlasem 

mateřského klubu v maximálním počtu 5 hráček z HOK. Není možný střídavý start mezi 
divizemi A1-B a A2-B a naopak a z TOP do A2. 

b)  Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) v Lize žen z vyšší do nižší soutěže nebo z nižší do 
vyšší soutěže je omezeno datem 31.1.dané sezóny. Po tomto datu může hráčka 

pokračovat v příslušné sezóně pouze v jednom klubu a soutěži. Kluby mají za povinnost zaslat 

nové soupisky s uvedením hráček, které buď pokračují v klubu po střídavém startu, a nebo 
které z klubu odešly kvůli střídavému startu do jiného klubu. Vše v souladu s přestupním 

řádem ČSLH mimo klubů extraligy a 1.ligy. 
17)  Družstva hrají soutěže v sezóně 2013 – 2014 na kopie registrací potvrzené řídícím soutěže. 

Kontrolu oprávněnosti startu hráček za jednotlivé kluby provádí a za tuto odpovídají Kluby. 
 

 Startují 

Ženy a dívky starší 14 let. Mladší hráčky mohou k utkání nastoupit dle čl. 219 SDŘ. Mladší hráčky musí 

být označené v zápise o utkání za jménem písmenem Ž. 

Řízení utkání a zápis o utkání 

Výzva – hlášenka – utkání musí být zaslána 10 dní před utkáním soupeři a kopie na E-maily : 

tkadlecova@czehockey.cz a ks-liberecky@cslh.cz.  

mailto:tkadlecova@czehockey.cz
mailto:ks-liberecky@cslh.cz


Hlavní rozhodčí  je povinen zaslat Zápis o utkání na adresu Krajská organizace ČUS 

Libereckého kraje, Lední hokej, Jablonecká 18/88, 460 01 Liberec 1 .  Domácí i hostující 

družstva mají za povinnost bezprostředně po utkání nahlásit výsledek na KSLH, Jaroslav Pacholík 

 MT: 777 685 455   E-mail: jaroslav.pacholik@tiscali.cz .  

Po skončení utkání, nejpozději první pracovní den do 9.00 hod.  zaslat na uvedený E-mail oboustranně 

oskenovaný, kompletně vyplněný a rozhodčím a oběma soupeři podepsaný zápis o utkání.  

Hrací systém 

 

Startuje celkem 18 družstev s rozdělením: 
TOP Divize:     Počet účastníků: 4 (HC Slávia Praha-ženy, S.K. Karviná-ženy, HC 2001 Kladno, HC 
Litvínov) 

- Základní část - čtyřkolově každý s každým  

- Play-off o vítězství v TOP Divizi ČR (semifinále, finále a baráž o setrvání v TOP Divizi) 
 Semifinále – (1 – 4, 2 – 3), (na 2 vítězné zápasy, první zápas na 

hřišti hůře postaveného oddílu po základní části) 

 Finále – (vítězové semifinále), (na 2 vítězné zápasy, první zápas 

na hřišti hůře postaveného oddílu po základní části)) 

 O třetí místo – (poražení ze semifinále), (na 2 vítězné zápasy, 

první zápas na hřišti hůře postaveného oddílu po základní části)) 
 Poražený z boje o třetí místo sestupuje do divize A1 nebo B. 

 

Divize A1: Počet účastníků: 5 (HC Tesla Pardubice, HC Plzeň 1929-ženy, HC Berounské Lvice, HC 
PROFI-CZ Plzeň, HC Energie Karlovy Vary) 

- Základní část - čtyřkolově každý s každým  

- Kvalifikace o postup do TOP Divize 
 Kvalifikace - první A1 – první B, (na 2 vítězné zápasy, první zápas 

na hřišti oddílu s vyšším vylosovaným číslem ze zasedání klubů 

- Poslední sestupuje přímo do divize A2 
 
Divize A2: Počet účastníků: 4 (HC Roudnice, TJ Bílí tygři Liberec, HC Esa, HC Kobra) 

- Základní část - šestikolově každý s každým  

- Vítěz postupuje přímo do divize A1 

- Ze soutěže se nesestupuje 
 

Divize B: Počet účastníků:  5 (HC Cherokees, HC Slezan Opava, HK Vsetín-ženy, HC Uničov, HLC 
Bulldogs) 

- Základní část - čtyřkolově každý s každým  

- Kvalifikace o postup do TOP Divize 
 Kvalifikace - první z  A 1 - první z  B, (na 2 vítězné zápasy, první 

zápas na hřišti oddílu s vyšším vylosovaným číslem ze zasedání 
klubů 

- Ze soutěže se nesestupuje 
 

 
Bodovací systém 

Tříbodovým systémem podle čl. 403 SDŘ, bez použití čl. 404 a 405. Při nerozhodném výsledku v 
základní hrací době se uplatní čl. 406 po tříminutové přestávce a bez suché 

úpravy ledu. 

Hrací dny soboty, neděle a svátky – Začátky:  Sobota - 10 00 – 19 00 hod., neděle a svátky -  10 00 – 
17 00 
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