Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 120
upravující

pravidla ledního hokeje v utkáních soutěží věkové
kategorie 5. tříd
Článek I.
PŮSOBNOST
Tato směrnice upravuje pravidla ledního hokeje v utkáních mistrovských dlouhodobých a krátkodobých
soutěží organizovaných řídícím orgánem soutěže ve smyslu čl. 202 soutěžního a disciplinárního řádu
Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen jako „SDŘ“) pro soutěže věkové kategorie 5. tříd (pro sezónu
2021-2022 se jedná o hráče ročníku narození 2011).
Článek II.
HRACÍ DOBA
1. Hrací doba všech utkání soutěží věkové kategorie 5. tříd je:
a) 3 x 20 minut čistého času, nebo
b) 3 x 15 minut hrubého času, jedná-li se o utkání hrané v rámci turnaje, nebo
c) 3 x 21 minut hrubého času.
Řídící orgán soutěže je povinen stanovit hrací dobu rozpisem příslušné soutěže.
2. V případě utkání hraných dle písm. b) - c) odst. 1. tohoto článku platí, že:
a) jediným bodem pro vhazování je vždy střed hřiště,
b) rozhodčí je povinen mít u sebe na začátku utkání 1-2 náhradní puky pro zajištění
neprodleného pokračování ve hře, např. v situaci při vyhození puku mimo hrací plochu,
c) rozhodčí pískáním přeruší hru pouze po vstřelení gólu, po nedovoleném zákroku některého
z hráčů nebo v případě zranění některého z účastníků utkání.
3. Přestávky mezi třetinami jsou minimální, hrací plocha se v průběhu přestávek mezi třetinami
neupravuje.
Článek III.
PRAVIDLA HRY, PŘESTUPKY PROTI PRAVIDLŮM A TRESTY
1. V případě utkání hraných dle písm. a) odst. 1. článku II. této směrnice se pravidla hry a ukládání
trestů za nedovolené zákroky řídí pravidly ledního hokeje v platném znění (dále jen jako „Pravidla“)
s tím, že:
a) ustanovení Pravidel o tzv. „hybridním zakázaném uvolnění“ v utkáních soutěží věkové
kategorie 5. tříd se neuplatňuje a zakázané uvolnění se posuzuje dle Pravidel ledního hokeje
2010-2014,
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b) ustanovení čl. 82.1. Pravidel zakazující družstvu, které se dopustí zakázaného uvolnění dle
čl. 81 Pravidel, provést před následným vhazováním střídání hráčů v poli, se neuplatňuje,
c) ustanovení Pravidel zakazující brankáři v prostoru za úrovní brankové čáry hru s pukem
mimo vymezené území brankáře se neuplatňuje s tím, že menší trest za zdržování hry ve
smyslu čl. 27.8. Pravidel nebude za hru s pukem mimo vymezené území brankáře brankáři
uložen,
d) ustanovení čl. 85.1. odstavce šestého Pravidel se neuplatňuje s tím, že zasáhne-li puk
ochrannou síť v koncovém pásmu, hra se nepřeruší.
2. V případě utkání hraných dle písm. b) - c) odst. 1. článku II. této směrnice platí, že:
a) za vyjmenované přestupky (nedovolená hra tělem, bodnutí koncem nebo špičkou hole,
sekání, krosček, podražení, vražení na hrazení, vysoká hůl a také při hře po odpískání) nařídí
rozhodčí proti družstvu provinivšího se hráče trestné střílení,
b) za ostatní nedovolené zákroky rozhodčí napomene provinivšího se hráče bez přerušení hry.
c) pravidlo o ofsajdu a pravidlo o zakázaném uvolnění se neuplatňuje s tím, že dojde-li
k ofsajdovému postavení hráče útočícího družstva, rozhodčí hru nepřeruší, ale oznámí
hlasitě „Ofsajd“ a vyzve hráče útočícího družstva, aby opustil/i útočné pásmo, aniž by
pokračovali ve hře s pukem; neuposlechnou-li hráči útočícího družstva tohoto pokynu a
dosáhnou vstřelení gólu, gól nebude uznán a proti provinivšímu se družstvu bude nařízeno
trestné střílení; neprovádí-li se trestné střílení bezprostředně po přestupku, pokračuje se
tak, že provinivší se družstvo opustí útočné pásmo a hra pokračuje rozehrávkou brankáře
bránícího družstva,
d) ustanovení Pravidel zakazující brankáři v prostoru za úrovní brankové čáry hru s pukem
mimo vymezené území brankáře se neuplatňuje s tím, že menší trest za zdržování hry ve
smyslu čl. 27.8. Pravidel nebude za hru s pukem mimo vymezené území brankáře brankáři
uložen,
e) ustanovení čl. 85.1. odstavce šestého Pravidel se neuplatňuje s tím, že zasáhne-li puk
ochrannou síť v koncovém pásmu, hra se nepřeruší.
Článek IV.
TRESTNÁ STŘÍLENÍ
1. V případě utkání hraných dle písm. b) - c) odst. 1. článku II. této směrnice je povinen řídící orgán
soutěže stanovit rozpisem příslušné soutěže, zda se trestná střílení nařízená dle písm. a) bodu 2. čl.
III této směrnice provádějí bezprostředně po přerušení hry z důvodu porušení Pravidel některým
z hráčů utkání, nebo zda se trestná střílení provádějí po konci příslušné třetiny.
2. Tresné střílení vždy provede hráč do pole, který byl faulován (výjimka z čl. 24.2. Pravidel). Trestné
střílení za pokračování ve hře po odpískání provede hráč do pole určený trenérem družstva z hráčů
do pole, kteří byli v okamžik přestupku na hrací ploše.
3. Trestné střílení za faul na brankáře provede hráč do pole určený trenérem družstva z hráčů do pole,
kteří byli v okamžik faulu na hrací ploše.
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Článek V.
POČTY HRÁČŮ A JEJICH STŘÍDÁNÍ
1. Pro utkání soutěží věkové kategorie 5. tříd se v souladu s čl. 318 odst. 2. SDŘ stanovuje příslušnému
družstvu klubu povinnost nastoupit ve stanoveném počtu hráčů:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
2. V případě utkání hraných dle písm. b) - c) odst. 1. článku II. této směrnice se střídání hráčů děje tzv.
letmým střídáním.
3. Interval letmého střídání je stanoven na dobu 60 sekund hry, uplynutí této doby provádí časoměřič
zvukovým signálem, nebo rozhodčí utkání odlišným zapískáním nebo slovním povelem.
4. Hráči, kteří byli ve hře, se po zvukovém signálu, zapískání, nebo slovním povelu již nesmí
s viditelným úmyslem dotknout puku a jsou povinni neprodleně odjet na střídačku; ve stejný
okamžik do hry naskočí hráči do pole z hráčské lavice a plynule pokračují ve hře; pokračují-li hráči
s viditelným úmyslem ve hře po zvukovém signálu, zapískání, nebo slovním povelu, bude proti
provinivšímu se družstvu nařízeno trestné střílení; neprovádí-li se trestné střílení bezprostředně po
přestupku, pokračuje se tak, že provinivší se družstvo opustí útočné pásmo a hra pokračuje
rozehrávkou brankáře neprovinivšího se družstva.
5. Střídání hráčů se musí provádět v prostoru střídačky družstva.
Článek VI.
PŘERUŠENÍ HRY/ROZEHRÁNÍ
1. V případě utkání hraných dle písm. b) - c) odst. 1. článku II. této směrnice se vhazování se provádí
pouze při zahájení utkání/třetiny s tím, že pokud je puk v držení brankáře nebo má dojít k rozehrání
hry po dosažení gólu, hráči do pole soupeře mají za povinnost (na povel rozhodčího) odstoupit do
takové vzdálenosti, aby brankář mohl nerušeně rozehrát puk.
Článek VII.
ORGANIZACE UTKÁNÍ
1. Utkání mohou být organizována turnajovým způsobem, nebo klasickým zápasovým způsobem, a to
dle rozhodnutí řídícího orgánu soutěže.
2. Utkání mohou být hrána pouze ve víkendových dnech, nebo ve státních svátcích; v případě
turnajových utkání je řídící orgán soutěže povinen zajistit, že každé družstvo neodehraje více jak
dva turnaje za kalendářní měsíc, v případě klasických utkání je řídící orgán soutěže povinen zajistit,
že každé družstvo neodehraje více jak tři soutěžní utkání za kalendářní měsíc.
3. Systémy turnajů jsou v kompetenci řídicího orgánu soutěže s ohledem na počty přihlášených
družstev do příslušné soutěže.
4. V utkáních se zobrazuje průběžné skóre na časomíře s tím, že po skončení každé třetiny se výsledek
maže zpět a další třetina utkání začíná od stavu 0:0; výsledek utkání se do zápisu o utkání
nevyplňuje.
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5. Klubům a jeho funkcionářům (vedoucím družstva, trenérům atd.), rozhodčím i řídícímu orgánu
soutěže se zakazuje vést jakoukoliv statistiku o průběhu utkání, či tabulku příslušné soutěže.
Článek VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Schváleno VV ČSLH dne 4. 8. 2021.
2. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a ruší směrnici dříve
upravující výše uvedené.
V Praze dne 4. 8. 2021

…………………………………
JUDr. Tomáš Král

……………………………………
Martin Urban

prezident
Český svaz ledního hokeje z.s.

generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.
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