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Odborné komise ČSLH

ODBORNÉ KOMISE ČSLH

6

ARBITRÁŽNÍ KOMISE

Balaš
Čeněk
Hamerník
Holub
Polák
Řezníček
Štejr

Vladimír
Aleš
Pavel
Josef
Milan
Petr
Milan

předseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen

BRÁNKÁŘSKÁ KOMISE

Tóth
Fürbacher
Jirátko
Láska
Mensator
Sequens
Sklenář

Radek
Václav
Radek
Martin
Lukáš
Benjamin
Jiří

předseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Řezníček
Menčíková
Setikovský
Smažil
Šindler
Vansa

Josef
Tereza
Pavel
Pavel
Vladimír
Antonín

předseda
člen
člen
člen
člen
člen

EKONOMICKÁ KOMISE

Vacke
Brabenec
Bukačová
Klimpl
Urban

Milan
Jan
Lenka
Martin
Martin

předseda
člen
člen
člen
člen

KOMISE HRÁČŮ

Šlégr
Černošek
Gulaš
Tomica
Vykoukal

Jiří
Marek
Milan
Marek
Jiří

předseda
člen
člen
člen
člen

KOMISE MLÁDEŽE

Sadil
Beránek
Fiala
Kališ
Král
Kudrna
Kucharčík
Philipp
Razým
Ryžuk
Vacke
Vojta

Daniel
Petr
Vojtěch
Oldřich
Jakub
Jan
Tomáš
Radek
Milan
Jiří
Milan
Zdeněk

předseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Odborné
Výkonnýkomise
výbor ČSLH
ČSLH

Zubíček

Pavel

člen

KOMISE ROZHODČÍCH

Šindler
Barvíř
Halas
Chytil
Kolísek
Potsch
Rejthar

Vladimír
Stanislav
Pavel
Luboš
Milan
Rudolf
František

předseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen

KOMISE PARA HOKEJE

Šindler
Bříza
Krakovičová
Menčíková
Szturc
Zapletal

Jiří
Jiří
Jaroslava
Tereza
Jan
Jan

předseda
člen
člen
člen
člen
člen

KOMISE ŽENSKÉHO HOKEJE

Sadilová
Andrašovský
Lucák
Mills
Mlíkovská
Šindler

Tereza
Dušan
Jan
Alena
Markéta
Jiří

předseda
člen
člen
člen
člen
člen

KOMISE ROZVOJE INFRASTRUKTURY

Rachota
Hnilička
Jankovič
Kupec
Šebek

Jan
Milan
Lukáš
Jan
Ondřej

předseda
člen
člen
člen
člen

LÉKAŘSKÁ KOMISE *)

Budoš

Miroslav

předseda

TRENÉRSKÁ KOMISE

Ščerban
Andrašovský
Jalonen
Kalous
Eismann
Geffert
MacLeod
Petr
Razým
Rulík
Vojta

Bedřich
Dušan
Kari
Jiří
Václav
Pavel
Carla
Jakub
Milan
Radim
Zdeněk

předseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

SMÍRČÍ KOMISE

Řezníček
Kuhajda
Vansa

Josef
Lukáš
Antonín

předseda
člen
člen

SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE

Vansa

Antonín

předseda

7

Odborné komise ČSLH

VETERÁNSKÁ KOMISE

Menčíková
Řezníček
Setikovský
Smažil
Šindler

Tereza
Josef
Pavel
Pavel
Vladimír

člen
člen
člen
člen
člen

Šlégr
Chalupa
Nový
Richter
Schwarz
Ťoupal

Jiří
Milan
Milan
Pavel
Pavel
Radek

předseda
člen
člen
člen
člen
člen

*) ke dni vydání rozpisu nebyli zvoleni řádní členové příslušné komise
Aktuální složení jednotlivých odborných komisí ČSLH je zveřejněno na stránkách www.ceskyhokej.cz.
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Odborné komise ČSLH

VÝKONNÝ VÝBOR ČSLH
prezident
Alois Hadamczik

viceprezident
Petr Bříza

viceprezident
Aleš Pavlík

člen
Jaromír Jágr

člen
Marek Chmiel

člen
Aleš Kmoníček

člen
Daniel Sadil

člen
Bedřich Ščerban

člen
Jiří Šindler

člen
Jiří Šlégr

člen
Milan Vacke

12

+420 211 158 001
hadamczik@czehockey.cz

+420 211 158 003
briza@czehockey.cz

+420 211 158 003
pavlik@czehockey.cz

+420 601 591 742
jagr@czehockey.cz

+420 596 109 144/114
chmiel@czehockey.cz

+420 211 158 000
kmonicek@czehockey.cz

+420 602 424 826
sadil@czehockey.cz

+420 724 933 912
scerban@czehockey.cz

+420 211 158 026
jiri.sidnler@czehockey.cz

+420 211 158 000
slegr@czehockey.cz

+420 474 376 851
vacke@czehockey.cz

Odborné
Výkonnýkomise
výbor ČSLH
ČSLH

DOZORČÍ RADA ČSLH
předseda
Miloslav Šeba

(výkonnostní hokej)
+420 602 320 778 /MT/
seba@czehockey.cz

místopředseda
Karel Jankovič

(výkonnostní hokej)
+420 602 832 765 /MT/
jankovic@czehockey.cz

člen
Aleš Cerman

(vrcholový hokej)
+420 739 343 003 /MT/
cerman@czehockey.cz

člen
Otakar Černý

(vrcholový hokej)
+420 606 630 466 /MT/
otakar.cerny@czehockey.cz

člen
Jana Gajošová

(výkonnostní hokej)
+420 606 619 937 /MT/
gajosova@czehockey.cz

člen
Pavel Hinner

(vrcholový hokej)
+420 732 437 146 /MT/
hinner@czehockey.cz

člen
Jan Trunda

(výkonnostní hokej)
+420 603 824 950 /MT/
trunda@czehockey.cz

ARBITRÁŽNÍ KOMISE ČSLH
předseda
Vladimír Balaš

+420 221 005 432
balas@vlabal.cz
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Seznam sekretariátů KVV ČSLH

SEZNAM SEKRETARIÁTŮ KRAJSKÝCH VÝKONNÝCH VÝBORŮ ČSLH
JIHOČESKÝ HOKEJ
Adresa:
Skuherského 14, 370 01, České Budějovice
E-mail:
jihocesky@czehockey.cz
www:
jihocesky.ceskyhokej.cz
Předseda
Evžen Kostka
Tel:
+420 602 270 635 (mobil)
E-mail:
ekostka@post.cz
Sekretář:
Luděk Pavelka
Tel:
+420 603 148 895 (mobil)
E-mail:
jihocesky@czehockey.cz
JIHOMORAVSKÝ HOKEJ
Adresa:
Vídeňská 9, 639 00, Brno
Telefon:
+420 542 211 117
E-mail:
jihomoravsky@czehockey.cz
www:
jihomoravsky.ceskyhokej.cz
Předseda:
Pavel Kubica
Tel:
+420 603 766 216 (mobil)
E-mail:
kubica.vysocina@seznam.cz
Sekretář:
Vítězslav Sklenář
Tel:
+420 777 586 818 (mobil)
E-mail:
jihomoravsky@czehockey.cz
KARLOVARSKÝ HOKEJ
Adresa:
KV Aréna, Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary
E-mail:
karlovarsky@czehockey.cz
www:
karlovarsky.ceskyhokej.cz
Předseda:
Bronislav Píša
Tel:
+420 602 665 158 (mobil)
E-mail:
pisa@hokejkv.cz
Sekretář:
Josef Krutina
Tel:
+420 603 539 439 (mobil)
E-mail:
karlovarsky@czehockey.cz
KRÁLOVÉHRADECKÝ HOKEJ
Adresa:
U Koruny 292, 500 02, Hradec Králové
Telefon:
+420 603 226 319
E-mail:
kralovehradecky@czehockey.cz
www:
kralovehradecky.ceskyhokej.cz
Předseda:
Ondřej Votroubek
Tel:
+420 734 157 978 (mobil)
E-mail:
ovotroubek@seznam.cz
Sekretář:
Lucie Balášová
Tel:
+420 603 226 319 (mobil)
E-mail:
kralovehradecky@czehockey.cz
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LIBERECKÝ HOKEJ
Adresa:
Jablonecká 88/18, 460 05, Liberec 5
E-mail:
liberecky@czehockey.cz
www:
liberecky.ceskyhokej.cz
Předseda:
Jiří Bermann
Tel:
+420 731 547 915 (mobil)
E-mail:
bermann@hcbilitygri.cz
Sekretář:
Karel Hornický
Tel:
+420 731 547 914 (mobil)
E-mail:
liberecky@czehockey.cz
MORAVSKOSLEZKÝ HOKEJ
Adresa:
Vítkovická 3083/1, 702 00, Moravská Ostrava
Telefon:
+420 596 625 751
E-mail:
moravskoslezsky@czehockey.cz
www:
moravskoslezsky.ceskyhokej.cz
Předseda:
Dalibor Boniatti
Tel:
+420 731 447 360 (mobil)
E-mail:
skkarvina@quick.cz
Sekretář:
Karel Kafka
Tel:
+420 603 844 425 (mobil)
E-mail:
moravskoslezsky@czehockey.cz
OLOMOUCKÝ HOKEJ
Adresa:
Na Střelnici 1337/41, 779 00, Olomouc
Fax:
+420 585 203 894
E-mail:
olomoucky@czehockey.cz
www:
olomoucky.ceskyhokej.cz
Předseda:
Kamil Přecechtěl
Tel:
+420 603 304 923 (mobil)
E-mail:
precechtel.k@volny.cz
Sekretář:
Pavel Sedlák
Tel:
+420 725 574 938 (mobil)
E-mail:
olomoucky@czehockey.cz
PARDUBICKÝ HOKEJ
Adresa:
Sukova třída 1735, 530 02, Pardubice
E-mail:
pardubicky@czehockey.cz
www:
pardubicky.ceskyhokej.cz
Předseda:
Vladimír Martinec
Tel:
+420 602 335 273 (mobil)
E-mail:
vladimir.martinec@hcdynamo.cz
Sekretář:
Jaroslav Landsman
Tel:
+420 606 076 131 (mobil)
E-mail:
pardubicky@czehockey.cz
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PLZEŇSKÝ HOKEJ
Adresa:
Úslavská 75, 326 00, Plzeň
E-mail:
plzensky@czehockey.cz
www:
plzensky.ceskyhokej.cz
Předseda:
Jiří Struček
Tel:
+420 724 183 958
E-mail:
strucek@hcplzen1929.cz
Sekretář:
Václav Fürbacher
Tel:
+420 604 124 819
E-mail:
plzensky@czehockey.cz
PRAŽSKÝ HOKEJ
Adresa:
PTÚ-LH, Hanusova 347/16, 140 21, Praha 4 – Michle
E-mail:
prazsky@czehockey.cz
www:
prazsky.ceskyhokej.cz
Předseda:
Ing. Vladimír Schiefner
Tel:
+420 606 443 208
E-mail:
schiefner@czehockey.cz
Sekretář:
Ludvík Bloch
Tel:
+420 606 218 563
E-mail:
prazsky@czehockey.cz
STŘEDOČESKÝ HOKEJ
Adresa:
Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17, Praha 6 - Břevnov
Telefon:
+420 602 270 903
E-mail:
stredocesky@czehockey.cz
www:
stredocesky.ceskyhokej.cz
Předseda:
Milan Hněvsa
Tel:
+420 606 415 087
E-mail:
hnevsa@stredoceskyhokej.cz
Sekretář:
Věra Janečková
Tel:
+420 602 270 903
E-mail:
stredocesky@czehockey.cz
ÚSTECKÝ HOKEJ
Adresa:
Vaníčková 11/69, 400 01, Ústí n. Labem
Telefon:
+420 475 200 631
E-mail:
ustecky@czehockey.cz
www:
ustecky.ceskyhokej.cz
Předseda:
Jan Havlíček
Tel:
+420 777 111 041
E-mail:
jan-havlicek@seznam.cz
Sekretář:
Viktor Lukeš
Tel:
+420 603 260 574
E-mail:
ustecky@czehockey.cz
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HOKEJ VYSOČINA
Adresa:
Evžena Rošického 6, 586 04, Jihlava
E-mail:
vysocina@czehockey.cz
www:
vysocina.ceskyhokej.cz
Předseda:
Bedřich Ščerban
Tel:
+420 724 933 912
E-mail:
bedrich.scerban@hcdukla.cz
Sekretář:
Antonín Micka
Tel:
+420 606 756 904
E-mail:
vysocina@czehockey.cz
ZLÍNSKÝ HOKEJ
Adresa:
Březnická 4068, 760 01, Zlín
E-mail:
zlinsky@czehockey.cz
www:
zlinsky.ceskyhokej.cz
Předseda:
Karel Jankovič
Tel:
+420 602 832 765
E-mail:
karel.jankovic@volny.cz
Sekretář:
Patrik Jankovič
Tel:
+420 728 769 900
E-mail:
zlinsky@czehockey.cz
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Sekretariát ČSLH

SEKRETARIÁT ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE z.s.
adresa:
telefon recepce:
fax recepce:
e-mail:

Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9
+420 211 158 000
+420 211 158 031
office@czehockey.cz

ADMINISTRATIVA

22

generální sekretář

Martin Urban

+420 211 158 002
+420 606 656 900 (MT)
urban@czehockey.cz

zástupce generálního sekretáře

Jan Černý

+420 724 349 031 (MT)
cerny@czehockey.cz

vedoucí sekretariátu

Zuzana Hospůdková

+420 211 158 003
+420 723 555 105 (MT)
office@czehockey.cz

manažer sportovního oddělení
(internet, statistika, rozvojové projekty
web, PR manažer Českého hokeje
media manažer reprezentací)

Ondřej Kalát

+420 211 158 056
+420 601 589 161 (MT)
kalat@czehockey.cz

manažer Síně slávy českého hokeje

Otakar Černý

+420 606 630 466 (MT)
otakar.cerny@czehockey.cz

předsedkyně správní rady
Nadačního fondu Ivana Hlinky

Liběna Hlinková

+420 602 147 733 (MT)
libenahlinkova@seznam.cz

asistentka/recepční

Ivana Vorasická

+420 211 158 000
+420 737 197 172 (MT)
vorasicka@czehockey.cz

Sekretariát ČSLH

SPORTOVNÍ ODDĚLENÍ – SOUTĚŽE
ředitel sportovního oddělení

Josef Řezníček

+420 211 158 022
+420 608 505 506 (MT)
reznicek@czehockey.cz

manažerka sportovního oddělení
(rozvojové projekty, manažerka U17)

Tereza Menčíková

+420 211 158 050
+420 603 279 227 (MT)
mencikova@czehockey.cz

manažer sportovního oddělení
(řízení soutěží, přestupy, legislativa)

Antonín Vansa

+420 211 158 030
+420 723 620 429 (MT)
vansa@czehockey.cz

ředitel I. ligy ČR, II. ligy ČR, ELJ

Pavel Setikovský

+420 211 158 023
+420 602 127 838 (MT)
setikovsky@czehockey.cz

manažer registračního oddělení
ředitel LJ, 9. třídy

Pavel Smažil

+420 211 158 053
+420 731 155 400 (MT)
smazil@czehockey.cz

manažer sportovního oddělení
(projekty, infrastruktura, manažer U16
Mezinárodní transfery, ředitel ELD, LD)

Jan Rachota

+420 211 158 010
+420 601 589 160 (MT)
rachota@czehockey.cz

asistentka sportovního oddělení
manažerka registračního oddělení
(přihlášky k registraci)

Kristýna Musilová

+420 211 158 021
+420 721 939 216 (MT)
musilova@czehockey.cz

manažer sportovního oddělení
(rozhodčí)

Vladimír Šindler

+420 233 336 008
+420 608 254 422 (MT)
sindler@czehockey.cz

sekretář komise rozhodčích

Rudolf Potsch
Vídeňská 9
639 00 Brno

+420 542 211 107
+420 542 211 103 (fax)
+420 602 722 363 (MT)
potsch@czehockey.cz
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SPORTOVNÍ ODDĚLENÍ – REPREZENTACE

24

hlavní trenér českého reprezentačního
A-týmu

Kari Jalonen

+420 211 158 011
jalonen@czehockey.cz

manažer sportovního oddělení
(mezinárodní akce, manažer ČR A)

Milan Hnilička

+420 211 158 019
+420 724 233 333 (MT)
hnilicka@czehockey.cz

sportovní manažer mládežnických
reprezentací U16 – U20

Jiří Kalous

+420 211 158 050
kalous@czehockey.cz

hlavní trenér U20

Radim Rulík

+420 211 158 006
rulik@czehockey.cz

hlavní trenér U18

Jakub Petr

+420 211 158 006
petr@czehockey.cz

hlavní trenér U17

Václav Eismann

+420 211 158 006
eismann@czehockey.cz

manažer sportovního oddělení
(hlavní trenér U16, VTM + vedoucí
trenér kategorie U15, U14)

Milan Razým

+420 211 158 006
razym@czehockey.cz

šéftrenér ženského hokeje
(hlavní trenér žen U18

Dušan Andrašovský

+420 608 172 696 (MT)
andrasovsky@czehockey.cz

manažerka ženského hokeje
(ředitelka řízení soutěží žen, manažerka
ženy A-tým)

Tereza Sadilová

+420 211 158 026
+420 725 100 032 (MT)
sadilova@czehockey.cz

manažer sportovního oddělení
(mládežnické reprezentace
manažer ČR U18)

Petr Studnička

+420 211 158 006
+420 605 421 939 (MT)
studnicka@czehockey.cz

šéftrenér brankářů Českého hokeje

Radek Tóth

+420 211 158 006
+420 607 500 262 (MT)
toth@czehockey.cz

vedoucí analytik, skauting

Jan Morkes

+420 724 659 069 (MT)
morkes@czehockey.cz

asistentka sportovního oddělení
(reprezentace, produkce
mezinárodních akcí)

Tereza Slavíčková

+420 211 158 050
+420 737 822 386 (MT)
slavickova@czehockey.cz

Sekretariát ČSLH

SPORTOVNÍ ODDĚLENÍ – ROZVOJ LEDNÍHO HOKEJE
manažer sportovního oddělení
(akademie Českého hokeje
hlavní trenér U19)

Pavel Geffert

+420 211 158 020
+420 775 065 472 (MT)
geffert@czehockey.cz

manažer sportovního oddělení
(koordinátor regionálních trenérů
a trenérů žáků, vedoucí projektu
Pojď hrát hokej a akcí Týden hokeje)

Lukáš Jankovič

+420 211 158 011
+420 728 151 529 (MT)
lukas.jankovic@cezhockey.cz

metodik
(garant vzdělávání v oblasti LH FTVS UK
VOŠ ČUS, FTK MU)

Zdeněk Vojta

+420 211 158 012
+420 777 170 028 (MT)
vojta@czehockey.cz

projektový manažer
(propagace a projekty)

Pavel Landa

+420 211 158 000
+420 604 327 314 (MT)
landa@czehockey.cz
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ODDĚLENÍ PRODUKCE
výkonná manažerka

Markéta Štěrbová

+420 211 158 051
+420 733 146 939 (MT)
sterbova@czehockey.cz

manažer produkce

Radim Prusenovský

+420 211 158 018
+420 724 185 853 (MT)
prusenovsky@czehockey.cz

manažer produkce a rozvojových
projektů

Aleš Zahálka

+420 211 158 055
+420 725 757 047 (MT)
zahalka@czehockey.cz

ekonomický poradce

Jan Brabenec

+420 211 158 015
+420 724 351 024 (MT)
brabenec@czehockey.cz

odborný poradce
(dotace)

Tomáš Strouhal

+420 211 158 015
+420 605 444 730 (MT)
strouhal@czehockey.cz

hlavní finanční a mzdová účetní

Eva Kuciánová

+420 211 158 017
+420 603 827 239 (MT)
kucianova@czehockey.cz

účetní

Lucie Kubicová

+420 211 158 013
+420 606 145 342 (MT)
kubicova@czehockey.cz

asistentka ekonomického oddělení

Venuše Göghová

+420 606 345 792 (MT)
goghova@czehockey.cz

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
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PRO - HOCKEY Cz., s r.o.
adresa:

Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9

ředitelka, marketing

Lenka Bukačová

+420 211 158 004
+420 602 440 667 (MT)
bukacova@czehockey.cz

hospodář

Zdeněk Šmíd
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Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s.
sezóna 2022-2023

1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“) v platném znění a ostatní
předpisy ČSLH a úřední zprávy ČSLH prezentované na webových stránkách www.ceskyhokej.cz
jsou závazné pro všechny kluby účastnící se soutěží organizovaných a řízených ČSLH (dále také
jako „Klub“) a jejich družstva. Utkání se hrají podle pravidel ledního hokeje v platném znění (dále
také jako „Pravidla“), dle domácích ustanovení k pravidlům ledního hokeje (dále také jako
„Domácí ustanovení“) a ve znění pozdějších předpisů.
2. Zařazení hráčů do jednotlivých věkových kategorií pro sezónu 2022-2023 dle čl. 217 odst. 1.
soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále také jako „SDŘ“):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

senioři
junioři
dorostenci
hráči věkové kategorie 9. tříd
starší žáci
mladší žáci

- hráči ročníku narození 2002 a starší
- hráči narození od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005,
- hráči narození od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007,
- hráči narození od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008,
- hráči narození od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010,
- hráči narození od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012.

3. V kvalifikacích a v tzv. barážích (tj. v utkáních mezi družstvy dvou různých soutěží v části vyšší
soutěže o udržení, resp. o postup do příslušné soutěže) může za družstvo zúčastněného Klubu
nastoupit pouze hráč, který za příslušné družstvo Klubu odehrál v předcházejícím průběhu sezóny
2022-2023 minimálně 50 % z utkání, které příslušné družstvo Klubu v soutěži odehrálo, s tím, že
do tohoto počtu lze započíst též utkání, které takový hráč v souladu s předpisy ČSLH odehrál za
družstvo Klubu jiné věkové kategorie. U brankáře se do tohoto počtu utkání započítávají i ta
utkání, ve kterých byl uveden v zápise o utkání, aniž by zasáhl do hry. Podmínku 50 % odehraných
utkání za příslušné družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát za Klub do
31. 12. 2022 a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se
stejné soutěže jako příslušné družstvo Klubu, nebo soutěže vyšší.
4. Nestanovují-li technické normy příslušné soutěže jinak, je pořádající Klub povinen zajistit 20
minutové rozcvičení pro obě družstva a rozhodčí, a to se začátkem 40 minut před zahájením
utkání, zajistit pro družstvo hostujícího Klubu 30 puků pro rozcvičení a zajistit odměření stanovené
doby přestávky mezi třetinami na časovém zařízení zimního stadionu.
5. Nejsou-li přihláškou do příslušné soutěže stanoveny začátky konání domácích utkání, je Klub
povinen v souladu s čl. 302 SDŘ začátky domácích utkání určit prostřednictvím elektronického
systému určeného pro administraci utkání provozovaného ČSLH na adrese webové stránky
http://zapasy.ceskyhokej.cz (dále také jako „Systém zápasů“), a to vždy nejpozději 14 dní před
začátkem toho kterého utkání, jehož se má družstvo příslušného Klubu zúčastnit. V nadstavbových
částech příslušné soutěže může tuto lhůtu pro oznámení začátku domácího utkání dle shora
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uvedeného zkrátit svým rozhodnutím sportovně-technická komise ČSLH (dále také jako „STK
ČSLH“) či řídící pracovník příslušné soutěže.
Veškeré vzájemné dohody o změně termínu konání utkání jsou Kluby povinny zadat do Systému
zápasů nejpozději 10 dnů před požadovanou změnou. Rozhodnutí STK ČSLH či řídícího pracovníka
příslušné soutěže o změně termínu je zveřejněno v Systému zápasů a přeneseno na další místa
(např. hokej.cz, elektronický zápis, systém pro rozlosování rozhodčích).
6. Odložené utkání, s výjimkou utkání uvedených v odst. 7. těchto všeobecných ustanovení, musí být
sehráno do 14 dnů od původního termínu, nejpozději však do posledního dne příslušné části
soutěže, nestanoví-li STK ČSLH jinak, přičemž nebude-li odložené utkání sehráno v souladu s výše
uvedeným, rozhodne o výsledku utkání dle možností specifikovaných v čl. 410 SDŘ a
s přihlédnutím k veškerým okolnostem souvisejícím s nesehraným utkáním STK ČSLH.
7. Pro utkání série hrané mezi dvěma soupeři v rámci play-off, play-down, baráže nebo kvalifikace
(dále společně také jako „Vyřazovací část“) platí, že nebude-li:
a) utkání odehráno z důvodu spočívajícího na straně jednoho ze zúčastněných družstev,
rozhodne STK ČSLH o výsledku utkání dle čl. 410 písm. b) SDŘ kontumací utkání ve
prospěch družstva, které bylo připraveno k utkání nastoupit,
b) utkání odehráno z důvodu/důvodů spočívajícího/spočívajících na straně obou
zúčastněných družstev, rozhodne STK ČSLH o výsledku utkání dle čl. 410 písm. f) SDŘ,
přičemž v takovém případě může STK ČSLH rozhodnout o snížení počtu utkání příslušné
série Vyřazovací části a/nebo změně pravidel pro určení vítěze této série Vyřazovací
části tak, aby v případě následného odpadnutí takového/takových důvodu/důvodů
bylo možné určit družstvo, které se stane vítězem této série Vyřazovací části,
c) z důvodu/důvodů spočívajícího/spočívajících na straně jednoho nebo obou
zúčastněných družstev odehrán v příslušné sérii Vyřazovací části takový počet utkání
(za odehrané se považuje též utkání kontumované ve smyslu čl. 410 písm. b/ SDŘ), aby
bylo možné určit vítěze této série Vyřazovací části, bude postupováno takto:
- v play-off, resp. play-down, se stane vítězem příslušné série družstvo, které dosáhlo
v části soutěže bezprostředně předcházející play-off, resp. play-down, vyššího
pořadí;
- v baráži se stane vítězem příslušné série družstvo, které se v sezóně 2022-2023
zúčastnilo vyšší soutěže;
- v kvalifikaci se nestane vítězem příslušné série žádné družstvo.
8. V případech, kdy herní systém části příslušné soutěže stanovuje nárok na postup určitého počtu
družstev do další části příslušné soutěže, nebo nárok na postup určitého počtu družstev do vyšší
soutěže, nebo nárok určitého družstva na titul Mistr České republiky v příslušné věkové kategorii,
vzniká takový nárok pouze těm družstvům, která v předcházejícím průběhu příslušné části soutěže
(u částí soutěže, v nichž se započítávají výsledky utkání z předchozích částí soutěže, platí, že se
započítávají všechna odehraná utkání z těchto částí soutěže) odehrají minimálně 50 % utkání.
Nestanoví-li technické normy příslušné soutěže jinak, platí, že dosáhne-li některé z družstev
umístění, které by zakládalo jeho nárok na postup do další části soutěže, nebo nárok na postup do
vyšší soutěže, nebo nárok na titul Mistr České republiky v příslušné věkové kategorii, ale
neodehraje minimální počet 50 % utkání v předcházejícím průběhu soutěže, vzniká na místo
tohoto družstva takový nárok družstvu na dalším místě tabulky, které tento minimální stanovený
počet utkání odehrálo. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na play-off.
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9. Hráči nastupují v utkáních soutěží řízených ČSLH na platné hráčské průkazy. V soutěži I. liga ČR
(dále také jako „Chance liga“) hráči startují na základě ředitelem Chance ligy, resp. ředitelem
úseku řízení soutěží ČSLH, schváleného zapsání takových hráčů na seznam hráčů, přičemž
konkrétní náležitosti seznamu hráčů a způsob jeho zpracování upravují technické normy soutěže
Chance liga. Za družstvo zahraničního klubu startují v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 88 ze dne
8. 6. 2017 pouze ti hráči, kteří jsou uvedení v seznamu hráčů (dále také jako „Seznam hráčů
zahraničního klubu"). Tento Seznam hráčů zahraničního klubu musí být vypracován na vzorovém
formuláři vydaném ČSLH a musí obsahovat příjmení a jméno hráče, datum narození hráče,
registrační číslo u hráčů, kteří jsou/byli registrováni podle registračního řádu ČSLH, nebo číslo pasu
nebo občanského průkazu u hráčů ostatních a určení pozice hráče (brankář, obránce, útočník),
potvrzení zahraniční hokejové asociace/federace, jejímž je zahraniční klub členem (dále také jako
„Federace“), že v Seznamu hráčů zahraničního klubu uvedení hráči jsou oprávněni startovat za
družstvo zahraničního klubu v soutěžích řízených Federací a potvrzení řídícího orgánu soutěže. Na
Seznamu hráčů zahraničního klubu mohou být uvedeni pouze hráči, kteří získali oprávnění ke
startu za družstvo zahraničního klubu v soutěžích řízených Federací nejpozději k 31. 1. Sezóny.
10. Současně s platnými hráčskými průkazy, resp. se seznamem hráčů v soutěži Chance liga, je
vedoucí družstva povinen předložit před utkáním rozhodčím ke kontrole platné trenérské průkazy
trenéra a jeho asistenta(ů), a dále platné funkcionářské průkazy všech osob, které mají při
příslušném utkání působit na hráčské lavici družstva Klubu a které v příslušném utkání
nevykonávají činnost trenéra nebo nejsou hráčem způsobilým hrát v utkání ve smyslu čl. 5.1.
Pravidel (dále také jako „Způsobilý hráč“). V případě vedoucího družstva je vždy vyžadováno
předložení platného funkcionářského průkazu, a to bez ohledu na skutečnost, zda je vedoucí
družstva zároveň Způsobilým hráčem, držitelem platného trenérského průkazu, nebo přímo
osobou vykonávající v předmětném utkání činnost trenéra.
11. Při konfrontaci hráče, který dovršil 15. rok věku, a staršího je takový hráč v případě pochybností o
jeho totožnosti povinen v souladu s čl. 330 odst. 1. písm. b) SDŘ předložit svůj platný průkaz
totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas. Učiní-li rozhodčí závěr, že totožnost hráče
neodpovídá, zajistí rozhodčí uvedení této skutečnosti do zápisu o utkání a nepřipustí hráče
k dalšímu pokračování v utkání.
12. Zdravotní způsobilost hráčů:
a) každý hráč musí mít lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu (dále také jako
„Lékařský posudek“)
(i) vydaný u hráčů účastnících se soutěží Chance ligy, Extraligy juniorů (dále také jako „DHL
ELJ“), Extraligy dorostu (dále také jako „ELD“), věkové kategorie 9. tříd (dále také jako
„9.třídy“), Ligy starších žáků (dále také jako „LSŽ“) a Ligy mladších žáků (dále také jako
„LMŽ“) poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství a u hráčů
účastnících se ostatních soutěží registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo
poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství;
(ii) ne starší 12 měsíců;
(iii) vydaný mimo jiné na základě lékařské prohlídky obsahující vyšetření uvedená v Příloze č. 1;
(iv) se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej;
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b) pro start hráče ve vyšší věkové kategorii musí být řádně vyplněn a příslušnými osobami
uvedenými v čl. 219 odst. 1. SDŘ potvrzen „Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší
věkové kategorii“ (dále také jako „Protokol“, viz též Příloha č. 2) a v případě, že se jedná o
hráče mladšího 18 let, musí být též předložen Lékařský posudek vydaný příslušným
poskytovatelem zdravotních služeb dle písm. a) bod (i) tohoto odstavce na základě výsledků
mimořádné lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. a) a odst. 3
vyhlášky č. 391/2013 Sb.;
c) za dodržování povinností uvedených v tomto odstavci odpovídá Klub;
d) Klub není povinen Protokol(y) předkládat rozhodčím utkání;
e) kontrolu dokumentů o zdravotní způsobilosti hráčů a příslušných Protokolů je oprávněn
provádět řídící orgán soutěže a Klub je povinen k ní poskytnout řídícím orgánem soutěže
požadovanou součinnost.
13. Ve všech soutěžích ČSLH je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinností
pořádajícího Klubu vybavit zimní stadion (i) externím defibrilátorem ve funkčním stavu, v blízkém
dosahu a připravenému k okamžitému použití při utkání, (ii) krčním límcem „Philadelphia“
dětským a dospělým s možností jednoho s regulovanou výškou pro děti i dospělé, (iii) sadou fixací
na končetiny horní a dolní s možností vakuových fixačních dlah nebo Kramerových dlah různých
velikostí, (iv) obvazovým materiálem (obvazy různé šířky, sterilní krytí, gázy a tampóny), (v)
desinfekcí (septonex, betadine atd.) a (vi) léky na bolest v tabletách či injekční formě, náplastmi
na provizorní zalepení tržných ran, náplastmi na rány.
14. Provinění, ke kterým dojde v souvislosti s konkrétním utkáním soutěží Chance liga, II. liga ČR, DHL
ELJ, Liga juniorů (dále také jako „LJ“), ELD, Liga dorostu (dále také jako „LD“), 9. třídy a Soutěží žen
(dále také jako „SŽ“), projedná disciplinární komise ČSLH (dále jako „DK ČSLH“). Provinění, ke
kterým dojde v souvislosti s konkrétním utkáním soutěží Regionální liga juniorů (dále také jako
„RLJ“), Regionální liga dorostu (dále také jako „RLD“), LSŽ a LMŽ projedná disciplinární komise KVV
ČSLH, kterému je řídícím orgánem soutěží, tj. VV ČSLH, svěřeno „technické“ řízení těchto soutěží.
Projednání provinění DK ČSLH se řídí následujícími pravidly:
a) hráč nebo funkcionář, jemuž je rozhodčími utkání uložen trest, který má podle Pravidel, resp.
podle Domácích ustanovení, za následek automatické zastavení činnosti až do uzavření
případu DK ČSLH, se nesmí do rozhodnutí DK ČSLH účastnit žádného utkání,
b) projednání přestupku hráče nebo funkcionáře za provinění popsané písm. a) tohoto odstavce
musí v souladu s čl. 524 odst. 2. SDŘ předcházet úhrada poplatku za disciplinární projednání ve
výši 1.000,- Kč (účet č.: 90718453/0300, variabilní symbol: registrační číslo Klubu, poznámka
pro příjemce: jméno provinivšího se jednotlivce) a zaslání potvrzení o úhradě poplatku za
disciplinární projednání na mail asistentky sportovního oddělení ČSLH Kristýny Musilové
musilova@czehockey.cz; bez úhrady poplatku za disciplinární projednání nebude přestupek
projednán,
c) DK ČSLH zasedá vždy v úterý od 10:00 hodin, v případě provinění, k nimž dojde k v souvislosti
s konáním Chance ligy a v závěrečných částech ostatních soutěží mohou být termíny zasedání
DK ČSLH stanovovány dle aktuální potřeby,
d) v případě uložení finanční pokuty jednotlivci nebo kolektivu je povinností potrestaného
subjektu dodržet termín splatnosti a doložit kopii dokladu o zaplacení DK ČSLH na mail
asistentky sportovního oddělení ČSLH Kristýny Musilové musilova@czehockey.cz,
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e) rozhodnutí DK ČSLH se dle čl. 525 odst. 2. SDŘ doručuje doporučenou poštou nebo
elektronickou poštou na adresu Klubu, který nebo jehož kolektiv, hráč, funkcionář, člen apod.
byl potrestán; náležitosti rozhodnutí DK ČSLH jsou stanoveny čl. 525 odst. 1. SDŘ,
f) za projednání jiného přestupku hráče, funkcionáře, člena apod., nebo kolektivu Klubu, než
které je popsáno písm. a) tohoto odstavce, je Klub, který nebo jehož kolektiv, hráč, funkcionář,
člen apod. je trestán, povinen uhradit ve lhůtě stanovené rozhodnutím DK ČSLH poplatek za
disciplinární projednání ve výši 1.000,- Kč,
g) je-li jednotlivci rozhodnutím DK ČSLH uložen trest zastavení činnosti nebo vyloučení z činnosti
v ledním hokeji v den konání utkání, na které se má trest vztahovat, a je-li takový trest
současně uložen za jiný přestupek, než který je popsán písm. a) tohoto odstavce, je povinností
DK ČSLH oznámit uložení takového trestu způsobem stanoveným pod písm. e) tohoto
odstavce nejpozději do 13:00 hodin dne konání takového utkání; nevydá-li DK ČSLH v této
stanovené lhůtě své rozhodnutí dle čl. 525 SDŘ, je uložený trest zastavení činnosti nebo
vyloučení z činnosti v ledním hokeji účinný až ode dne následujícího po dni, ve kterém bude
rozhodnutí DK ČSLH stanoveným způsobem Klubu doručeno,
h) Klub, jehož kolektiv se účastnil příslušného utkání Chance ligy, II. ligy ČR, DHL ELJ, LJ, ELD, LD,
9. tříd či SŽ, má právo podat v souladu s čl. 517 písm. a) SDŘ podnět k zahájení disciplinárního
jednání ve věci jakéhokoliv jednání jednotlivce z tohoto příslušného utkání, či jakéhokoliv
jiného provinění, které je možné projednat podle příslušných ustanovení SDŘ, a to při splnění
následujících podmínek:
(i)
podnět musí Klub podat výhradně písemně elektronickou poštou na adresu asistentky
sportovního oddělení Kristýny Musilové musilova@czehockey.cz, a to nejpozději do
11:00 hodin dne následujícího po dni, v němž skončí příslušné utkání;
(ii) Klub je povinen ve svém podnětu označit Klub, kolektiv Klubu, či jméno jednotlivce,
proti němuž má být disciplinární jednání vedeno, druh či popis přestupku, jehož se měl
Klub, kolektiv Klubu nebo jednotlivec dopustit a přiložit videosekvenci jednání, pro
které má být disciplinární jednání vedeno, a to v časovém rozpětí 10 - 30 sekund před
rozhodným momentem situace a 10 - 30 sekund po rozhodném momentu situace;
(iii) Klub je povinen nejpozději do 11:00 hodin dne následujícího po dni, v němž skončí
příslušné utkání, doložit kopii dokladu o zaplacení poplatku za podání podnětu ve výši
1.000,- Kč, přičemž tento poplatek se Klubu vrací, dospěje-li v projednávaném případě
DK ČSLH k rozhodnutí o uložení trestu subjektu označenému dle bodu ii. tohoto písm.
dle čl. 502 SDŘ, resp. čl. 503 SDŘ;
(iv) Klub je povinen v kopii zprávy zasílané elektronickou poštou na adresu asistentky
sportovního oddělení Kristýny Musilové musilova@czehockey.cz dle bodu (i) tohoto
písmene o podání podnětu informovat Klub, proti němuž, jeho kolektivu nebo jeho
jednotlivci má být disciplinární jednání vedeno; za nesplnění této povinnosti bude
v prvním případě provinivšímu se Klubu uložena finanční pokuta ve výši 5.000,- Kč,
v případě opakování stanoví výši finanční pokuty DK ČSLH.
15. Řízení soutěží:
a) řídícím orgánem soutěží Chance liga, II. liga ČR, DHL ELJ, LJ, RLJ, ELD, LD, RLD, 9. tříd LSŽ, LMŽ a
SŽ je výkonný výbor ČSLH (dále jako „VV ČSLH“); řídícím orgánem krajských soutěží je
příslušný krajský výkonný výbor ČSLH (dále také jako „KVV ČSLH“), řídícím orgánem okresních
soutěží okresní výkonný výbor ČSLH (dále také jako „OVV ČSLH“);
b) určení řídích pracovníků v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je VV ČSLH:
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-

Chance liga
II. liga ČR
DHL ELJ
ELD
LJ
LD
9. třídy
RLJ

- RLD
- LSŽ
- LMŽ
- SŽ

Mgr. Pavel Setikovský,
Mgr. Pavel Setikovský,
Mgr. Pavel Setikovský,
Jan Rachota, MBA,
Mgr. Pavel Smažil,
Jan Rachota, MBA,
Mgr. Pavel Smažil,
dle písm. c) tohoto odstavce, odpovědná osoba za přípravu
soutěže a technických norem soutěže - Mgr. Pavel Smažil,
dle písm. c) tohoto odstavce, odpovědná osoba za přípravu
soutěže a technických norem soutěže - Jan Rachota, MBA,
dle písm. c) tohoto odstavce, odpovědná osoba za přípravu
soutěže a technických norem soutěže - Mgr. Pavel Smažil,
dle písm. c) tohoto odstavce, odpovědná osoba za přípravu
soutěže a technických norem soutěže - Mgr. Pavel Smažil,
Tereza Sadilová,

systému
systému
systému
systému

c) „technické“ řízení soutěží RLJ, RLD, LSŽ a LMŽ, jakož i projednávání disciplinárních provinění
v těchto soutěžích se svěřuje příslušným KVV ČSLH a jejich komisím:
- RLJ (skupiny „1“ a „2“)
- RLJ (skupiny „3“ a „4“)
- RLJ (skupiny „5“ a „6“)
- RLJ (skupiny „7“ a „8“)
- RLJ (skupiny „9“ a „10“)
- RLJ (nadstavbová skupina - „11“)
- RLJ (nadstavbová skupina - „12“)
- RLJ (nadstavbová skupina - „13“)
- RLJ (nadstavbová skupina - „14“)
- RLJ - 3. část

Karlovarský KVV ČSLH
Liberecký KVV ČSLH
Plzeňský KVV ČSLH
Pardubický KVV ČSLH
Jihomoravský KVV ČSLH
Karlovarský KVV ČSLH *)
Liberecký KVV ČSLH *)
Pardubický KVV ČSLH *)
Jihomoravský KVV ČSLH *)
Jihomoravský KVV ČSLH

- RLD (skupina „1“)
- RLD (skupina „2“)
- RLD (skupina „3“)
- RLD (skupina „4“)
- RLD (skupina „5“)
- RLD (skupina „6“)
- RLD (skupina „7“)
- RLD (skupina „8“)
- RLD (skupina „9“)
- RLD (skupina „10“)
- RLD (nadstavbová skupina - „11“)
- RLD (nadstavbová skupina - „12“)
- RLD (nadstavbová skupina - „13“)
- RLD (nadstavbová skupina - „14“)
- RLD (3. část - skupina o postup do baráže o LD)

Karlovarský KVV ČSLH
Plzeňský KVV ČSLH
Jihočeský KVV ČSLH
Středočeský KVV ČSLH
Liberecký KVV ČSLH
Královéhradecký KVV ČSLH
KVV ČSLH Vysočina
Jihomoravský KVV ČSLH
Olomoucký KVV ČSLH
Olomoucký KVV ČSLH
Karlovarský KVV ČSLH *)
Středočeský KVV ČSLH *)
Královéhradecký KVV ČSLH *)
Olomoucký KVV ČSLH *)
Středočeský KVV ČSLH

- LSŽ „A“ (skupina 1 - „Ústecká“)

Ústecký KVV ČSLH
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- LSŽ „A“ (skupina 2 - „Pražská“)
- LSŽ „A“ (skupina 3 - „Jihočeská“)
- LSŽ „A“ (skupina 4 - „Liberecká“)
- LSŽ „A“ (skupina 5 - „Královéhradecká“)
- LSŽ „A“ (skupina 6 - „Jihomoravská“)
- LSŽ „A“ (skupina 7 - „Olomoucká“)
- LSŽ „A“ (skupina 8 - „Moravskoslezská“)

Pražský KVV ČSLH
Jihočeský KVV ČSLH
Liberecký KVV ČSLH
Pardubický KVV ČSLH
Jihomoravský KVV ČSLH
Olomoucký KVV ČSLH
Moravskoslezský KVV ČSLH

- LMŽ „A“ (skupina 1 - „Ústecká“)
- LMŽ „A“ (skupina 2 - „Plzeňská“)
- LMŽ „A“ (skupina 3 - „Jihočeská“)
- LMŽ „A“ (skupina 4 - „Královéhradecká“)
- LMŽ „A“ (skupina 5 - „Pražská“)
- LMŽ „A“ (skupina 6 - „Vysočina“)
- LMŽ „A“ (skupina 7 - „Olomoucká“)
- LMŽ „A“ (skupina 8 - „Moravskoslezská“)

Ústecký KVV ČSLH
Plzeňský KVV ČSLH
Jihočeský KVV ČSLH
Královéhradecký KVV ČSLH
Pražský KVV ČSLH
KVV ČSLH Vysočina
Zlínský KVV ČSLH
Moravskoslezský KVV ČSLH

- LSŽ „B“ (skupina 9 - „Karlovarská“)
- LSŽ „B“ (skupina 10 - „Ústecká“)
- LSŽ „B“ (skupina 11 - „Plzeňská“)
- LSŽ „B“ (skupina 12 - „Jihočeská I“)
- LSŽ „B“ (skupina 13 - „Jihočeská II“)
- LSŽ „B“ (skupina 14 - „Liberecká“)
- LSŽ „B“ (skupina 15 - „Královéhradecká I“)
- LSŽ „B“ (skupina 16 - „Královéhradecká II“)
- LSŽ „B“ (skupina 17 - „Pardubická“)
- LSŽ „B“ (skupina 18 - „Středočeská I“)
- LSŽ „B“ (skupina 19 - „Středočeská II“)
- LSŽ „B“ (skupina 20 - „Středočeská III“)
- LSŽ „B“ (skupina 21 - „Středočeská IV“)
- LSŽ „B“ (skupina 22 - „Vysočina“)
- LSŽ „B“ (skupina 23 - „Zlínská“)
- LSŽ „B“ (skupina 24 - „Jihomoravská“)
- LSŽ „B“ (skupina 25 - „Olomoucká“)
- LSŽ „B“ (skupina 26 - „Moravskoslezská“)

Karlovarský KVV ČSLH
Ústecký KVV ČSLH
Plzeňský KVV ČSLH
Jihočeský KVV ČSLH
Jihočeský KVV ČSLH
Liberecký KVV ČSLH
Královéhradecký KVV ČSLH
Královéhradecký KVV ČSLH
Pardubický KVV ČSLH
Středočeský KVV ČSLH
Středočeský KVV ČSLH
Středočeský KVV ČSLH
Středočeský KVV ČSLH
KVV ČSLH Vysočina
Zlínský KVV ČSLH
Jihomoravský KVV ČSLH
Olomoucký KVV ČSLH
Moravskoslezský KVV ČSLH

- LMŽ „B“ (skupina 9 - „Karlovarská“)
- LMŽ „B“ (skupina 10 - „Ústecká“)
- LMŽ „B“ (skupina 11 - „Plzeňská“)
- LMŽ „B“ (skupina 12 - „Jihočeská“)
- LMŽ „B“ (skupina 13 - „Liberecká“)
- LMŽ „B“ (skupina 14 - „Královéhradecká“)
- LMŽ „B“ (skupina 15 - „Pardubická“)
- LMŽ „B“ (skupina 16 - „Středočeská I“)
- LMŽ „B“ (skupina 17 - „Středočeská II“)
- LMŽ „B“ (skupina 18 - „Vysočina“)
- LMŽ „B“ (skupina 19 - „Jihomoravská“)
- LMŽ „B“ (skupina 20 - „Zlínská“)

Karlovarský KVV ČSLH
Ústecký KVV ČSLH
Plzeňský KVV ČSLH
Jihočeský KVV ČSLH
Liberecký KVV ČSLH
Královéhradecký KVV ČSLH
Pardubický KVV ČSLH
Středočeský KVV ČSLH
Středočeský KVV ČSLH
KVV ČSLH Vysočina
Jihomoravský KVV ČSLH
Zlínský KVV ČSLH
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- LMŽ „B“ (skupina 21 - „Olomoucká“)
- LMŽ „B“ (skupina 22 - „Moravskoslezská“)

Olomoucký KVV ČSLH
Moravskoslezský KVV ČSLH

*) „technické“ řízení soutěže může být rozhodnutím VV ČSLH svěřeno jinému KVV ČSLH, avšak pouze na základě
předchozí žádosti příslušného KVV ČSLH; technické řízení skupin o umístění v části 2b) soutěže RLJ, resp. části 2b)
soutěže RLD, resp. částí 2a) a 2b) soutěže LSŽ „A“, resp. částí 2a) a 2b) soutěže LSŽ „B“ bude určeno v návaznosti
na konkrétní složení skupin uvedených částí jmenovaných soutěží

16. Součinnost při zpracování elektronického zápisu o utkání:
a) v sezóně 2022-2023 platí pro soutěž Chance liga,
b) zapisovatel delegovaný příslušnou komisí rozhodčích provádí zápis o utkání ve specializované
aplikaci pouze v elektronické podobě; zápis o utkání je tisknut před utkáním k ověření sestav
družstev, po utkání po jeho uzavření a případně i mimořádně podle rozhodnutí hlavního
rozhodčího v průběhu utkání,
c) pořádající Klub je povinen:
-

určit minimálně jednu zodpovědnou osobu, která bude Klub v průběhu sezóny
v záležitostech zpracování elektronického zápisu o utkání zastupovat,

-

pro každé domácí utkání určit osobu, která bude připravena poskytnout nutnou personální
podporu (zodpovědný funkcionář/pracovník Klubu), setrvá na stadionu a je k dispozici
zapisovateli, dokud ten neskončí svoji činnost úspěšným odesláním zápisu do databáze
ČSLH a vytisknutím příslušného počtu kopií zápisu o utkání,

-

zajistit pro potřeby zpracování elektronického zápisu nezbytné technické vybavení
(notebook, tiskárna, připojení k internetu), a to v provozuschopném stavu,

-

minimálně 60 minut před utkáním předat zapisovateli plně funkční a připravený notebook
s příslušenstvím (nainstalovaný software, myš, napájecí kabel s adaptérem, datový kabel,
100 % nabité baterie), tiskárnu a papíry,

-

na požádání poskytnout zapisovateli veškeré nutné technické a materiální podmínky
(náplně do tiskárny, tiskárna, kopírka, fax, apod.),

-

poskytnout pro nerušenou práci zapisovatele vhodnou místnost poblíž boxu činovníků
a/nebo kabiny rozhodčích vybavenou alespoň napájecí a datovou přípojkou,

-

v boxu rozhodčích zajistit prostor včetně stolku pro zapisovatele, umístění notebooku a
tiskárny, dále pak napájecí a datovou přípojku,

-

zajistit v kabině rozhodčích zabezpečené Wi-Fi připojení pro potřeby potvrzení zápisu o
utkání hlavními rozhodčími způsobem stanoveným čl. 326 odst. 2. písm. a) SDŘ,

d) nestanovují-li technické normy příslušné soutěže jinak, je Klub povinen zajistit spolupráci
vedoucích družstev na pořizování elektronického zápisu, a to zejména (i) nejpozději 30 minut
před utkáním předložit zapisovateli soupis jmen hráčů družstva Klubu, kteří se
zúčastní příslušného utkání a další nezbytné údaje (označení kapitána a jeho asistentů, jména
trenérů apod.), (ii) v případě jakýchkoliv nejasností o správnosti údajů zaznamenaných
zapisovatelem v zápise o utkání překontrolovat na vyžádání zapisovatele o přestávkách a po
skončení utkání zapisovatelem zaznamenaná data o účasti hráčů na ledě při vstřelených a
obdržených brankách, zásazích brankářů apod. v zápise o utkání a (iii) bezprostředně po utkání
nahlásit zapisovateli další požadované údaje (zranění, jména hráčů, kteří byli uvedeni v zápise
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o utkání, ale do utkání nezasáhli atd.). Tímto nejsou dotčeny povinnosti vedoucího družstva
stanovené čl. 324 SDŘ.
17. Součinnost při zpracování tzv. „malého elektronického zápisu o utkání“:
a) v sezóně 2022-2023 platí pro všechny mistrovské soutěže řízené a organizované ČSLH, KVV
ČSLH a OVV ČSLH s výjimkou Chance ligy,
b) „malý elektronický zápis o utkání“ je zpracován v aplikaci provozované ČSLH na adrese
webové stránky http://maly.hokejovyzapis.cz (dále také jako „Aplikace“),
c) V soutěžích II. liga ČR, DHL ELJ, LJ, ELD a LD se zápisy o utkání zpracovávají výhradně
elektronicky on-line v průběhu utkání způsobem stanoveným čl. 326 odst. 2. písm. a) SDŘ,
d) v soutěžích neuvedených pod písm. c) tohoto článku je právem Klubu před sezónou 2022-2023
určit, zda budou domácí zápisy o utkání konaných na hřišti družstva příslušného Klubu
zpracovávány on-line v průběhu utkání, či zda budou zpracovávány zapisovatelem utkání
ručně s tím, že je následnou povinností Klubu přepsat údaje z kopie zápisu o utkání
podepsaného rozhodčími utkání do Aplikace,
e) Klub je povinen před každým soutěžním utkáním v Aplikaci uvést hráče, kteří mají za družstvo
Klubu nastoupit v předmětném utkání, a to nejpozději 2 hodiny před takovým utkáním,
f) pořádající Klub je povinen:
-

před každým utkáním zajistit vytištění předzápasového zápisu o utkání poté, co družstva
obou zúčastněných Klubů vyplní v Aplikaci hráče, kteří se mají za družstva Klubů účastnit
takového utkání, nejpozději však 30 minut před začátkem utkání, a předat tento ve třech
vyhotoveních zapisovateli utkání a v jednom vyhotovení rozhodčím utkání,

-

má-li být zápis o utkání vyplňován v Aplikaci on-line v průběhu utkání, zajistit zapisovateli
utkání pro potřeby zpracování zápisu nezbytné technické vybavení (notebook, myš,
napájecí kabel s adaptérem, připojení k internetu), a to v provozuschopném stavu, dále
poskytnout pro nerušenou práci zapisovatele utkání vhodnou místnost poblíž kabiny
rozhodčích vybavenou napájecí přípojkou a připojení k internetu, a dále zajistit vytištění
vyplněného zápisu o utkání po skončení utkání dle pokynů zapisovatele,

-

má-li být zápis o utkání vyplněn v Aplikaci tak, že dojde k přepisu zapisovatelem ručně
vyplněného zápisu o utkání, přepsat údaje obsažené v zápise o utkání do Aplikace
nejpozději do 18:00 hodin dne následujícího po skončení takového utkání,

g) v soutěžích DHL ELJ a ELD je dále Klub povinen zajistit spolupráci vedoucích družstev na
pořizování elektronického zápisu tak, že (i) v případě jakýchkoliv nejasností o správnosti údajů
zaznamenaných zapisovatelem v zápise o utkání překontrolovat na vyžádání zapisovatele o
přestávkách a po skončení utkání zapisovatelem zaznamenaná data o účasti hráčů na ledě při
vstřelených a obdržených brankách, zásazích brankářů apod. v zápise o utkání a (ii)
bezprostředně po utkání nahlásit zapisovateli další požadované údaje (zranění, jména hráčů,
kteří byli uvedeni v zápise o utkání, ale do utkání nezasáhli atd.); tímto nejsou dotčeny
povinnosti vedoucího družstva stanovené čl. 324 SDŘ,
h) v případě zpracování zápisu o utkání způsobem stanoveným čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ je
hlavní rozhodčí povinen odeslat originál zápisu o utkání nejpozději první pracovní den
následující po dni, v němž skončilo příslušné utkání, osobě odpovědné za řízení té které
soutěže dle čl. 15 písm. b) - c) těchto všeobecných ustanovení.
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18. Určení 50 % utkání (pouze pro potřeby výkladu čl. 220 SDŘ, čl. 7 odst. 4 písm. c) bodu i. a ii.
přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy, či čl. 7 odst. 5 písm. c) bodu i. a ii. přestupního
řádu mimo klubů extraligy a I. ligy):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Chance liga
II. liga ČR
DHL ELJ
LJ
ELD
LD
9. třídy:
LSŽ „A“
LMŽ „A“

26 utkání,
20 utkání,
26 utkání,
19 utkání,
18 utkání,
18 utkání,
17 utkání,
17 utkání,
16 utkání.

19. Start cizinců v soutěžích ČSLH:
a) za cizince se v souladu s přestupním řádem pro kluby extraligy a I. ligy, resp. přestupním
řádem mimo klubů extraligy a I. ligy považuje cizí státní příslušník, pokud nepůsobil ve třech
po sobě jdoucích sezónách v soutěžích řízených ČSLH (dále také jako „Cizinec“) s tím, že
v sezoně 2022-2023 mohou v soutěžích řízených ČSLH za družstvo startovat Cizinci v počtech
přímo uvedených v technických normách u jednotlivých soutěží,
b) omezení startu Cizinců a jejich zpoplatnění v mládežnických soutěžích ČSLH v jednom družstvu
příslušné soutěže:
Soutěž
DHL ELJ
LJ
RLJ
ELD
LD
RLD
9. třídy
LSŽ a LMŽ
SŽ

Omezení
1 hráč (ne brankář)
1 hráč (ne brankář)
3 hráči
1 hráč (ne brankář)
1 hráč (ne brankář)
3 hráči
3 hráči
3 hráči
3 hráčky

Poplatek
Hráč
100.000,- Kč
50.000,- Kč
10.000,- Kč
100.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

Brankář
------------------------20.000,-Kč
------------------------20.000,-Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

c) v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 47 ze dne 21. 5. 2009 se příslušný poplatek vztahuje na
Klub za nově příchozího Cizince do soutěží ČSLH na přestup či hostování uskutečněné po 21. 5.
2009. Platba za hráče je jednorázová, Cizinec je pro soutěže ČSLH tzv. „vyplacen“, případně
s doplatkem rozdílu poplatku při přechodu Cizince do Klubu vyšší soutěže,
d) poplatek za start Cizince je Českým svazem ledního hokeje z.s. účtován Klubu, v němž hráč
vykonává svou sportovní činnost. Klub je povinen tento poplatek uhradit na základě faktury
vystavené se splatností 14 dní ze strany ČSLH,
e) v souladu s rozhodnutím výkonného výboru ČSLH ze dne 19. 4. 2022 se do povoleného počtu
Cizinců nastupujících v soutěžích uvedených pod písm. b) tohoto článku v sezóně 2022-2023
nezapočítávají hráči ukrajinské státní příslušnosti věkové kategorie juniorů a věkových
kategorií nižších; současně s tím nebude Klubu, za který hráč ukrajinské státní příslušnosti v té
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které soutěži uvedené pod písm. b) tohoto článku nastoupí, účtován ČSLH poplatek ve výši
stanovené písm. b) tohoto článku.
20. Trenérské licence:
a) pro vedení družstev v jednotlivých soutěžích řízených ČSLH je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH
č. 129 ze dne 8. 6. 2022 požadováno, aby trenér byl držitelem minimálně příslušné trenérské
licence dle vnitřní směrnice ČSLH:
Družstvo soutěže

Trenérská licence
Jeden trenér
Ostatní trenéři

Chance liga
II. liga ČR
ELJ
DHL LJ
RLJ
ELD
LD
RLD
9. třídy
LSŽ
LMŽ
SŽ

A
B
A
A
C+ mládež
A
B
C+ mládež
B
B
C+ mládež
C+ mládež/C“hráč“

C“hráč“
C+ mládež/C“hráč“
B
B
C+ mládež/C“hráč“
B
C+ mládež/C“hráč“
C+ mládež/C“hráč“
C+ mládež/C“hráč“
C+ mládež/C“hráč“
C+ mládež/C“hráč“
C+ mládež/C“hráč“

b) bez platné trenérské licence se trenérská činnost v soutěžích ČSLH nepovoluje, přičemž se za
držitele trenérské licence považuje i trenér příslušnou trenérskou licenci studující, prokáže-li
se trenér před příslušným utkáním rozhodčím takového utkání písemným potvrzením
vystaveným metodickou komisí ČSLH (dále také jako „MK ČSLH“) o studiu příslušné vyšší
licence,
c) pro práci trenéra, který není občanem ČR a nevlastní příslušnou platnou licenci, je dle čl. XI
odst. 3. vnitřní směrnice ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022 nutný souhlas MK ČSLH, která na
základě předložené platné licence z jiného státu uzná způsobilost takového trenéra pro jeho
práci v příslušné soutěži a vystaví odpovídající potvrzení. Toto potvrzení se vydává nejdéle na
dobu 12 měsíců s možností prodloužení,
d) uplatnění jakékoli výjimky v trenérských licencích podléhá schválení řídícího orgánu soutěže
na základě doporučení příslušné MK ČSLH.
21. Řízení mistrovských utkání:
a) pro řízení utkání jednotlivých soutěžích řízených ČSLH je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č.
132 ze dne 28. 7. 2022 požadováno, aby delegovaný rozhodčí byl držitelem příslušné licence
rozhodčích dle vnitřní směrnice ČSLH:
Soutěž

Chance liga
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Licence rozhodčích
Hlavní rozhodčí

Čároví rozhodčí

D, I.

D, I.

Brankoví rozhodčí
vedoucí boxu
D, I., II., T

Ostatní pomocní
rozhodčí
D, I., II., III., T

Všeobecná
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II. liga ČR
DHL ELJ
LJ
RLJ
ELD
LD
RLD
9. třídy
LSŽ
LMŽ
Nejvyšší soutěž SŽ
Ostatní soutěže SŽ

D, I.
D, I.
D, I.
D, I., II.
D, I.
D, I., II.
D, I., II.
D, I., II.
D, I., II., T
D, I., II., III., T
D, I., T
D, I., II., T

D, I.
D, I.
D, I., II.
D, I., II.
D, I.
D, I., II.
D, I., II., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., T
D, I., II., III., T

D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T

D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T

b) kompetentním orgánem pro delegování rozhodčích na utkání soutěží, jejichž řídícím orgánem
je VV ČSLH, je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 136 ze dne 28. 7. 2022 pro soutěže Chance
liga, II. liga ČR, DHL ELJ, LJ, ELD a LD komise rozhodčích ČSLH (dále také jako „KR ČSLH“), pro
soutěže RLJ, RLD, 9. tříd, LSŽ, LMŽ a SŽ komise rozhodčích KVV ČSLH (dále také jako „KKR“);
c) minimální počet rozhodčích v jednotlivých soutěžích je stanoven vnitřní směrnicí ČSLH č. 136
z 28. 7. 2022 následovně:
Soutěž
Chance liga
II. liga ČR
DHL ELJ
LJ
RLJ
ELD
LD
RLD
9. třídy
LSŽ
LMŽ
SŽ

Počet rozhodčích na ledě
2 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR nebo
2 HR, 2 ČR *1
2 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR nebo
2 HR, 2 ČR *1
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR
2R
1 HR, 2 ČR

Minimální povinný počet
pomocných rozhodčích
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T
Z, Č, T
Z, Č, T
Z, Č, T
Z+T*2, Č
Z, Č, T, H

Vysvětlivky:
HR - hlavní rozhodčí, ČR - čárový rozhodčí, R - rozhodčí (v systému dvou rozhodčích), Z - zapisovatel, Č - časoměřič, T - dohlížitel trestů, H
- hlasatel

*1 - určí řídící orgán soutěže na návrh příslušné komise rozhodčích,
*2 - příslušná komise rozhodčích předepsané pozice obsadí toutéž osobou.

d) odměny rozhodčím za utkání v soutěžích řízených a organizovaných VV ČSLH, případně
v dalších soutěžích, u kterých tak stanoví VV ČSLH, vyplácí ČSLH s tím, že takto vynaložené
náklady na odměny rozhodčích:
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i.

se za utkání I. ligy ČR v případě hlavních rozhodčích, čárových rozhodčích, brankových
videorozhodčích a náhradních rozhodčích hradí z prostředků určených ČSLH na
organizaci těchto soutěží,

ii.

za utkání I. ligy ČR v případě pomocných rozhodčích budou Kluby účastnícími se tohoto
utkání uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování ze strany ČSLH, a to každým z těchto klubů
z jedné poloviny,

iii.

za utkání hrané mezi členským klubem ČSLH (dále také jako „Klub ČSLH“) a zahraničním
klubem budou pořádajícím klubem tohoto utkání uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování
ze strany ČSLH,

iv.

za utkání hrané mezi dvěma Kluby ČSLH neuvedené pod bodem i. - ii. tohoto písmene
budou Kluby ČSLH účastnícími se tohoto utkání uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování ze
strany ČSLH, a to každým z těchto Klubů ČSLH z jedné poloviny;

e) v případech neuvedených pod písm. d) tohoto článku jsou rozhodčím odměny vypláceny
pořadatelem utkání v hotovosti bezprostředně po skončení utkání na základě rozhodčím
poskytnutého a vyplněného tiskopisu formuláře „Vyúčtování odměn rozhodčího“ (včetně
uvedení pořadového čísla), který je přílohou č. 4 vnitřní směrnice ČSLH č. 136 z 28. 7. 2022;
vyúčtování musí být vyplněno čitelně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží pořadatel
příslušného utkání a druhé rozhodčí; pokud je rozhodčí plátce DPH, je povinen vystavit daňový
doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
f) za správnost a výši vyúčtování odpovídá rozhodčí; má-li ve smyslu písm. e) tohoto odstavce
pořadatel za povinnost vyplatit rozhodčím odměny v hotovosti bezprostředně po skončení
utkání a tyto odměny nevyplatí, rozhodčí poznamená tuto skutečnost v zápise o utkání a zašle
vyúčtování řídícímu orgánu soutěže; odměny v tomto případě vyplatí rozhodčím přímo řídící
orgán soutěže a jejich nevyplacení Klubem je disciplinárním proviněním.
22. Výstroj hráčů upravují Pravidla s výjimkami zohledňujícími specifika a sportovní úroveň
příslušných soutěží (Příloha č. 3).
23. Rozměry hřiště, výška hrazení, výška ochranného skla po stranách a výška ochranného skla na
konci hřiště jsou stanoveny čl. 307 odst. 1. SDŘ.
24. Pro soutěže organizované a řízené ČSLH s výjimkou Chance ligy platí odchylně od ustanovení čl.
63.2. bodu iii. Pravidel, že menší trest za zdržování hry se neuloží, pokud hráč vystřelí puk přímo
přes hrazení v místě bez ochranného skla. Není přitom rozhodující, zda puk poté přeletí ochranné
sklo za hráčskými lavicemi či nikoliv.
25. V utkáních soutěží LSŽ a LMŽ se neuplatní ustanovení čl. 85.1. odstavce sedmého Pravidel.
Zasáhne-li puk ochrannou síť v koncovém pásmu, hra se odchylně od uvedeného čl. 85.1.
odstavce sedmého Pravidel nepřeruší.
26. Ve všech mistrovských utkáních soutěží ČSLH tam, kde časomíra neumožňuje odečítat čas utkání
(od 20:00 do 0:00), je povolena výjimka v načítání času (od 0:00 do 20:00) - výjimka z čl. 4.2.
Pravidel.
27. V utkáních soutěží věkové kategorie starších žáků a soutěží nižších věkových kategorií neplatí
ustanovení Pravidel o tzv. „hybridním zakázaném uvolnění“ a zakázané uvolnění se posuzuje dle
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Pravidel ledního hokeje 2010-2014. V soutěžích těchto věkových kategorií se zároveň na základě
rozhodnutí VV ČSLH ze dne 1. 9. 2010 neuplatňuje příslušné ustanovení čl. 82.1. Pravidel zakazující
družstvu, které se dopustí zakázaného uvolnění dle čl. 81 Pravidel, provést před následným
vhazováním střídání hráčů v poli.
28. V utkáních soutěží věkové kategorie starších žáků a soutěží nižších věkových kategorií neplatí
ustanovení Pravidel zakazující brankáři v prostoru za úrovní brankové čáry hru s pukem mimo
vymezené území brankáře. Menší trest za zdržování hry ve smyslu čl. 27.8. Pravidel nebude za hru
s pukem mimo vymezené území brankáře brankáři uložen.
29. V utkáních soutěží věkové kategorie starších žáků a soutěží nižších věkových kategorií neplatí
příslušná část ustanovení čl. 63.8. Pravidel zakazující provést jakékoliv střídání družstvu, jehož
hráč neúmyslně posune branku, čímž způsobí přerušení hry, nebo jehož brankář způsobí přerušení
hry přikrytím puku vystřeleným hráčem útočícího družstva z jeho poloviny.
30. Nestanovují-li technické normy příslušné soutěže jinak, nemusejí mít hráči v utkáních dresy
opatřeny jmenovkou na jejich zadní části.
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Příloha č. 1
LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE
V souladu s obecně závaznými právními předpisy a z důvodu množících se případů srdečních příhod
hráčů ledního hokeje, které končí zanecháním aktivní činnosti, invaliditou či úmrtím, ČSLH v souladu
s vyhláškou č. 391/2013 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, stanovuje
následující minimální obsah povinných lékařských prohlídek u hráčů ledního hokeje v soutěžích
organizovaných a řízených ČSLH.
1. U hráčů účastnících se soutěží ČSLH:
a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;
b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu hráče a popis časové
a fyzické náročnosti ledního hokeje;
c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu hráče a dosud prodělaných
onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt
nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost hráče k lednímu hokeji;
d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů hráče,
které budou zatěžovány ledním hokejem;
e) rozbor údajů o vykonávaném sportu;
(vyšetření uvedená pod písm. a) až e) tohoto odstavce dále také jako „Základní vyšetření“);
f) laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný
Základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost ledního hokeje nebo předpokládaná intenzita
zatížení a objemu tréninku.
2. U hráčů účastnících se soutěží Chance liga, DHL ELJ, ELD, 9. tříd, LSŽ a LMŽ:
a) vyšetření podle odst. 1. shora;
b) zjištění základní antropometrie;
c) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření;
d) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve;
e) laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný
vyšetřeními uvedenými pod písm. c) - d) tohoto odstavce.
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Příloha č. 2

PROTOKOL
O SOUHLASU SE STARTEM HRÁČE VE VYŠŠÍ VĚKOVÉ KATEGORII
čl. 219 odst. 1. SDŘ

Příjmení: ……………………………………….

Jméno: …………………..……………………..

Identifikační číslo hráče: ………………………..…...

Start za věkovou kategorii: …………………………………….

………………………………
zákonný zástupce

Sezóna: …………………………

………………………………..
lékař

……………………………..
klub
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brankář může
mít jinou barvu
kalhot

Výjimky v barvách
výstroje:

Dresy:
Hřiště:

musí nosit
všichni hráči

DHL ELJ
musí nosit
všichni hráči,
nemají-li helmu
s mřížkou, resp.
celoobličejovým
chráničem
musí nosit
všichni hráči
ročníku 2005 a
mladší
musí nosit
všichni hráči,
nenosí-li
celoobličejový
chránič
musí nosit
všichni hráči

LJ, RLJ
musí nosit
všichni hráči,
nemají-li helmu
s mřížkou, resp.
celoobličejovým
chráničem
musí nosit
všichni hráči
ročníku 2005 a
mladší
musí nosit
všichni hráči,
nenosí-li
celoobličejový
chránič
musí nosit
všichni hráči

doporučuje se

musí nosit
všichni hráči

doporučuje se

musí nosit
všechny hráčky

9. třídy a mladší
SŽ
-------------------------------------

Příloha č. 3

hráčky ročníku
2003 a mladší jej
musí nosit
povinně, u
hráček starších
se doporučuje
hráči nemusí mít hráči nemusí mít hráčky nemusí
stejnou barvu
stejnou barvu
mít stejnou
helem a kalhot
helem a kalhot
barvu helem a
kalhot

doporučuje se

doporučuje se

musí nosit
všichni hráči

musí nosit
všichni hráči

musí nosit
všichni hráči

musí nosit
všichni hráči

LD, RLD
-------------------

ELD
-------------------

hráči nemusí mít brankář může
hráči nemusí mít brankář může
stejnou barvu
mít jinou barvu
stejnou barvu
mít jinou barvu
helem, brankář
kalhot
helem a kalhot
kalhot
může mít jinou
barvu kalhot
na rukávech dresů nemusí být čísla, dresy nemusejí být opatřeny jmenovkou, nestanovují-li technické normy příslušné soutěže jinak
neplatí ustanovení o minimálních rozměrech hráčské a trestné lavice

musí nosit
všichni hráči
ročníku 2005 a
mladší
musí nosit
všichni hráči
ročníku 2003 a
mladší, nenosí-li
celoobličejový
chránič
musí nosit
všichni hráči
ročníku 2003 a
mladší

musí nosit
všichni hráči
ročníku 2005 a
mladší
musí nosit
všichni hráči
ročníku 2003 a
mladší, nenosí-li
celoobličejový
chránič
musí nosit
všichni hráči
ročníku 2003 a
mladší

Helma s mřížkou,
resp.
celoobličejovým
chráničem:
Chránič zubů:

Chránič krku a
hrdla:

II. liga ČR
musí nosit
všichni hráči
narození po
31.12.1974

Chance liga
musí nosit
všichni hráči
narození po
31.12.1974

Soutěž
Chránič očí:

PŘEHLED POVINNÉ VÝSTROJE HRÁČŮ A VÝJIMEK Z PRAVIDEL
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ČSLH

ROZPIS
SOUTĚŽÍ
Vnitřní směrnice
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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 88
upravující

podmínky účasti družstva zahraničního klubu v soutěži
řízené Českým svazem ledního hokeje z.s.
1. Tato směrnice upravuje podmínky účasti družstva subjektu, který není klubem dle čl. 204
Soutěžního a disciplinárního řádu (dále také jako „SDŘ“) a současně je členem některé ze
zahraničních hokejových asociací/federací sdružených v Mezinárodní hokejové federaci (dále také
jako „Zahraniční klub“), v soutěži řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále také jako
„ČSLH“) a povinnosti Zahraničního klubu a dalších osob s tímto spojené.
2. Soutěže ČSLH (dále také jako „Soutěž“) organizují a řídí výkonný výbor ČSLH (dále také jako „VV
ČSLH“), krajské výkonné výbory ČSLH, okresní výkonné výbory ČSLH, oddíly a kluby ledního hokeje
a sledge hokeje nebo jejich sdružení (dále také jako „Řídící orgán soutěže“). Tyto Řídící orgány
soutěží ve své působnosti rozhodují o struktuře a hracím systému Soutěže, kterou řídí.
3. Zařazení družstva Zahraničního klubu do Soutěže schvaluje VV ČSLH, a to vždy na příslušnou
sezónu, přičemž sezónou se rozumí období od 1. 5. roku do 30. 4. roku následujícího (dále také
jako „Sezóna“).
4. Základními podmínkami pro schválení zařazení družstva Zahraničního klubu do Soutěže jsou:
a) žádost Zahraničního klubu o zařazení jeho družstva do příslušné Soutěže;
b) souhlas příslušného Řídícího orgánu soutěže, není-li jím VV ČSLH;
c) souhlas zahraniční hokejové asociace/federace, jejímž je Zahraniční klub členem (dále také
jako „Zahraniční asociace“).
5. VV ČSLH je oprávněn stanovit další podmínky pro zařazení družstva Zahraničního klubu do
Soutěže.
6. Zahraniční klub je zejména povinen:
a) dodržovat veškerá ustanovení SDŘ vztahující se na kluby, družstva a členy družstev, není-li
dále stanoveno jinak;
b) dodržovat rozpis soutěží ČSLH, vnitřní směrnice ČSLH a další předpisy ČSLH vztahující se
k Soutěži, jíž se družstvo Zahraničního klubu účastní, není-li dále stanoveno jinak;
c) plnit veškeré povinnosti vyplývající z rozhodnutí příslušných orgánů ČSLH;
d) zajistit pro konání domácího utkání Soutěže delegaci rozhodčích k řízení takového utkání
v počtu stanoveném rozpisem soutěží ČSLH a kvalitě odpovídající příslušné soutěži;
e) zajistit odeslání kompletně vyplněného zápisu o utkání, případně dalších dokladů Řídícímu
orgánu soutěže v termínu a způsobem stanoveným v rozpisu soutěží ČSLH;
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f) zajistit, aby členové jeho družstva řádně plnili veškeré povinnosti vyplývající pro členy
družstva z předpisů uvedených pod písm. a) a b) tohoto článku, jakož i z rozhodnutí
příslušných orgánů ČSLH.
7. Za družstvo Zahraničního klubu mohou v utkání Soutěže nastoupit pouze hráči uvedení v seznamu
hráčů předloženém před utkáním vedoucím družstva Zahraničního klubu rozhodčím utkání.
Seznam hráčů musí obsahovat příjmení a jméno hráče, datum narození hráče, registrační číslo u
hráčů, kteří jsou/byli registrováni podle registračního řádu ČSLH, nebo číslo pasu nebo
občanského průkazu u hráčů ostatních a určení pozice hráče (brankář, obránce, útočník),
potvrzení Zahraniční asociace, že v seznamu hráčů uvedení hráči jsou oprávněni startovat za
družstvo Zahraničního klubu v soutěžích řízených Zahraniční asociací a potvrzení Řídícího orgánu
soutěže. Na seznamu hráčů mohou být uvedeni pouze hráči, kteří získali oprávnění ke startu za
družstvo Zahraničního klubu v soutěžích řízených Zahraniční asociací nejpozději k 31. 1. Sezóny.
Na hráče družstva Zahraničního klubu se nevztahuje ustanovení čl. 320 SDŘ.
8. Na Zahraniční klub se v rámci jeho účasti v soutěži ČSLH nevztahuje:
a) omezení startu cizinců (tj. cizích státních příslušníků, pokud nepůsobili ve třech po sobě
jdoucích sezónách v soutěžích řízených ČSLH) v příslušné soutěži a jejich zpoplatnění dle
rozpisu soutěží ČSLH;
b) požadavek, aby pro vedení družstva v soutěži řízené ČSLH byl trenér družstva držitelem
minimálně příslušné trenérské licence dle vnitřní směrnice ČSLH upravující trenérské
licence v platném znění;
c) povinnost dokládat zdravotní způsobilost hráčů v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti
k tělesné výchově a sportu dle vnitřní směrnice ČSLH upravující dokládání zdravotní
způsobilosti hráčů v platném znění;
9. Schváleno VV ČSLH dne 8. 6. 2017.
10. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH.

V Praze dne 8. 6. 2017

………………………………….
JUDr. Tomáš Král
prezident
Český svaz ledního hokeje z.s.

…………………………………….
Martin Urban
generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.
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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 98
upravující

dokládání zdravotní způsobilosti hráčů
v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
a vyhláškou č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

1. Tréninkového procesu a utkání klubu se mohou účastnit pouze hráči, kteří jsou zdravotně
způsobilí a jimž byl vydán lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu (dále také jako
„Lékařský posudek“):
a) u hráčů extraligy seniorů, I. ligy seniorů a hráčů zařazených do Akademií Českého svazu
ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“), Sportovních center mládeže ČSLH a Sportovních
středisek ČSLH (dále také jako „Vrcholový sport“) poskytovatelem zdravotních služeb v oboru
tělovýchovné lékařství a u hráčů ostatních registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo
poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství;
b) vydaný mimo jiné na základě:
(i)

vstupní lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 391/2013 Sb.
(před zařazením hráče do Vrcholového sportu), nebo

(ii)

pravidelné lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb.
(po dobu účasti hráče v tréninkovém procesu či utkáních klubu), případně

(iii) mimořádné lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. § 6 vyhlášky č. 391/2013 Sb.
(v případech uvedených v ust. § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 391/2013 Sb.);
c) v případě Lékařského posudku vydaného na základě:
(i)

vstupní lékařské prohlídky ne starší 6 měsíců,

(ii)

pravidelné lékařské prohlídky ne starší 12 měsíců;

d) se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej.
2. Kluby jsou povinny:
a) kontrolovat doklady o zdravotní způsobilosti hráčů účastnících se tréninkového procesu či
utkání klubu;
b) na vyžádání řídícího orgánu soutěže tyto předložit řídícímu orgánu soutěže nebo jím pověřené
osobě;
c) neumožnit účast hráče v tréninkovém procesu či utkání klubu bez prokázání zdravotní
způsobilosti hráče v souladu s touto směrnicí.
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3. Schváleno výkonným výborem ČSLH (dále také jako „VV ČSLH“) dne 3.4. 2018.
4. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí její
účinnosti ruší platnost a účinnost všech směrnic dříve upravujících výše uvedené.

V Praze dne 3. 4. 2018

………………………….
Tomáš Král

…………………………
Martin Urban

prezident
Český svaz ledního hokeje z.s.

generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.
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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 129
upravující

trenérské licence
Článek I - Základní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje jednotlivé úrovně a typy trenérských licencí (dále také jako „Licence“),
které uděluje Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“), stanovuje zejména
organizační zabezpečení školení, podmínky pro přijetí zájemců, obsah a rozsah školení, podmínky
získávání a podmínky k udělení Licencí, platnost a podmínky prodloužení Licencí, evidenci trenérů,
doklady o udělení Licence, podmínky jejich prodloužení a kvalifikační předpoklady pro vedení
družstev v soutěžích řízených ČSLH a reprezentačních družstev České republiky (dále také jako
„ČR“).
2. Touto směrnicí jsou povinni se řídit všichni trenéři, kterým ČSLH udělil některou z Licencí, a
všechny hokejové kluby ČSLH (dále také jako „Klub“) a orgány ČSLH.

Článek II - Obecné podmínky pro získávání Licencí
1. Licenci může získat každý občan ČR, který:
a) dosáhl 23 let věku u Licence A, resp. 18 let věku u ostatních Licencí,
b) splňuje podmínky pro přijetí na školení podle jednotlivých typů Licencí,
c) úspěšně absolvoval příslušný typ školení v ČR, není-li dále stanoveno jinak,
d) zaplatil finanční poplatek stanovený organizátorem školení podle nákladů a počtu účastníků
s tím, že do tohoto poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady na metodické materiály, které
každý účastník obdrží při školení.
2. Cizí státní příslušník se může zúčastnit školení a získat Licenci po splnění obecných a speciálních
podmínek, a to jen na základě schválení metodické komise ČSLH (dále také jako „MK ČSLH“).
Článek III - Úrovně a typy Licencí
ČSLH eviduje 3 úrovně Licencí (C, B, A) a níže uvedené typy Licencí, které opravňují držitele k vedení
družstev v soutěžích řízených ČSLH, resp. reprezentačních družstev ČR:
-

„Licence C“ (udělována do 31. 12. 2014), „Licence C+ mládež“ a „Licence C hráč“,

-

„Licence B“,

-

„Licence A“.

ČSLH dále eviduje Licenci trenér brankářů, která opravňuje držitele k výkonu činnosti trenéra
brankářů družstev v soutěžích řízených ČSLH, resp. reprezentačních družstev ČR.
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Článek IV - Doškolování
1. Doškolovací semináře pro držitele Licencí (dále také jako „Doškolovací seminář“) pořádá ČSLH
nebo Mezinárodní hokejová federace (dále také jako „IIHF“). Doškolovací semináře pořádané
ČSLH organizuje MK ČSLH. Doškolovací semináře pro trenéry Licence C+ mládež nebo Licence B
anebo Licence trenér brankářů může organizovat také trenérsko-metodická komise krajského
výkonného výboru ČSLH (dále také jako „TMK“), avšak pouze po schválení obsahu školení a
personálního složení lektorů MK ČSLH s následným doložením prezence zúčastněných trenérů.
2. Doškolovací semináře jsou určeny pro trenéry:
a) družstev věkové kategorie seniorů,
b) družstev věkové kategorie juniorů a dorostu,
c) družstev ostatních věkových kategorií.
3. Prodloužení platnosti příslušné Licence je v dalších ustanoveních této směrnice mimo jiné
podmíněno získáním stanoveného počtu kreditních bodů (dále také jako „Bod“) držitelem Licence
s tím, že Body získá držitel Licence absolvováním Doškolovacích seminářů.
4. Pro účely bodového ohodnocení se Doškolovací semináře dělí na:
a) hlavní Doškolovací seminář (6 Bodů),
b) hlavní Doškolovací seminář pro trenéry brankářů (5 bodů),
c) speciální Doškolovací seminář (4 Body),
d) doplňkový Doškolovací seminář (2 Body),
e) elektronický Doškolovací seminář konaný prostřednictvím elektronického systému Coach
manager (dále také jako „Aplikace Coach manager“), který je ČSLH provozován na adrese
webové stránky treneri.ceskyhokej.cz (1 Bod).
5. zařazení příslušného Doškolovacího semináře dle čl. IV odst. 4. této směrnice rozhoduje MK ČSLH
na základě tématu a rozsahu Doškolovacího semináře a přednášejících.
6. Jako Doškolovací semináře může MK ČSLH uznat též následující akce:
a) ukázkové tréninky a semináře organizované regionálními trenéry ČSLH (dále také jako
„Regionální trenér“) za účasti vyškolených trenérů v klubech, které o toto projeví zájem, a
oznámené na webových stránkách ČSLH, nebo i dalšími formami přímo klubům,
b) transfer poznatků a zkušeností na mezinárodní úrovni,
c) dokumentací doložené zahraniční stáže,
d) další semináře a akce.
7. Pořádání Doškolovacích seminářů a akcí uvedených v čl. IV odst. 6. této směrnice (dále společně
také jako „Doškolovací akce“) garantuje MK ČSLH, která může jejich organizováním pověřit jinou
osobu, nebo kvalitu Doškolovacích akcí pořádaných jinými osobami prověřovat. V případě akcí
uvedených v čl. IV odst. 6. této Směrnice zároveň MK ČSLH udělí příslušnému držiteli Licence
Body, a to dle svého uvážení v závislosti na délce trvání akce, kvalifikaci a osobnosti
přednášejícího.
8. Na všech Doškolovacích akcích, vyjma Doškolovacích akcí pro trenéry extraligy seniorů, je účast
omezena pouze kapacitou Doškolovací akce. Informace o pořádání Doškolovacích akcí, které
organizuje ČSLH, se zveřejňují s dostatečným předstihem na webových stránkách ČSLH nebo
v Aplikaci Coach manager.
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9. Organizátor Doškolovací akce je povinen nejpozději do 14 dnů od skončení Doškolovací akce
nahrát do Aplikace Coach manager prezenční listinu účastníků Doškolovací akce pořízenou na
základě prezence provedené vždy na začátku a na konci Doškolovací akce.
10. Držiteli Licence účastnícímu se Doškolovací akce jako lektor se tato jeho činnost započítává jako
účast na příslušné Doškolovací akci.

Článek V - Licence C
Licence C byla základní Licencí udělovanou do 31. 12. 2014, jejíž vlastnictví bylo předpokladem pro
další zvyšování kvalifikace. Od 1. 1. 2015 se Licence C neuděluje a její platnost skončila vypršením
platnosti průkazu této Licence. Po absolvování přeškolovacího semináře v rozsahu 6 hodin (sportovní
příprava nejmladších - 2 hodiny teorie a 1 hodina praxe, sportovní trénink mládeže - 2 hodiny teorie a
1 hodina praxe) bude TMK držiteli Licence C udělena Licence C+ mládež.

Článek VI - Licence C+ mládež
Licence C+ mládež je základní Licencí, jejíž získání je předpokladem pro další zvyšování kvalifikace.
1. Organizační zabezpečení:
a) školení pořádá TMK minimálně jedenkrát v roce podle počtu zájemců;
b) školení pořádají i jiné právní subjekty, které mají oprávnění tato školení provozovat, avšak
pouze se souhlasem MK ČSLH;
c) z organizačních důvodů se doporučuje maximální počet 30 účastníků v jednom běhu;
d) organizátor školení je povinen předem písemně nahlásit MK ČSLH termín a místo konání
školení, vedoucího lektora školení, jmenný seznam přednášejících lektorů (u přednášejících
specializaci i jejich Licenci) a jmenný seznam účastníků školení.
2. Podmínky pro přijetí:
a) úspěšné vykonání přijímacího pohovoru;
b) odpovídající stupeň bruslařských a herních dovedností;
c) školení se může zúčastnit fyzická osoba starší 16 let; Licence však bude udělena až po
dosažení stanoveného věku 18 let.
3. Obsah a rozsah školení Licence C+ mládež:
a) školení Licence C+ mládež probíhá formou konzultací v celkovém minimálním rozsahu 36
hodin;
b) rozsah výuky obsahuje 22 hodin teorie a 14 hodin praxe;
c) obecná část obsahuje 13 hodin teorie a 3 hodiny praxe:
- anatomie a fyziologie
2 hodiny teorie
- pedagogika a psychologie
2 hodiny teorie
- sportovní příprava nejmladších
2 hodiny teorie
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-

sportovní trénink mládeže
„agility“
trénink síly mládeže („core“, dolní a horní
končetiny)
drobné hry
roční tréninkový cyklus (stavba tréninku)

2 hodiny teorie
1 hodina teorie

1 hodina praxe
1 hodina praxe

2 hodiny teorie
1 hodina teorie
1 hodina teorie

1 hodina praxe

d) speciální část obsahuje 9 hodin teorie a 11 hodin praxe:
- grafické značení a pravidla ledního hokeje
1 hodina teorie
- systematika ledního hokeje
0,5 hodiny teorie
- nácvik základů bruslení, technika
a „powerskating“
1,5 hodiny teorie
- „agility“, koordinační cvičení
1 hodina teorie
- herní činnosti jednotlivce
1 hodina teorie
- herní kombinace
1 hodina teorie
- organizace tréninkové jednotky
1 hodina teorie
- hra brankáře
0,5 hodiny teorie
- drobné hry na ledě
1 hodina teorie
- týmová hra, přesilová hra a oslabení
0,5 hodiny teorie

2 hodiny praxe
2 hodiny praxe
2 hodiny praxe
2 hodiny praxe
1 hodina praxe
1 hodina praxe
1 hodina praxe

4. Závěrečné hodnocení absolventa školení vychází z:
a) klasifikované metodické praxe absolventa,
b) vypracování práce formou zadané tréninkové jednotky a
c) výsledků ústních zkoušek, které probíhají mimo rámec školení minimálně 14 dní po jeho
absolvování.
5. Podmínkou k získání Licence C+ mládež je:
a) absolvování příslušného školení ukončeného kladným závěrečným hodnocením nebo
b) úspěšného absolvování III. semestru studia specializace lední hokej na Fakultě tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy (dále také jako „FTVS UK“) nebo
c) absolvování střední sportovní školy se zaměřením na lední hokej ukončené úspěšným
vykonáním maturitní zkoušky.
6. Licenci C+ mládež uděluje TMK po předložení:
a) dokladu o splnění jedné z podmínek uvedených v čl. VI odst. 5. této směrnice,
b) vyplněného a podepsaného formuláře „PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI TRENÉRA“ podaného
prostřednictvím Aplikace Coach manager,
c) digitální fotografie žadatele o udělení Licence C+ mládež odpovídající jeho věku a splňující
parametry pro vydání cestovního pasu dle příslušných právních předpisů České republiky,
d) dokladu o zaplacení stanoveného finančního poplatku za udělení Licence.
7. Platnost Licence C+ mládež:
a) je vždy do 31. 12. roku, v němž uplynou 4 roky od data jejího udělení;
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b) se na žádost držitele Licence C+ mládež prodlouží na další 4 roky, absolvoval-li držitel Licence
C+ mládež v průběhu její platnosti Doškolovací semináře v minimálním rozsahu 12 Bodů a
zaplatil-li poplatek za prodloužení její platnosti.
8. MK ČSLH je oprávněna na žádost držitele Licence C+ mládež podmíněně prodloužit platnost této
Licence o jeden rok, nesplnil-li držitel Licence C+ mládež podmínky pro její prodloužení dle čl. VI
odst. 7. písm. b) této směrnice. Podmíněné prodloužení platnosti Licence C+ mládež však není
možné, byla-li držiteli Licence C+ mládež podmíněně prodloužena platnost této Licence kdykoliv
během tří let předcházejících podání žádosti o podmíněné prodloužení platnosti této Licence.

Článek VII - Licence C hráč
Licence C hráč je typ Licence umožňující okamžité zapojení vrcholového hráče ledního hokeje jako
trenéra do trenérské práce.
1. Podmínkou k získání Licence C hráč je odehrání nejméně 200 mistrovských utkání hráčem ledního
hokeje v nejvyšší domácí seniorské soutěži nebo v nejvyšších seniorských soutěžích zemí
účastnících se v době odehrání příslušných utkání mistrovství světa nejvyšší výkonnostní skupiny
seniorů.
2. Licenci C hráč uděluje MK ČSLH po předložení:
a) žádosti o udělení Licence včetně potvrzení o splnění podmínky uvedené v čl. VII odst. 1. této
směrnice vydaného ředitelem sportovního oddělení ČSLH,
b) vyplněného a podepsaného formuláře „PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI TRENÉRA“ podaného
prostřednictvím Aplikace Coach manager,
c) digitální fotografie žadatele o udělení Licence C hráč odpovídající jeho věku a splňující
parametry pro vydání cestovního pasu dle příslušných právních předpisů České republiky,
d) dokladu o zaplacení stanoveného finančního poplatku za udělení Licence.
3. Platnost Licence C hráč:
a) je vždy do 31. 12. roku, v němž uplynou 4 roky od data jejího udělení,
b) platnost Licence C hráč nelze prodloužit a tuto Licenci nelze opětovně udělit.
4. Po absolvování přeškolovacího semináře v rozsahu 6 hodin (sportovní příprava nejmladších - 2
hodiny teorie a 1 hodina praxe, sportovní trénink mládeže - 2 hodiny teorie a 1 hodina praxe)
bude TMK držiteli Licence C hráč udělena Licence C+ mládež.

Článek VIII - Licence B
Licence B je středním stupněm trenérské kvalifikace.
1. Organizační zabezpečení:
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a) školení/studium pořádá/zajišťuje MK ČSLH ve spolupráci s FTVS UK nebo s Fakultou
sportovních studií Masarykovy univerzity (dále také jako „FSS MU“) a nebo s Vyšší odbornou
školou České unie sportu, s.r.o. (dále také jako „VOŠ ČUS“);
b) školení/studium pořádají/zajišťují i jiné právní subjekty, které mají oprávnění tato školení
provozovat, avšak pouze se souhlasem MK ČSLH a akreditací Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR (dále také jako „MŠMT“);
c) z organizačních důvodů se doporučuje maximální počet 30 účastníků v jednom běhu;
d) organizátor školení je povinen předem písemně nahlásit MK ČSLH termín a místo konání
školení, vedoucího lektora školení, jmenný seznam přednášejících lektorů (u přednášejících
specializaci i jejich Licenci) a jmenný seznam účastníků školení; specializaci mohou přednášet
pouze lektoři schválení MK ČSLH.
2. Podmínky pro přijetí:
a) úspěšné vykonání přijímacího pohovoru v rozsahu školení trenérů Licence C+ mládež,
b) vlastnictví Licence C+ mládež nebo C hráč,
c) minimálně 1 rok trenérské praxe na úrovni trenéra Licence C+ mládež nebo C hráč,
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo absolvování rekvalifikačního kurzu nahrazujícího
maturitní zkoušku u právního subjektu, který má příslušnou akreditaci MŠMT,
e) zaplacení stanoveného finančního poplatku podle požadavků organizátora školení,
f) aktivní trenérská činnost.
3. Obsah a rozsah školení Licence B:
a) školení Licence B probíhá formou tří pětidenních konzultací v celkovém rozsahu 150 hodin,
b) rozsah výuky obsahuje 87 hodin teorie a 33 hodin praxe,
c) obecná část obsahuje 50 hodin teorie:
- teorie sportovního tréninku
- psychologie sportu
- pedagogika sportu
- kineziologie, anatomie
- fyziologie tělesné zátěže
- kompenzace
- výživa
- první pomoc

10 hodin teorie
6 hodin teorie
6 hodin teorie
8 hodin teorie
8 hodin teorie
4 hodiny teorie
4 hodiny teorie
4 hodiny teorie

d) speciální část - „trénink mimo led“ obsahuje celkem 50 hodin,
hodin praxe:
- filosofie výchovy dětí v ledním hokeji
1 hodina teorie
- komunikace
2 hodiny teorie
- trénink dovedností mimo led
3 hodiny teorie
- rozvoj vytrvalostí u dětí
1 hodina teorie
- rozvoj síly u dětí
2 hodiny teorie
- rozvoj rychlosti u dětí
2 hodiny teorie
- kompenzační cvičení
- trénink „core“
- kruhový trénink dětí a trénink

z toho 20 hodin teorie a 30

2 hodiny praxe
1 hodina praxe
2 hodiny praxe
2 hodiny praxe
6 hodin praxe
2 hodiny praxe
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na stanovištích
koordinační schopnosti
stavba plánu v Aplikaci Coach manager
diagnostika a testování dětí
drobné hry
metodická praxe

2 hodiny teorie
2 hodiny teorie
1 hodina teorie
2 hodiny teorie
2 hodiny teorie

2 hodiny praxe
2 hodiny praxe
1 hodina praxe
2 hodiny praxe
8 hodin praxe

e) speciální část - „trénink na ledě“ obsahuje celkem 50 hodin, z toho 22 hodin teorie a 28 hodin
praxe:
- systematika ledního hokeje
2 hodiny teorie
- individuální a týmový herní výkon
1 hodina teorie
- technika bruslení a „powerskating“
3 hodiny teorie
3 hodiny praxe
- koordinační schopnosti
2 hodiny teorie
2 hodiny praxe
- herní činnosti jednotlivce - útočné
2 hodiny teorie
2 hodiny praxe
- herní činnosti jednotlivce - obranné
2 hodiny teorie
2 hodiny praxe
- herní kombinace - útočné
1 hodina teorie
2 hodiny praxe
- herní kombinace - obranné
1 hodina teorie
2 hodiny praxe
- vhazování – technika, taktika
1 hodina teorie
1 hodina praxe
- hra brankáře
2 hodiny teorie
1 hodina praxe
- kondiční trénink dětí na ledě
1 hodina teorie
1 hodina praxe
- vedení družstva v utkání
3 hodiny teorie
- trénink hry na malém prostoru
1 hodina teorie
2 hodiny praxe
- metodická praxe
10 hodin praxe
4. Závěrečné hodnocení absolventa školení vychází z:
a) výsledků písemných testů z obecné části školení absolvovaných v úvodu druhé konzultace,
b) klasifikované metodické praxe absolventa,
c) vypracování práce formou zadaného tréninkového plánu a
d) výsledků ústních a praktických zkoušek, které probíhají mimo rámec školení minimálně 14 dní
po jeho absolvování.
5. Podmínkou k získání Licence B je:
a) absolvování školení Licence B ukončeného kladným závěrečným hodnocením nebo
b) absolvování bakalářského studia na FTVS UK nebo FSS MU ukončeného státní závěrečnou
zkouškou ze specializace lední hokej.
6. Licenci B uděluje MK ČSLH po předložení:
a) dokladu o splnění jedné z podmínek uvedených v čl. VIII odst. 5. této směrnice,
b) dokladu o zaplacení stanoveného finančního poplatku za udělení Licence.
7. Platnost Licence B:
a) je vždy do 31. 12. roku, v němž uplynou 4 roky od data jejího udělení;
b) se na žádost držitele Licence B prodlouží na další 4 roky, absolvoval-li držitel Licence B
v průběhu její platnosti Doškolovací semináře v minimálním rozsahu 16 Bodů, z toho nejméně
1 hlavní Doškolovací seminář, a zaplatil-li poplatek za prodloužení její platnosti.
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8. MK ČSLH je oprávněna na žádost držitele Licence B podmíněně prodloužit platnost této Licence o
jeden rok, nesplnil-li držitel Licence B podmínky pro její prodloužení dle čl. VIII odst. 7. písm. b)
této směrnice. Podmíněné prodloužení platnosti Licence B však není možné, byla-li držiteli Licence
B podmíněně prodloužena platnost této Licence kdykoliv během tří let předcházejících podání
žádosti o podmíněné prodloužení platnosti této Licence.

Článek IX - Licence A
Licence A je nejvyšší trenérskou kvalifikací.
1. Organizační zabezpečení:
a) studium zajišťuje FTVS UK ve spolupráci s MK ČSLH;
b) specializaci mohou přednášet pouze lektoři schválení MK ČSLH.
2. Podmínky pro přijetí na trenérskou školu při FTVS UK:
a) úspěšné vykonání přijímacích zkoušek, jejichž podmínky stanovuje FTVS UK ve spolupráci s MK
ČSLH,
b) vlastnictví Licence B,
c) minimální věk 23 let,
d) minimálně 1 rok trenérské praxe na úrovni trenéra Licence B s tím, že tato praxe se započítává
až po získání Licence B,
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou (MK ČSLH může udělit výjimku z této podmínky žadateli
o udělení Licence, který splňuje podmínku dle čl. VII odst. 1. této směrnice),
f) zaplacení stanoveného finančního poplatku,
g) aktivní trenérská činnost.
3. Podmínky pro přijetí ke studiu na magisterské studium FTVS UK se specializací lední hokej se řídí
příslušnými právními předpisy ČR.
4. Obsah a rozsah studia trenérské školy se specializací lední hokej při FTVS UK:
a) studium probíhá formou třídenních konzultací devětkrát v roce po dobu dvou let v celkovém
rozsahu 500 hodin,
b) výuka je v jednotlivých předmětech zakončena zápočtem (dále
(dále také jako „ZK“):
- specializace lední hokej
270 hodin
Z
- Základy anatomie a kineziologie
16 hodin
Z
- Pedagogika, pedagogika sportu
12 hodin
Z
- Základy hygieny, regenerace a masáže
8 hodin
Z
- Základy managementu sportu
10 hodin
Z
- Biochemie a základy výživy
8 hodin
- Historie tělesné kultury
8 hodin
Z
- Psychologie, psychologie sportu
12 hodin
Z

také jako „Z“) nebo zkouškou
ZK,
ZK,
ZK,
ZK,
ZK,
ZK,
ZK,
ZK,
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Fyziologie člověka
Biomechanika sportu
První pomoc
Pohybové hry
Didaktika sportu
Fyziologie zátěže a adaptací
Sportovní trénink
Antropomotorika
Trénink dětí a mládeže
Zdravotní TV
Organizace TV a sportu v ČR
Sport OSP
Základy práva
Kompenzační cvičení

12 hodin
16 hodin
8 hodin
10 hodin
10 hodin
12 hodin
16 hodin
10 hodin
10 hodin
12 hodin
8 hodin
16 hodin
4 hodin
12 hodin

Z
Z
Z
Z,
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z,
Z

ZK,
ZK,
ZK,
ZK,
ZK,
ZK,
ZK,
ZK,
ZK,
ZK,
ZK,
ZK.

5. Obsah a rozsah magisterského studia na FTVS UK se specializací lední hokej se řídí příslušnými
právními předpisy ČR.
6. Podmínkou k získání Licence A je:
a) absolvování magisterského studia na FTVS UK ukončeného státní závěrečnou zkouškou ze
specializace lední hokej nebo absolvování trenérské školy při FTVS UK se specializací lední
hokej a
b) trenérská praxe v níže uvedeném minimálním rozsahu s tím, že se započítává i trenérská praxe
po dobu příslušného studia:
- 1 rok praxe u družstva extraligy seniorů nebo
- 2 roky praxe u družstva I. ligy seniorů nebo u družstva účastnícího se nejvyšší soutěže
věkové kategorie juniorů nebo dorostu nebo
- 3 roky praxe u družstev ostatních soutěží řízených ČSLH.
7. Licenci A uděluje MK ČSLH po předložení:
a) dokladu o splnění podmínky uvedené v čl. IX odst. 6. písm. a) této směrnice,
b) potvrzení klubu o trenérské praxi,
c) dokladu o zaplacení stanoveného finančního poplatku za udělení Licence.
8. Platnost Licence A:
a) je vždy do 31. 12. roku, v němž uplynou 4 roky od data jejího udělení;
b) se na žádost držitele Licence A prodlouží na další 4 roky, absolvoval-li držitel Licence A
v průběhu její platnosti Doškolovací semináře v minimálním rozsahu 20 Bodů, z toho nejméně
2 hlavní Doškolovací semináře, a zaplatil-li poplatek za prodloužení její platnosti.
9. MK ČSLH je oprávněna na žádost držitele Licence A podmíněně prodloužit platnost této Licence o
jeden rok, nesplnil-li držitel Licence A podmínky pro její prodloužení dle čl. IX odst. 8. písm. b) této
směrnice. Podmíněné prodloužení platnosti Licence A však není možné, byla-li držiteli Licence A
podmíněně prodloužena platnost této Licence kdykoliv během tří let předcházejících podání
žádosti o podmíněné prodloužení platnosti této Licence.
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Článek X - Licence trenér brankářů
Licence trenér brankářů je druhem trenérské kvalifikace se zaměřením na přípravu a sportovní rozvoj
brankářů ledního hokeje.
1. Organizační zabezpečení:
a) školení/studium pořádá/zajišťuje MK ČSLH ve spolupráci s FTVS UK nebo VOŠ ČUS;
b) školení/studium pořádají/zajišťují i jiné právní subjekty, které mají oprávnění tato školení
provozovat, avšak pouze se souhlasem MK ČSLH a akreditací MŠMT;
c) z organizačních důvodů se doporučuje maximální počet 30 účastníků v jednom běhu;
d) organizátor školení je povinen předem písemně nahlásit MK ČSLH termín a místo konání
školení, vedoucího lektora školení, jmenný seznam přednášejících lektorů (u přednášejících
specializaci i jejich Licenci) a jmenný seznam účastníků školení; specializaci mohou přednášet
pouze lektoři schválení MK ČSLH.
2. Podmínky pro přijetí:
a) úspěšné vykonání přijímacího pohovoru,
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo absolvování rekvalifikačního kurzu nahrazujícího
maturitní zkoušku u právního subjektu, který má příslušnou akreditaci MŠMT,
c) zaplacení stanoveného finančního poplatku podle požadavků organizátora školení.
3. Obsah a rozsah školení Licence trenér brankářů:
a) školení Licence trenér brankářů probíhá formou tří pětidenních konzultací v celkovém rozsahu
150 hodin;
b) rozsah výuky obsahuje 102 hodin teorie a 48 hodin praxe;
c) obecná část obsahuje 50 hodin teorie:
- teorie sportovního tréninku
- psychologie sportu, komunikace
- pedagogika sportu, didaktika
- kineziologie, anatomie
- fyziologie a fyziologie tělesné zátěže
- první pomoc
- výživa
- kompenzační cvičení

10 hodin teorie
8 hodin teorie
8 hodin teorie
4 hodiny teorie
10 hodin teorie
2 hodiny teorie
4 hodiny teorie
4 hodiny teorie

d) speciální část „trénink mimo led“ obsahuje 25 hodin teorie a 25 hodin praxe:
- rozdíly mezi hráči a brankáři v přípravě
mimo led
1 hodina teorie
2 hodiny teorie
- anatomie v praxi
- fyziologie zátěže „trénink kondice“ v praxi
2 hodiny teorie
- mýty a fakta v tréninku mimo led
2 hodiny teorie
- základní pravidla tréninku mimo led
2 hodiny teorie
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individualizace tréninku mimo led
periodizace tréninku mimo led
prevence zranění a návrat po zranění
zahřátí a zklidnění
regenerace a suplementace
trénink středu těla
trénink zaměřený na sílu
trénink zaměřený na rychlost
trénink zaměřený na výbušnost
neurotraining
foam rolling
warm up (rozcvičení)
závěrečné cvičení
kompenzační cvičení

2 hodiny teorie
4 hodiny teorie
2 hodiny teorie
2 hodiny teorie
1 hodina teorie
1 hodina teorie
1 hodina teorie
1,5 hodiny teorie
1,5 hodiny teorie

4 hodiny praxe
4 hodiny praxe
4 hodiny praxe
4 hodiny praxe
1 hodina praxe
1 hodina praxe
3 hodiny praxe
2 hodiny praxe
2 hodiny praxe

e) speciální část „trénink na ledě“ obsahuje 27 hodin teorie a 23 hodin praxe:
- powerskating, přesuny
4 hodiny teorie
3 hodiny praxe
- zákroky a pozice
4 hodiny teorie
3 hodiny praxe
- hra holí
2 hodiny teorie
1 hodina praxe
- herní situace
2 hodiny teorie
2 hodiny praxe
- trénování
3 hodiny teorie
3 hodiny teorie
- úloha trenéra brankářů v týmu a klubu
- proces učení
1 hodina teorie
1 hodina praxe
- práce s brankáři
2 hodiny teorie
1 hodina praxe
- brankářská výzbroj a výstroj
1 hodina teorie
- specializované tréninky
2 hodiny teorie
1 hodina praxe
- využití tréninkových pomůcek
1 hodina teorie
1 hodina praxe
- využívání technologií a statistik
2 hodiny teorie
1 hodina praxe
- metodická praxe
9 hodin praxe
4. Závěrečné hodnocení absolventa školení vychází z:
a) výsledků písemných testů z obecné části školení absolvovaných v úvodu druhé konzultace a
b) vypracování práce formou zadaného tréninkového plánu.
5. Podmínkou k získání Licence trenér brankářů je absolvování školení Licence trenér brankářů
ukončeného kladným závěrečným hodnocením.
6. Licenci trenér brankářů uděluje MK ČSLH po předložení:
a) dokladu o absolvování školení Licence trenér brankářů ukončeného kladným závěrečným
hodnocením,
b) vyplněného a podepsaného formuláře „PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI TRENÉRA“ podaného
prostřednictvím Aplikace Coach Manager,
c) digitální fotografie žadatele o udělení Licence trenér brankářů odpovídající jeho věku a
splňující parametry pro vydání cestovního pasu dle příslušných právních předpisů České
republiky,
d) dokladu o zaplacení stanoveného finančního poplatku za udělení Licence.
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7. Platnost Licence trenér brankářů:
a) je vždy do 31. 12. roku, v němž uplynou 4 roky od data jejího udělení;
b) se na žádost držitele Licence trenéra brankářů prodlouží na další 4 roky, absolvoval-li držitel
Licence trenér brankářů v průběhu její platnosti Doškolovací semináře v minimálním rozsahu
20 Bodů, z toho nejméně 2 hlavní Doškolovací semináře pro trenéry brankářů, a zaplatil-li
poplatek za prodloužení její platnosti.
8. MK ČSLH je oprávněna na žádost držitele Licence trenér brankářů podmíněně prodloužit platnost
této Licence o jeden rok, nesplnil-li držitel Licence trenér brankářů podmínky pro její prodloužení
dle čl. X odst. 7. písm. b) této směrnice. Podmíněné prodloužení platnosti Licence trenér brankářů
však není možné, byla-li držiteli Licence trenér brankářů podmíněně prodloužena platnost této
Licence kdykoliv během tří let předcházejících podání žádosti o podmíněné prodloužení platnosti
této Licence.
9. Vlastnictví Licence trenér brankářů nevylučuje vlastnictví jiné Licence. Trenér vlastnící výlučně
Licenci trenér brankářů není oprávněn k vedení družstva dle článku XII. této směrnice.

Článek XI - Další ustanovení
1. Pokud u účastníka školení/studia nastanou vážné důvody pro přerušení školení/studia (např.
dlouhodobé onemocnění, angažmá v zahraničí atp.), účastník předloží písemnou odůvodněnou
žádost o přerušení školení/studia organizátorovi školení/studia, který tuto žádost posoudí a pokud
jí vyhoví, zároveň určí, jakým způsobem může účastník školení/studium dokončit. Doba přerušení
školení u Licence B nebo Licence trenér brankářů nesmí přesáhnout 2 roky. U Licence A, resp. u
Licence B, resp. u Licence trenér brankářů, lze studium trenérské školy při FTVS UK nebo FSS MU
nebo VOŠ ČUS přerušit pouze do doby otevření nového studijního ročníku. Přerušení studia na
FTVS UK se řídí příslušnými právními předpisy ČR.
2. Pokud se účastník školení/studia Licence A, resp. Licence B, resp. Licence trenér brankářů, který
úspěšně vykonal přijímací pohovor/zkoušky, nedostaví k zahájení školení/studia, musí se písemně
omluvit. Má-li dále zájem o školení/studium, může být přijat do nejbližšího následujícího
školení/studia bez přijímacího pohovoru, resp. přijímacích zkoušek.
3. Pro práci trenéra v soutěžích ČSLH, který není občanem ČR a nevlastní příslušnou platnou Licenci,
je nutný souhlas MK ČSLH, která na základě předložené platné trenérské licence z jiného státu
uzná způsobilost takového trenéra pro jeho práci v příslušné soutěži a vystaví mu odpovídající
potvrzení. Toto potvrzení se vydává nejdéle na dobu 12 měsíců s možností prodloužení.

Článek XII - Kvalifikační předpoklady trenérů pro vedení družstev v soutěžích řízených ČSLH a
reprezentačních družstev ČR
Pro vedení družstev v jednotlivých soutěžích řízených ČSLH a reprezentačních družstev ČR je
požadováno, aby trenér byl držitelem minimálně následující Licence:
Funkce

Jeden trenér

Ostatní trenéři

Trenér brankářů
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Družstvo

Typ Licence

ČR „A“

A

C hráč

ČR ženy

B

C+ mládež/C hráč

ČR 20, 19, 18, 17, 16

A

C hráč

ČR ženy 18, 16

B

C+ mládež

Extraliga seniorů
I. liga seniorů
II. liga seniorů

A
A
B

C hráč
C hráč
C+ mládež/C hráč

Extraliga juniorů

A

B

Liga juniorů

A

B

Regionální liga juniorů

C+ mládež

C+ mládež/C hráč

Extraliga dorostu

A

B

Liga dorostu
Regionální liga dorostu
Soutěž věkové
kategorie 9. tříd

B
C+ mládež

C+ mládež/C hráč
C+ mládež/C hráč

B

C+ mládež/C hráč

Liga starších žáků

B

C+ mládež/C hráč

Liga mladších žáků

C+ mládež

C+ mládež/C hráč

Soutěže žen
Ostatní soutěže

C+ mládež/C hráč
C+ mládež/C hráč

C+ mládež/C hráč
C+ mládež/C hráč

trenér brankářů (platí
od 1. 1. 2024)
trenér brankářů (platí
od 1. 1. 2024)
trenér brankářů (platí
od 1. 1. 2024)
trenér brankářů (platí
od 1. 1. 2024)
trenér brankářů (platí
od 1. 1. 2024)
trenér brankářů (platí
od 1. 1. 2025)
trenér brankářů (platí
od 1. 1. 2025)
trenér brankářů (platí
od 1. 1. 2025)
trenér brankářů (platí
od 1. 1. 2026)
trenér brankářů (platí
od 1. 1. 2026)
-

Článek XIII - Statut studenta Licence B
1. Statut studenta Licence B opravňuje trenéra k výkonu trenérské činnosti v rozsahu Licence B.
2. Statut studenta Licence B získává trenér přijetím ke školení/studiu Licence B. Tento statut trvá
maximálně do uplynutí jednoho roku od zahájení školení/studia. Pokud trenér v této době nesplní
veškeré podmínky pro udělení Licence B, ztrácí statut studenta Licence B. Opakované přijetí ke
školení/studiu Licence B nezpůsobuje obnovení statutu studenta Licence B. Statut studenta
Licence B se prokazuje písemným potvrzením MK ČSLH.
Článek XIV - Statut studenta Licence A
1. Statut studenta Licence A opravňuje trenéra k výkonu trenérské činnosti v rozsahu Licence A.
2. Statut studenta Licence A získává trenér:
a) přijetím ke studiu na trenérské škole při FTVS UK se specializací lední hokej nebo k
magisterskému studiu se specializací lední hokej na FTVS UK a
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b) splněním podmínky trenérské praxe v rozsahu stanoveném v čl. IX odst. 6. písm. b) této
směrnice.
3. Statut studenta Licence A trvá maximálně do uplynutí dvou let od předpokládaného řádného
termínu ukončení studia. Pokud trenér v této době nesplní veškeré podmínky pro udělení Licence
A, ztrácí statut studenta Licence A. Opakované přijetí ke studiu Licence A nezpůsobuje obnovení
statutu studenta Licence A. Statut studenta Licence A se prokazuje písemným potvrzením MK
ČSLH.
Článek XV - Statut studenta Licence trenér brankářů
1. Statut studenta Licence trenér brankářů opravňuje trenéra k výkonu trenérské činnosti v rozsahu
Licence trenér brankářů.
2. Statut studenta Licence trenér brankářů získává trenér přijetím ke školení/studiu Licence trenér
brankářů. Tento statut trvá maximálně do uplynutí jednoho roku od zahájení školení/studia.
Pokud trenér v této době nesplní veškeré podmínky pro udělení Licence trenér brankářů, ztrácí
statut studenta Licence trenér brankářů. Opakované přijetí ke školení/studiu Licence trenér
brankářů nezpůsobuje obnovení statutu studenta Licence trenér brankářů. Statut studenta
Licence trenér brankářů se prokazuje písemným potvrzením MK ČSLH.
Článek XVI - Opětovné udělení Licence
MK ČSLH je oprávněna žadateli o opětovné udělení Licence C+ mládež, Licence trenér brankářů,
Licence B nebo Licence A tuto opětovně udělit, pokud:
a) žádá o opětovné udělení příslušné Licence, kterou v minulosti vlastnil, a jejíž doba platnosti
uplynula,
b) absolvoval Doškolovací semináře minimálně v rozsahu stanoveném touto směrnicí pro
prodloužení platnosti příslušné Licence,
c) splnil případné další podmínky stanovené MK ČSLH,
d) zaplatil poplatek za opětovné udělení příslušné Licence.

Článek XVII - Závěrečná ustanovení
1. Bez platné Licence se trenérská činnost v soutěžích řízených ČSLH nepovoluje. V případě
nedodržení ustanovení této směrnice bude postupováno v souladu s příslušnými předpisy ČSLH.
2. Prodloužení platnosti příslušné Licence trenéra, který v průběhu její platnosti dovršil 65. rok věku,
není podmíněno absolvováním Doškolovacích seminářů v rozsahu stanoveném touto směrnicí.
3. V období mezi zasedáními MK ČSLH je šéftrenér nebo metodik ČSLH oprávněn učinit neodkladná
rozhodnutí, která jinak podle této směrnice spadají do kompetence MK ČSLH.
4. Schváleno VV ČSLH dne 8. 6. 2022.
5. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí její
účinnosti ruší všechny směrnice dříve upravující výše uvedené.
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V Praze dne 8. 6. 2022

……………………………………
Martin Urban
generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.
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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje
č. 130
upravující

povinnosti pořádajícího klubu při zajištění
zdravotnické služby
v souladu s čl. 314 písm. e) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu
ledního hokeje z.s.
1. Pořádající klub je povinen zajistit zdravotnickou službu s potřebným vybavením pro první
pomoc a telefon, kterým je kdykoliv možno přivolat rychlou lékařskou pomoc.
2. Nestanoví-li jiné předpisy vydané Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále také jako
„ČSLH“) jinak, je pořádající klub pro pořádání mezinárodních utkání a utkání I. ligy seniorů
povinen zajistit přítomnost lékaře na zimním stadionu a sanitky u zimního stadionu,
pokud její dojezdová vzdálenost je delší pěti minut.
3. Pro pořádání utkání v soutěžích Extraliga juniorů, Liga juniorů a Extraliga dorostu je
pořádající klub povinen zajistit přítomnost lékaře na zimním stadionu.
4. Pro pořádání ostatních utkání je pořádající klub povinen zajistit přítomnost buďto lékaře
nebo zdravotní sestry nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik
(student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
5. Ve všech soutěžích ČSLH a při tréninkovém procesu družstev účastnících se těchto soutěží
je povinností pořádajícího klubu vybavit na zimním stadionu ošetřovnu první pomoci
minimálně (i) externím defibrilátorem ve funkčním stavu, v blízkém dosahu a
připravenému k okamžitému použití, (ii) krčním límcem „Philadelphia“ dětským a
dospělým s možností jednoho s regulovanou výškou pro děti i dospělé, (iii) sadou fixací
na končetiny horní a dolní s možností vakuových fixačních dlah nebo Kramerových dlah
různých velikostí, (iv) obvazovým materiálem (obvazy různé šířky, sterilní krytí, gázy a
tampóny), (v) desinfekcí (septonex, betadine atd.) a (vi) léky na bolest v tabletách či
injekční formě, náplastmi na provizorní zalepení tržných ran, náplastmi na rány.
6. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího vydání. Datem nabytí její účinnosti
ruší platnost a účinnost všech směrnic dříve upravujících výše uvedené.
V Praze dne 8. 6. 2022

…………………………
Martin Urban
generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.
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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 132
upravující

licence rozhodčích
1.

Základní ustanovení
Tato směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje
z.s. (dále také jako „ČSLH“), podmínky a způsob jejich získávání, evidenci rozhodčích a doklady o
přiznání licence. Touto směrnicí jsou povinni se řídit všichni rozhodčí, kterým byla přiznána
některá z licencí, všechny členské kluby a orgány ČSLH.

2. Studium „Diplomovaný rozhodčí“ (D - nejvyšší kvalifikace)
a) organizační zajištění:
– pořádá komise rozhodčích ČSLH ve spolupráci s vysokou školou,
– o přiznání licence rozhoduje komise jmenovaná ČSLH a vysokou školou;
b) podmínky pro přijetí:
– stanovuje vysoká škola,
– součástí přijímacího řízení je absolvování testů bruslení;
c) minimální náplň studia:
– první pomoc
– právní aspekty ve sportu
– fyziologie
– biomechanika
– anatomie
– kineziologie
– specializace
– pedagogika
– psychologie sportu
– pravidla ledního hokeje
– technika řízení utkání
– strategie řízení utkání
– odborná praxe rozhodčího

(12 hodin + zápočet),
(12 hodin + zápočet),
(12 hodin + zápočet),
(12 hodin + zápočet),
(12 hodin + zápočet),
(12 hodin + zápočet),
(100 hodin + zkouška),
(12 + zkouška),
(24 + zkouška)
(12 + zkouška),
(12 + zápočet),
(12 + zkouška),
(30 utkání + zápočet);

d) podmínky pro přiznání licence:
– absolvování studia včetně zkoušek,
– nejméně dvě sezony aktivní činnosti v soutěži ČSLH jako hlavní nebo čárový rozhodčí;
e) platnost licence neomezeně.
3. Licence rozhodčího I. třídy (druhá nejvyšší kvalifikace)
a) organizační zajištění:
– pořádá komise rozhodčích ČSLH zpravidla jednou ročně jako vícedenní intenzivní školení,
– o přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích ČSLH;
b) podmínky pro přijetí:
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– platná licence II. třídy,
– návrh a doporučení komise rozhodčích krajského výkonného výboru ČSLH (dále také jako
„KVV ČSLH“),
– nejméně jedna sezona aktivní činnosti v nejvyšší krajské soutěži dospělých jako hlavní nebo
čárový rozhodčí,
– zaplacení účastnického poplatku,
– v případě, že počet navržených účastníků přesahuje možnosti školení, vybere komise
rozhodčích ČSLH uchazeče s ohledem na potřebu rozhodčích v jednotlivých místech
a s ohledem na perspektivu jejich dalšího odborného růstu;
c) minimální náplň školení:
– výklad a aplikace pravidel ledního hokeje – teoretický seminář (10 hodin),
– řády a další předpisy ČSLH, povinnosti rozhodčího – přednášky (3 hodiny),
– pohyb rozhodčích, signalizace, spolupráce – teoretická část (2 hodiny), praktická část na
ledě, (2 hodiny),
– bruslařské testy (3 cviky – rychlost, obratnost, vytrvalost),
– test z pravidel ledního hokeje a řádů a dalších předpisů ČSLH (1 hodina),
– atletické prověrky;
d) podmínky pro přiznání licence:
– absolvování školení,
– v testech z pravidel, bruslení a atletice splnění limitů, které stanoví pořadatel školení;
e) platnost licence:
– 3 roky od data jejího přiznání,
– absolvováním předsezonního semináře nebo doškolení pořádaných komisí rozhodčích ČSLH
se platnost licence prodlužuje na další 3 roky.
4. Licence rozhodčího II. třídy (střední kvalifikace)
a) organizační zajištění:
– pořádají komise rozhodčích KVV ČSLH zpravidla jako jednodenní seminář,
– konání semináře je povinen pořadatel hlásit nejméně dva týdny před zahájením komisi
rozhodčích ČSLH,
– o přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích KVV ČSLH;
b) podmínky pro přijetí:
– platná licence III. třídy,
– nejméně jedna sezona aktivní činnosti rozhodčího,
– zaplacení účastnického poplatku,
– účastníky vybírá komise rozhodčích KVV ČSLH na základě jejich předchozího působení
a výsledků;
c) minimální náplň semináře:
– pravidla ledního hokeje – výklad (2 hodiny),
– bruslařské testy (3 cviky – rychlost, obratnost, vytrvalost),
– test z pravidel ledního hokeje a řádů a dalších předpisů ČSLH (1 hodina);
d) podmínky pro přiznání licence:
– absolvování semináře,
– v testech z pravidel a bruslení splnění limitů, které stanoví pořadatel;
e) platnost licence:
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– 3 roky od data jejího přiznání,
– absolvováním předsezonního semináře nebo doškolení se platnost licence prodlužuje na
další 3 roky.
5. Licence rozhodčího III. třídy (základní kvalifikace)
a) organizační zajištění:
– pořádají komise rozhodčích KVV ČSLH nejméně jednou ročně jako vícedenní školení,
– v případě, že počet navržených účastníků přesahuje možnosti školení, vybere pořadatel
školení uchazeče s ohledem na potřebu rozhodčích v jednotlivých místech,
– konání školení je povinen pořadatel hlásit nejméně dva týdny před zahájením komisi
rozhodčích ČSLH,
– o přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích KVV ČSLH;
b) podmínky pro přijetí:
– zaplacení účastnického poplatku;
c) minimální náplň školení:
– pravidla ledního hokeje – přednášky (12 hodin),
– řády a další předpisy ČSLH, povinnosti rozhodčího – přednášky (3 hodiny),
– pohyb rozhodčích, signalizace, spolupráce – teoretická část (2 hodiny), praktická část na ledě
(3 hodiny),
– sledování nebo řízení utkání – praktická část (2 hodiny),
– první pomoc při úrazech v ledním hokeji (1 hodina),
– bruslařské testy (3 cviky – rychlost, obratnost, vytrvalost),
– test z pravidel ledního hokeje a řádů a dalších předpisů ČSLH (1 hodina);
d) podmínky pro přiznání licence:
– minimální věk 15 let a ukončení povinné školní docházky,
– absolvování školení;
e) délka platnosti licence:
– 5 let od data jejího přiznání,
f) licenci III. třídy obdrží na dobu 5 let rozhodčí, kterému skončila platnost licence I. nebo II. třídy
a nevznikl mu současně nárok na přiznání trvale platné licence.
6. Licence rozhodčího pro minihokej (M)
a) organizační zajištění:
– pořádají komise rozhodčích KVV ČSLH jako jednodenní školení,
– o přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích KVV ČSLH;
b) podmínky pro přijetí:
– zaplacení účastnického poplatku;
c) minimální náplň školení:
– řády a další předpisy ČSLH, základní ustanovení (1 hodina)
– pravidla minihokeje a základy Pravidel ledního hokeje (3 hodiny)
– zápis z turnaje minihokeje a zápis o utkání (1 hodina)
– odpovědnost a perspektiva rozhodčího v ledním hokeji (1 hodina)
– pohyb rozhodčího a signalizace při minihokeji, praktická část na ledě (1 hodina),
d) podmínky pro přiznání licence:
– minimální věk 15 let a ukončení povinné školní docházky,
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– absolvování školení;
e) délka platnosti licence:
– 5 let od data jejího přiznání.
7. Trvale platná licence rozhodčího
a) na základě předchozí činnosti rozhodčího komise rozhodčích KVV ČSLH přizná trvale platnou
licenci (dále také jako „Licence T“) rozhodčímu, který splňuje některou z těchto podmínek:
– řídil alespoň jednu sezonu utkání nejvyšší celostátní soutěže (ELH),
– řídil alespoň dvě sezony utkání I. ligy ČR,
– řídil alespoň tři sezony utkání II. ligy ČR,
– řídil alespoň pět sezon utkání krajské soutěže;
b) Licence T je přiznávána na základě žádosti rozhodčího podané příslušné komisi rozhodčích KVV
ČSLH podle místa bydliště; žádost musí obsahovat:
– jméno, příjmení, datum narození, adresu,
– podmínku, kterou splňuje pro přiznání Licence T s uvedením konkrétních sezon.
8. Zvláštní ustanovení
a) pořadatel školení licence III. třídy může na školení přijmout uchazeče, který absolvuje jen
teoretické části školení; takovému absolventovi, dovršil-li již 15. rok věku a ukončil-li povinnou
školní docházku, se přizná licence opravňující pouze k výkonu funkcí pomocných rozhodčích
(III.P);
b) pořadatel školení licence II. třídy může na školení zařadit účastníka, který je minimálně jednu
sezónu držitelem licence III.P a absolvoval minimálně 50 utkání ve funkcích pomocného
rozhodčího; takový účastník absolvuje jen teoretické části školení; pokud v testu z pravidel
ledního hokeje a řádů a dalších předpisů ČSLH splní limit stanovený pořadatelem školení pro
licenci II. třídy; přizná se mu licence II. třídy opravňující pouze k výkonu funkcí pomocných
rozhodčích (II.P);
c) příslušná komise rozhodčích může na základě odpovídajících zkoušek a testů přiznat licenci I.,
II. nebo III. třídy rozhodčímu, který absolvoval obdobné školení v zahraničí a splňuje všechny
podmínky této směrnice; zahraniční rozhodčí s licencí Mezinárodní hokejové federace ledního
hokeje (dále také jako „IIHF“) je považován za rozhodčího s licencí I. třídy;
d) komise rozhodčích ČSLH může k umožnění zapojení vrcholového hráče ledního hokeje jako
rozhodčího bez splnění podmínek stanovených čl. 5 této směrnice přiznat licenci rozhodčího
III. třídy uchazeči, který:
– předloží žádost o přiznání licence rozhodčího III. třídy obsahující jméno, příjmení, rodné číslo
a adresu trvalého bydliště,
– předloží potvrzení o sehrání nejméně 200 mistrovských utkání hráčem v extralize seniorů
nebo v nejvyšších soutěžích zemí účastnících se v době odehrání příslušných utkání
mistrovství světa nejvyšší výkonnostní skupiny seniorů vydané ředitelem extraligy seniorů,
– zaplatí stanovený finanční poplatek za přiznání licence,
– úspěšně vykoná test z pravidel ledního hokeje a řádů a dalších předpisů ČSLH,
s tím, že platnost této licence rozhodčího III. třídy je vždy do 31. 12. roku, v němž uplynou 4
roky od data jejího přiznání;
e) výkonný výbor ČSLH může přiznat licenci rozhodčího I., II. nebo III. třídy na základě návrhu
komise rozhodčích ČSLH i rozhodčímu, který nesplňuje ustanovení této směrnice.
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9. Semináře a soustředění
Komise rozhodčích pořádají kromě školících akcí pro jednotlivé licence předsezonní semináře
a soustředění rozhodčích. Jejich organizace, náplň a výběr uchazečů je v kompetenci pořadatele
akce.
10. Evidence licencí
a) komise rozhodčích ČSLH vydává doklady a vede evidenci licencí diplomovaný rozhodčí, licencí
rozhodčího I. třídy, licencí rozhodčího II. třídy přiznaných ve smyslu čl. písm. e) této směrnice a
licencí rozhodčího III. třídy přiznaných ve smyslu čl. 8 písm. d) či e) této směrnice;
b) komise rozhodčích KVV ČSLH vydávají doklady a vedou evidenci ostatních licencí; do 14 dnů od
přiznání licence zadá pověřený pracovník komise rozhodčích KVV ČSLH údaje k nově přiznané
licenci do elektronického systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky
https://rozhodci.ceskyhokej.cz.
11. Prokazování přiznání licencí
Přiznání licence rozhodčí prokazuje odznakem a QR kódem uvedeným na průkazu rozhodčího.
Odznak a průkaz rozhodčího poskytne rozhodčímu orgán ČSLH, který přiznal licenci, a současně
stanoví výši poplatku za jejich vydání. Za účelem vystavení průkazu rozhodčího je rozhodčí
povinen předložit fotografii odpovídající jeho věku a splňující parametry pro vydání cestovního
pasu dle příslušných právních předpisů České republiky.
Odznak rozhodčího je rozhodčí povinen nosit v levé polovině přední části dresu rozhodčího,
odznak je kombinací loga „Český hokej“ a nápisu „ROZHODČÍ “, ve dvou typech:
– v černobílém provedení pro licenci III. třídy a licenci M,
– v barevném provedení pro ostatní licence.
Průkaz rozhodčího obsahuje jméno, příjmení, identifikační číslo a fotografii rozhodčího, QR kód a
dobu platnosti průkazu.
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12. Kvalifikační předpoklady pro jednotlivé soutěže a utkání
(v tabulce uvedeny předepsané licence)
Brankový
videorozhodčí

Brankoví
rozhodčí,
ved. boxu

Ostatní
pomocní
rozhodčí

Hlavní
rozhodčí

Čároví
rozhodčí

podle
předpisů
IIHF

podle
předpisů IIHF

D, I., T

D, I., T

D, I., II., T

D, I., T

D, I., II., T

D, I., II., III., T

podle předpisů
APK LH

podle
předpisů APK
LH

podle
předpisů
APK LH

D, I., II., T

D, I., II., T

I. liga seniorů

D, I.

D, I.

D, I., T

D, I., II., T

D, I., II., III., T

II. liga seniorů

D, I.

D, I.

D, I., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Univerzitní liga ledního hokeje

D, I.

D, I.

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Extraliga juniorů

D, I.

D, I.

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Extraliga dorostu

D, I.

D, I.

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Liga juniorů

D, I.

D, I., II.

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Liga dorostu, VTM U15

D, I., II.

D, I., II.

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Regionální liga juniorů

D, I., II.

D, I., II.

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Regionální liga dorostu

D, I., II.

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Nejvyšší soutěž žen

D, I., T

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Ostatní soutěže žen

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II.

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., T

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

D, I., II., T

D, I., II., III., T

D, I., II., III., T

Soutěž
Utkání reprezentace ČR A
Ostatní utkání reprezentace
Extraliga seniorů

Soutěž věkové kategorie 9. tříd
Ligy starších žáků, VTM U14
Ligy mladších žáků
Krajské soutěže seniorů,
juniorů a dorostu
Okresní soutěže
Soutěže věkové kategorie 2. - 4.
tříd
Para hokej

D, I., T

stanoví příslušná
vnitřní
směrnice ČSLH
D, I., II., T
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13. Osobní údaje
a) ČSLH je oprávněn shromažďovat, evidovat a dále uvedeným způsobem nakládat
s následujícími osobními údaji o rozhodčím, což rozhodčí bere na vědomí; ČSLH je zejména
oprávněn:
– zveřejňovat jméno, příjmení, akademické tituly a věk rozhodčího, informaci o zařazení
rozhodčího v soutěžích v předcházejících sezónách, celkové hodnocení rozhodčího
v příslušné sezóně, slovní i číselné hodnocení výkonu rozhodčího v jednotlivých utkáních ze
strany ČSLH, popř. IIHF, či příslušné komise rozhodčích;
– poskytovat třetím osobám rodné číslo, adresu bydliště, adresu pro zasílání pošty,
elektronickou adresu, telefonní spojení, čísla bankovních účtů, výše příjmů za řízení utkání,
velikosti oblečení, obuvi, výšku posty, hmotnost, znalost jazyků, výsledky jazykových
zkoušek, výsledky psychologických případně jiných testů, výsledky dosažené v seminářích a
školení, údaje o zdravotním stavu, a to pouze na základě výslovného souhlasu rozhodčího,
nebo je-li tak ČSLH, popř. IIHF povinen učinit na základě obecně závazného právního
předpisu; jinak lze využívat tato data pouze pro vnitřní potřebu ČSLH, resp. IIHF.
b) Účelem zpracování osobních údajů dle písm. a) tohoto článku je plnění povinností rozhodčího
a ČSLH stanovených vnitřní směrnicí ČSLH upravující povinnosti a odměňování rozhodčích
v platném znění, jakož i pořádání sportovních událostí a vyvíjení činnosti související
s pořádáním těchto událostí.
c) ČSLH se zavazuje zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření dle zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zejména, aby nemohlo dojít k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují,
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a
aktualizovat; ČSLH je schopen tato opatření doložit.
14. Přechodná a závěrečná ustanovení
a) schváleno výkonným výborem ČSLH dne 28. 7. 2022;
b) tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí její
účinnosti se ruší směrnice upravující výše uvedené.
V Praze dne 28. 7. 2022

…………………………
Martin Urban
generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.
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Příloha
Vzor odznaku licence III. třídy a licence M
(7,5 x 10 cm)

Vzor odznaku ostatních licencí
(7,5 x 10 cm)
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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 133
upravující

domácí ustanovení k pravidlům ledního hokeje
1. Tato směrnice upravuje odchylky od pravidel ledního hokeje vydaných mezinárodní hokejovou
federací v platném znění (dále také jako „Pravidla“) platné ve všech soutěžích organizovaných a
řízených Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“). Touto směrnicí nejsou dotčeny
případné další odchylky od Pravidel stanovené jinými předpisy ČSLH.
2. Odchylně od Pravidel platí ve všech soutěžích ČSLH:
a) je-li rozhodčím utkání uložen hráči větší trest za vražení na hrazení dle odst. 41.3. Pravidel, musí
být hráči vždy současně uložen také osobní trest do konce utkání,
b) je-li rozhodčím utkání uložen hráči větší trest za napadení dle odst. 42.3. Pravidel, musí být hráči
vždy současně uložen také osobní trest do konce utkání,
c) je-li rozhodčím utkání uložen hráči větší trest za zásah do nohou dle odst. 44.3. Pravidel, musí
být hráči vždy současně uložen také osobní trest do konce utkání,
d) je-li rozhodčím utkání uložen hráči větší trest za faul loktem dle odst. 45.3. Pravidel, musí být
hráči vždy současně uložen také osobní trest do konce utkání,
e) je-li rozhodčím utkání uložen hráči větší trest za nedovolené bránění dle odst. 56.4. Pravidel,
musí být hráči vždy současně uložen také osobní trest do konce utkání,
f) je-li rozhodčím utkání uložen hráči větší trest za podrážení dle odst. 57.3. Pravidel, musí být
hráči vždy současně uložen také osobní trest do konce utkání,
g) je-li rozhodčím utkání uložen hráči, trenérovi nebo funkcionáři osobní trest do konce utkání za
fyzické napadání rozhodčích dle čl. 40 Pravidel, má takový jednotlivec automaticky zastavenou
činnost až do uzavření případu příslušnou disciplinární komisí,
3. Schváleno VV ČSLH dne 28. 7. 2022.
4. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí její
účinnosti se ruší směrnice upravující výše uvedené.
V Praze dne 28. 7. 2022

……………………………………
Martin Urban
generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.
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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 135
upravující

pravidla pro hru tělem ve věkové kategorii starších a
mladších žáků a tresty za přestupky proti pravidlům ledního
hokeje
Článek I.
PŮSOBNOST
Tato směrnice upravuje pravidla pro hru tělem a tresty za přestupky proti pravidlům ledního hokeje
v platném znění (dále také jako „Pravidla“) 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 také jako „SDŘ“) ve věkové kategorii starších žáků (pro sezónu
2022-2023 se jedná o kategorii hráčů ročníku narození 2009 a 2010) a věkové kategorii mladších žáků
(pro sezónu 2022-2023 se jedná o kategorii hráčů ročníku narození 2011 a 2012).

Článek II.
HRA TĚLEM
1. Ve smyslu Pravidel je hra tělem v utkáních ledního hokeje nedílnou součástí hry s tím, že tresty za
přestupky proti Pravidlům upravují Pravidla.
2. Se zvláštním přihlédnutím k věku hráčů účastnících se utkání mistrovských dlouhodobých a
krátkodobých soutěží organizovaných řídícím orgánem soutěže ve smyslu čl. 202 SDŘ ve věkové
kategorii starších žáků a věkové kategorii mladších žáků a značných rozdílů v tělesné konstituci
jednotlivých hráčů v uvedených věkových kategoriích se v těchto utkáních hra do těla posuzuje dle
Pravidel platných pro ženský hokej (zejména čl. 101.1. Pravidel).

Článek III.
TRESTY ZA PŘESTUPKY
1. Druh a výše trestu za přestupek proti Pravidlům v utkání mistrovské dlouhodobé nebo krátkodobé
soutěže organizované řídícím orgánem soutěže ve smyslu čl. 202 SDŘ ve věkové kategorii starších
žáků upravují v plném rozsahu Pravidla.
2. Za přestupek proti Pravidlům v utkání mistrovské dlouhodobé nebo krátkodobé soutěže
organizované řídícím orgánem soutěže ve smyslu čl. 202 SDŘ ve věkové kategorii mladších žáků se
trest dle Pravidel, není-li dále stanoveno jinak, neuloží s tím, že rozhodčí za každý jednotlivý
přestupek nařídí tzv. „letmé trestné střílení“ (dále také jako „LTS“) - viz čl. IV této směrnice.

Článek IV.
NAŘÍZENÍ LETMÉHO TRESTNÉHO STŘÍLENÍ
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1. LTS se nařídí za přestupek hráče, funkcionáře nebo družstva klubu proti Pravidlům, za který by dle
Pravidel:
a) bylo nařízeno trestné střílení,
b) byl uložen menší trest s tím, že není-li dále stanoveno jinak, provinivší se hráč neusedne na
trestnou lavici, ale pokračuje ve hře,
c) byl uložen větší trest + osobní trest do konce utkání s tím, že provinivší se hráč bude vykázán
z utkání a bude nahrazen jiným hráčem,
d) byl uložen trest ve hře s tím, že provinivší se hráč bude vykázán z utkání a bude nahrazen
jiným hráčem.
2. LTS se nenařídí za přestupek hráče, funkcionáře nebo kolektivu družstva klubu proti Pravidlům, za
který se dle Pravidel ukládá samostatně osobní trest, nebo samostatně osobní trest do konce
utkání. V takovém případě bude při ukládání příslušného trestu postupováno dle Pravidel.
3. V případě, že se hráč, funkcionář nebo kolektiv družstva klubu dopustí přestupku proti Pravidlům,
rozhodčí bez ohledu na to, který hráč má v daný okamžik puk pod kontrolou, přeruší hru okamžitě,
a to s výjimkou situace, kdy jsou hráči družstva klubu, jehož hráč byl faulován, v držení puku a
nacházejí se v bezprostřední gólové příležitosti.
4. V případě, že má být jednomu družstvu klubu ve stejném čase uloženo více trestů současně, bude
nařízeno pouze jedno LTS. Další přestupky budou provinivšími se hráči, resp. hráči určenými
trenérem družstva klubu v případech, kdy bude trest uložen hráčské lavici, brankáři, nebo
funkcionáři, odpykány na trestné lavici bez změny počtu hráčů v poli. Obdobně bude postupováno
v situaci, kdy bude témuž hráči uloženo více trestů v témže čase utkání, přičemž v takovém případě
provinivší se hráč bude vykázán z ledu a bude nahrazen jiným hráčem do pole. Hráči odpykávající
tresty na trestné lavici opustí trestnou lavici v prvním přerušení hry po uplynutí jejich trestů.
5. V případě, že má být ve stejném čase uložen družstvům obou klubů shodný počet trestů (vyjma
osobních trestů nebo trestů do konce utkání), LTS se nenařídí. Dvojitý menší trest se pro účely
tohoto ustanovení považuje za jeden trest. Přestupky budou provinivšími se hráči, resp. hráči
určenými trenérem družstva klubu v případech, kdy bude trest uložen hráčské lavici, brankáři, nebo
funkcionáři, odpykány na trestné lavici bez změny počtu hráčů v poli. Hráči odpykávající tresty na
trestné lavici opustí trestnou lavici v prvním přerušení hry po uplynutí jejich trestů.
6. V případě, že má být ve stejném čase uložen družstvům obou klubů vyšší, nikoliv však shodný, počet
trestů, bude nařízeno pouze jedno LTS. Další přestupky budou provinivšími se hráči, resp. hráči
určenými trenérem družstva klubu v případech, kdy bude trest uložen hráčské lavici, brankáři, nebo
funkcionáři, odpykány na trestné lavici bez změny počtu hráčů v poli. Hráči odpykávající tresty na
trestné lavici opustí trestnou lavici v prvním přerušení hry po uplynutí jejich trestů.

Článek V.
PROVEDENÍ LETMÉHO TRESTNÉHO STŘÍLENÍ
1. LTS provádí faulovaný hráč. V jiných případech a v případech, kdy faulovaný hráč nemůže z důvodu
jeho zranění LTS provést, provádí LTS kterýkoliv hráč v poli určený trenérem družstva klubu.
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2. Při LTS je na ledě hráč provádějící LTS, pět jeho spoluhráčů, z toho nejvýše jeden brankář, a pět
hráčů v poli a brankář z družstva soupeře.
3. Rozestavení hráčů před provedením LTS musí být takové, že hráč provádějící LTS zaujme pozici u
puku, který bude umístěn na středový bod pro vhazování, spoluhráči zaujmou pozici na modré čáře
vzdálenější od branky, na kterou má být LTS prováděno, a to vždy na straně od osy hřiště blíže
k hráčským lavicím a hráči bránícího družstva klubu zaujmou pozici na modré čáře vzdálenější od
branky, na kterou mát LTS prováděno, a to vždy na straně od osy hřiště vzdálenější od osy hřiště.
4. LTS zahajuje zapískáním rozhodčí.
5. Zahájí-li hráč, který má provést LTS, provedení LTS předtím, než mu to umožní rozhodčí zapískáním,
nebo jeho spoluhráči opustí stanovenou pozici na modré čáře před zapískáním rozhodčího, jímž
bude dán pokyn k zahájení LTS, LTS se opakuje. LTS se bez náhrady zruší a hra bude pokračovat
vhazováním na středovém bodu pro vhazování, pokud se hráč, který má provést LTS, nebo jeho
spoluhráči dopustí druhého provinění v rámci téhož LTS ve smyslu věty předcházející.
6. Opustí-li hráči bránícího družstva klubu stanovenou pozici na modré čáře před zapískáním
rozhodčího, jímž bude dán pokyn k zahájení LTS, nebo brankář bránícího družstva vyjede
z brankoviště dříve, než se hráč provádějící LTS dotkne puku, LTS se opakuje. LTS se zruší a družstvu
klubu, jehož hráč měl provádět LTS, bude přiznán vstřelený gól, pokud dojde k druhému provinění
v rámci téhož LTS ve smyslu věty předcházející.
7. Bude-li v průběhu provádění LTS hráč provádějící LTS faulován, ať už hráčem v poli nebo brankářem,
rozhodčí přeruší hru a nařídí opakování LTS. Dopustí-li se některý z bránících hráčů v poli nebo
brankář faulu i v případě opakovaného LTS, LTS se zruší a družstvu klubu, jehož hráč měl provádět
LTS, bude přiznán vstřelený gól. Za střelce gólu bude v zápise o utkání označen hráč, který měl LTS
provést.
8. Bude-li v průběhu provádění LTS hráč provádějící LTS faulován způsobem, za který by dle Pravidel
rozhodčí uložil větší trest + osobní trest do konce utkání nebo trest ve hře, LTS se zruší a družstvu
klubu, jehož hráč měl provádět LTS, bude přiznán vstřelený gól. Za střelce gólu bude v zápise o
utkání označen hráč, který měl LTS provést. Hráč, který se dopustí takového faulu v průběhu
provádění LTS, bude vykázán z utkání a bude nahrazen jiným hráčem v poli. Do zápisu o utkání se
faulujícímu hráči zapíše číslovka 20 odpovídající standardnímu označení uložení osobního trestu do
konce utkání, resp. číslovka 25 odpovídající standardnímu označení uložení trestu ve hře.
9. Bude-li v průběhu provádění LTS faulován bránící hráč některým ze spoluhráčů hráče družstva
klubu, který provádí LTS, LTS se bez náhrady zruší a hra bude pokračovat vhazováním na středovém
bodu pro vhazování.
10. Bude-li v průběhu provádění LTS faulován bránící hráč některým ze spoluhráčů hráče družstva
klubu, který provádí LTS, způsobem, za který by dle Pravidel rozhodčí uložil větší trest + osobní trest
do konce utkání nebo trest ve hře, LTS se bez náhrady zruší a hra bude pokračovat vhazováním na
středovém bodu pro vhazování. Hráč, který se dopustí takového faulu v průběhu provádění LTS,
bude vykázán z utkání a bude nahrazen jiným hráčem v poli. Do zápisu o utkání se faulujícímu hráči
zapíše číslovka 20 odpovídající standardnímu označení uložení osobního trestu do konce utkání,
resp. číslovka 25 odpovídající standardnímu označení uložení trestu ve hře.
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11. Není-li z LTS dosaženo gólu, hra se nepřerušuje, ale pokračuje se ve hře. Hráči provádějícímu LTS je
tak dovoleno dorazit vlastní střelu.
12. Pokud je nařízeno LTS nařízeno po vypršení hracího času první nebo druhé třetiny, LTS se provede
na začátku třetiny následující. Pokud má být po vypršení hracího času utkání nařízeno LTS za
přestupek, k němuž došlo před vypršením hracího času utkání, provede se standardní trestné
střílení.
13. Pokud dojde k jakémukoliv přestupku po vypršení hracího času utkání, LTS ani standardní trestné
střílení se za takový přestupek nenařizuje.
Článek VI.
ČINNOST ČASOMĚŘIČE
Při provádění LTS bude časomíra spuštěna bezprostředně poté, kdy hráč provádějící LTS provede jeho
zakončení. Dosáhne-li provedením LTS vstřelení gólu, časomíra spuštěna nebude a bude spuštěna
opětovně až v okamžiku zahájení hry vhazováním na středovém bodu pro vhazování.

Článek VII.
ZÁPIS LETMÉHO TRESTNÉHO STŘÍLENÍ
1. Nařízení LTS bude v zápise o utkání zaznamenáno v kolonce označené v zápise o utkání jako „Min.“
pomocí zkratky LTS a to s uvedením času utkání, ve kterém došlo k přerušení hry.
2. V případě nařízení LTS za dva přestupky, za které by dle Pravidel měl být uložen dvojitý menší trest,
bude v zápise o utkání uložení takového trestu zaznamenáno ve dvou samostatných řádcích,
přičemž v prvním řádku bude v kolonce označené v zápise o utkání jako „Min.“ zaznamenána
zkratka LTS, a ve druhém řádku v kolonce označené v zápise o utkání jako „Min.“ zaznamenána
číslovka odpovídající délce uloženého trestu.
3. V případě nařízení LTS za přestupek, za který by dle Pravidel měl být uložen větší trest + osobní trest
do konce utkání, bude v zápise o utkání uložení takového trestu zaznamenáno ve dvou
samostatných řádcích, přičemž v prvním řádku bude v kolonce označené v zápise o utkání jako
„Min.“ zaznamenána zkratka LTS, a ve druhém řádku v kolonce označené v zápise o utkání jako
„Min.“ zaznamenána číslovka 20 odpovídající standardnímu označení uložení osobního trestu do
konce utkání.
4. V případě nařízení LTS za přestupek, za který by dle Pravidel měl být uložen trest ve hře, bude
v zápise o utkání uložení takového trestu zaznamenáno ve dvou samostatných řádcích, přičemž v
prvním řádku bude v kolonce označené v zápise o utkání jako „Min.“ zaznamenána zkratka LTS, a
ve druhém řádku v kolonce označené v zápise o utkání jako „Min.“ zaznamenána číslovka 25
odpovídající standardnímu označení uložení trestu ve hře.
5. Dosáhne-li hráč družstva klubu při provedeném LTS vstřelení gólu, bude do zápisu o utkání
zaznamenán jako čas vstřelení gólu ten čas utkání, ve kterém došlo k přerušení hry v důsledku
dosažení gólu.
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Článek VIII.
ROZHODČÍ
1. Utkání soutěží, ve kterých může být nařízeno LTS, jsou řízena dvěma rozhodčími.
2. Rozhodčí, který LTS nařizuje, rozhoduje, který hráč musí LTS provést, nebo zda LTS může provést
jiný hráč určený trenérem družstva klubu. Poté tento rozhodčí zaujme pozici u branky, na kterou
má být prováděno LTS, poučí brankáře bránícího družstva klubu a informuje druhého rozhodčího,
že LTS může být zahájeno.
3. Druhý rozhodčí položí puk na středový bod pro vhazování, zajistí zaujetí pozic všemi hráči v poli a
brankáře družstva klubu provádějícího LTS. Sám zaujme pozici uprostřed modré čáry mezi hráči
družstev obou klubů a jakmile jsou hráči v předepsaných pozicích, dá zapískáním pokyn k zahájení
LTS.
Článek IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Schváleno VV ČSLH dne 28. 7. 2022.
2. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí její
účinnosti se ruší směrnice upravující výše uvedené.

V Praze dne 28. 7. 2022

……………………………………
Martin Urban
generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.
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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 136
upravující

povinnosti a odměňování rozhodčích
Článek I - Definice pojmů
1. Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“) je právnická osoba, spolek vytvořený na
principu dobrovolnosti a demokratických zásadách. Je představitelem a organizátorem ledního
hokeje a para hokeje v České republice (dále také jako „ČR“).
2. Komise rozhodčích je specializovaný odborný orgán ČSLH pověřený metodickým vedením
rozhodčích v soutěžích ČSLH, organizačním řízením a delegováním rozhodčích.
3. Hlavní rozhodčí, čárový rozhodčí, brankový videorozhodčí, pomocný rozhodčí a náhradní rozhodčí
(dále také jako „Rozhodčí“) je fyzická osoba, která je pověřena ČSLH řízením utkání pořádaných
ČSLH, kluby ČSLH a zahraničními kluby v soutěžích ČSLH.
4. Nominační listina je seznam Rozhodčích, kteří v příslušné sezoně řídí soutěž.
5. Delegace Rozhodčího je pověření Rozhodčího ze strany komise rozhodčích řídit konkrétní utkání
v konkrétní funkci.
6. Mistrovské utkání je utkání uvedené v rozpisu soutěží ČSLH včetně krajských a okresních úrovní.
7. Nemistrovské utkání je utkání neuvedené v žádném rozpisu mistrovských soutěží.
Článek II - Základní ustanovení a rozdělení kompetencí
1. Tato směrnice vymezuje základní povinnosti, práva a výši odměn Rozhodčích v utkáních
pořádaných ČSLH, kluby ČSLH a zahraničními kluby v soutěžích ČSLH na všech úrovních řízení.
2. Tuto směrnici lze použít se souhlasem pořadatele a Rozhodčího i při utkáních, která pořádají
subjekty neuvedené v odst. 1. tohoto článku, řídí-li tato utkání Rozhodčí s licencí ČSLH.
3. Nominační listiny schvaluje řídící orgán soutěže na návrh příslušné komise rozhodčích.
4. Rozhodčí je delegován k utkání nebo jiné akci komisí rozhodčích příslušnou podle přílohy č. 1 této
směrnice z Rozhodčích uvedených na nominační listině.
5. Pro delegování Rozhodčích k utkáním platí také příslušná vnitřní směrnice ČSLH upravující licence
Rozhodčích anebo příslušné odstavce všeobecných ustanovení Rozpisu soutěží ČSLH, týkající se
zejména předepsané licence Rozhodčích pro různé úrovně. Na mezinárodní utkání (kluby)
a mezistátní utkání (reprezentační družstva) příslušná komise rozhodčích přednostně deleguje
Rozhodčí s licencí rozhodčích Mezinárodní hokejové federace (dále také jako „IIHF“). Na
nemistrovská utkání deleguje komise rozhodčích přednostně Rozhodčí ze soutěží zúčastněných
družstev a Rozhodčí, u nichž je perspektiva postupu do těchto soutěží. V případě nedostatku
Rozhodčích s odpovídající licencí pro konkrétní utkání se příslušná komise rozhodčích obrátí na
komisi rozhodčích vyšší.
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6. Přijetí delegace ze strany Rozhodčího znamená převzetí všech povinností podle této směrnice
a pokládá se za uzavření občanskoprávní dohody ve smyslu příslušných ustanovení občanského
zákoníku v platném znění za podmínek daných touto směrnicí a ostatními předpisy ČSLH, zejména
pravidly ledního hokeje a Soutěžním a disciplinárním řádem ČSLH (dále také jako „SDŘ“).
Článek III - Povinnosti Rozhodčího
Rozhodčí je povinen:
a) chovat se dle zásad fair-play ve sportu, nestranně, s nejvyšší možnou odborností a dle platných
pravidel ledního hokeje, jejich oficiálního výkladu IIHF a pokynů komise rozhodčích ČSLH řídit
utkání; při činnosti a v souvislosti s ní dodržovat platné předpisy a písemně sdělené pokyny ČSLH
a dále předpisy ČSLH, zejména SDŘ;
b) zúčastňovat se školení, doškolování, seminářů, zkoušek a přezkoušení na základě pozvání komisí
rozhodčích; zlepšovat své fyzické a psychické schopnosti potřebné k výkonu funkce Rozhodčího,
jakož i znalosti v oblasti pravidel ledního hokeje;
c) dostavit se včas, tj. nejméně 1 hodinu před stanoveným začátkem utkání, nestanoví-li příslušná
komise rozhodčích jinak, ke každému utkání, na které byl delegován;
d) zdržet se konzumace alkoholu a jiných návykových látek v den utkání a v průběhu utkání včetně
přestávek, zdržet se kouření v průběhu utkání včetně přestávek a chovat se tak, aby byl vzorem
pro sportující mládež;
e) nosit při utkáních výstroj předepsanou pravidly ledního hokeje a pokyny ČSLH; výstroj udržovat
v čistotě a neporušeném stavu s tím, že na výstroji musí být umístěny reklamní nápisy či
vyobrazení, jejichž obsah a umístění vyplývají z písemných pokynů ČSLH;
f) sdělit příslušné komisi rozhodčích kontakty pro zasílání delegací, tj. elektronickou adresu a číslo
mobilního telefonu, dále adresu pro listovní poštu a podle požadavku příslušné komise rozhodčích
další osobní údaje související s výkonem funkce Rozhodčího;
g) sdělit příslušné komisi rozhodčích způsobem a v termínu, které určí příslušná komise rozhodčích,
že nemůže být delegován k utkáním z pracovních důvodů, důvodu dovolené apod.;
h) sdělit neprodleně příslušné komisi rozhodčích, že utkání, na něž byl delegován, nemůže řídit
z důvodu nemoci, zranění nebo pro jinou překážku; toto sdělení potvrdit následnou písemnou
omluvou zaslanou příslušné komisi rozhodčích nejpozději do 7 dnů po utkání, na které byl
delegován;
i) oznámit neprodleně příslušné komisi rozhodčích skutečnosti, které by se zřetelem na jeho poměr
k některým družstvům, klubům nebo k jejich zástupcům klubů mohly vyvolat pochybnost o jeho
nepodjatosti;
j) informovat okamžitě pověřeného člena příslušné komise rozhodčích ČSLH o všech skutečnostech,
které nasvědčují tomu, že v souvislosti s rozhodováním jakéhokoliv utkání bylo Rozhodčímu třetí
osobou slíbeno, poskytnuto nebo nabídnuto jakékoliv plnění, které není uvedeno v této směrnici
nebo není obvyklé nebo byl třetí osobou na Rozhodčího vyvinut nátlak nebo učiněn jakýkoliv
pokus ovlivnit prostřednictvím Rozhodčího výsledek jakéhokoliv utkání;
k) nepřijímat v souvislosti s utkáním, k němuž je delegován jakákoliv peněžitá a nepeněžitá plnění
nad rámec této směrnice; toto omezení se nevztahuje na utkání přímo pořádaná ČSLH;
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l) nezúčastňovat se, a to ani prostřednictvím třetí osoby, sázkových a obdobných soutěží, loterií
a akcí, majících vztah k utkáním, k nimž byl delegován;
m) nejednat před ani během utkání, k němuž je delegován, s žádnými hráči či funkcionáři ani jinými
osobami vystupujícími jménem některého z klubů v soutěži o záležitostech týkajících se utkání,
ledaže se jedná o záležitosti spojené s organizací řádného průběhu utkání;
n) informovat neprodleně po skončení utkání telefonicky pověřeného člena příslušné komise
rozhodčích o všech mimořádných událostech týkajících se utkání, je-li k utkání delegován jako
hlavní rozhodčí; je-li Rozhodčí delegován k předmětnému utkání jako rozhodčí čárový, je povinen
tak učinit, pokud hlavní rozhodčí není sám schopen z objektivních důvodů tuto informační
povinnost splnit;
o) je-li k utkání delegován jako hlavní rozhodčí, zajistit vyplnění zápisu o utkání dle čl. 326 odst. 2.
SDŘ způsobem stanoveným rozpisem příslušné soutěže;
p) zdržet se jakéhokoliv chování a jednání, které by mohlo působit proti zájmům ČSLH;
q) uhradit poplatek za zařazení na nominační listinu soutěží ČSLH ve výši:
i) nominační listina I. ligy seniorů - 1 200 Kč,
ii) nominační listina II. ligy seniorů - 600 Kč,
iii) nominační listina republikových soutěží juniorů a dorostu - 600 Kč,
iv) v ostatních soutěžích ve výši stanovené řídícím orgánem soutěže,
s tím, že v tomto poplatku je zahrnuto poskytnutí odznaku rozhodčího pro danou sezonu a rozpisu
soutěže;
r) v případě, kdy je Rozhodčímu vyplácena odměna dle čl. V odst. 4. této směrnice, vystavit vůči
ČSLH řádně vyplněné „Vyúčtování odměn rozhodčího“ (dále také jako „Vyúčtování“)
prostřednictvím elektronického systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky
https://rozhodci.ceskyhokej.cz (dále také jako „Systém rozhodčích“), a to do 10 dnů po skončení
příslušného utkání, nejpozději však 3. den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, v němž se příslušné utkání hrálo (dále také jako „Rozhodný den“), přičemž Vyúčtování se
považuje za vystavené vůči ČSLH okamžikem, kdy Rozhodčí potvrdí ve svém unikátním
uživatelském prostředí v Systému rozhodčích správnost údajů obsažených ve Vyúčtování pomocí
tlačítka „Vystavit“;
s) respektovat rozhodnutí řídícího orgánu soutěže, příslušné komise rozhodčích a příslušného
disciplinárního orgánu, včetně případně uloženého postihu za chyby v řízení utkání a trestu
uloženého Rozhodčímu některým z uvedených orgánů v souladu s příslušnými předpisy a řády
ČSLH;
t) zachovat mlčenlivost o delegaci své i ostatních Rozhodčích na příslušné utkání a nesdělovat tyto
informace třetím osobám do okamžiku řádného uveřejnění delegace příslušnou komisí
rozhodčích;
u) při výkonu své činnosti dbát na ochranu a zabezpečení osobních údajů třetích osob, se kterými se
dostane do kontaktu, a zachovávat o nich mlčenlivost;
v) při výkonu své činnosti nepořizovat jakékoliv kopie osobních údajů třetích osob, se kterými přijde
do kontaktu, a nezpřístupňovat je jakékoli třetí straně.
Článek IV - Práva Rozhodčího
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Rozhodčí zařazený na nominační listině má právo:
a) být v průběhu jedné sezony delegován minimálně k 20 utkáním; tento počet se úměrně snižuje při
zdravotní nezpůsobilosti nebo jiných omluvách Rozhodčího nebo potrestání Rozhodčího;
b) být informován o delegaci k utkání prostřednictvím příslušného elektronického systému určeného
ČSLH k delegování Rozhodčích, nebo elektronickou poštou a nebo telefonicky, a to:
i) nejpozději 7 kalendářních dnů přede dnem konání utkání hraného v základní části, nebrání-li
tomu závažné důvody,
ii) nejpozději 30 hodin před utkáním play-off, nadstavbových částí apod., či při mimořádných
(náhradních) delegacích, změně termínu nebo místa utkání apod., nebrání-li tomu závažné
důvody,
s tím, že závaznost později sdělené delegace je podmíněna souhlasem Rozhodčího;
c) být informován neprodleně a způsobem stanoveným v ustanovení v odst. 2. tohoto článku
o jakékoliv změně v místě, termínu a začátku utkání;
d) mít vytvořeny odpovídající bezpečnostní, prostorové a další podmínky dle příslušných ustanovení
SDŘ, aby mohl řádně a objektivně řídit utkání, zejména mít zajištěn včasný a bezpečný vstup do
objektů konání utkání, vhodné a vybavené prostory k přípravě před utkáním, bezpečný odchod
a odjezd z místa konání utkání apod.; mít zajištěnu osobní bezpečnost a ochranu majetku po dobu
výkonu činnosti a v přímé souvislosti s ní (před a po utkání) v místě konání utkání
a v bezprostředním okolí; v případě, že Rozhodčímu vznikne škoda či jiná újma (dále také jako
„Újma“) v místě konání utkání, oznámí tuto skutečnost řídícímu orgánu soutěže; je-li následně
v souvislosti s takto vzniklou Újmou některému z klubů uložena příslušnou disciplinární komisí
finanční pokuta, je řídící orgán soutěže oprávněn výtěžek z této pokuty zcela či zčásti poskytnout
Rozhodčímu na částečné či úplné uspokojení jeho oprávněného nároku na náhradu vzniklé Újmy;
e) být na základě jeho písemné žádosti informován o rozhodnutích příslušného disciplinárního
orgánu v případech, kde byl slovně nebo fyzicky napaden;
f) být informován nejpozději do 1 měsíce o výsledcích prověrkových seminářů vztahujících se k jeho
osobě;
g) být informován nejpozději do 30. června o výsledcích celkového hodnocení v sezoně vztahujících
se k jeho osobě, pokud je hodnocení zpracováváno.
Článek V - Odměny
1. V souvislosti s řízením utkání jsou Rozhodčímu poskytovány odměny:
a) za řízení utkání,
b) za dopravu.
2. Odměny náleží Rozhodčímu, který byl k utkání delegován příslušnou komisí rozhodčích a plní
všechny povinnosti, a také Rozhodčímu, který nebyl na utkání delegován, ale řídil utkání při
neúčasti nebo zranění delegovaného Rozhodčího. Rozhodčí nesmí přijmout žádnou odměnu za
utkání, na jehož řízení se dohodl přímo s klubem nebo jiným pořadatelem utkání.
3. Odměny náleží jen Rozhodčímu, který má platnou licenci Rozhodčího ČSLH předepsanou
příslušnou směrnicí ČSLH nebo rozpisem soutěží ČSLH pro dané utkání nebo soutěž. Pokud utkání
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řídí držitel nižší licence, než je pro příslušnou soutěž určeno, je vyplácena odměna za řízení utkání
v poloviční výši.
4. Odměny Rozhodčím za utkání přímo pořádaná ČSLH a za utkání v soutěžích organizovaných a
řízených VV ČSLH, případně v dalších soutěžích, u kterých tak stanoví VV ČSLH, vyplácí ČSLH s tím,
že takto vynaložené náklady na odměny Rozhodčích:
a) se za utkání I. ligy ČR v případě hlavních rozhodčích, čárových rozhodčích, brankových
videorozhodčích a náhradních rozhodčích hradí z prostředků určených ČSLH na organizaci
těchto soutěží,
b) za utkání extraligy seniorů a I. ligy ČR v případě pomocných rozhodčích budou kluby
účastnícími se tohoto utkání uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování ze strany ČSLH, a to
každým z těchto klubů z jedné poloviny,
c) za utkání hrané mezi klubem ČSLH a zahraničním klubem budou pořádajícím klubem
tohoto utkání uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování ze strany ČSLH,
d) za utkání hrané mezi dvěma kluby ČSLH neuvedené pod písm. a) - b) tohoto odstavce
budou kluby ČSLH účastnícími se tohoto utkání uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování ze
strany ČSLH, a to každým z těchto klubů ČSLH z jedné poloviny.
5. V případech neuvedených v odst. 4. tohoto článku jsou Rozhodčím odměny vypláceny
pořadatelem utkání v hotovosti bezprostředně po skončení utkání na základě Rozhodčím
poskytnutého a vyplněného tiskopisu formuláře „Vyúčtování odměn rozhodčího“ (včetně uvedení
pořadového čísla), který je přílohou č. 4 této směrnice. Formulář „Vyúčtování odměn rozhodčího“
musí být vyplněn čitelně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží pořadatel příslušného utkání
a druhé Rozhodčí. Pokud je Rozhodčí plátce DPH, je povinen vystavit daňový doklad v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
6. Za správnost a výši vyúčtování odpovídá Rozhodčí. Má-li ve smyslu odst. 5. tohoto článku
pořadatel za povinnost vyplatit Rozhodčím odměny v hotovosti bezprostředně po skončení utkání
a tyto odměny nevyplatí, Rozhodčí poznamená tuto skutečnost v zápise o utkání a zašle
Vyúčtování řídícímu orgánu soutěže. Odměny v tomto případě vyplatí Rozhodčím přímo řídící
orgán soutěže a jejich nevyplacení klubem je disciplinárním proviněním.
7. Kontrolu správnosti Vyúčtování provádí delegující komise rozhodčích na základě podnětu klubu,
podnětu jiného orgánu ČSLH a na základě vlastního rozhodnutí.
8. Dohodnou-li se na tom příslušný KVV ČSLH s příslušnou komisí rozhodčích, je KVV ČSLH oprávněn
pro jím řízenou soutěž zajistit vyplácení odměn Rozhodčím z prostředků předem vybraných od
pořadatelů utkání, a to způsobem, který po dohodě s příslušnou komisí rozhodčích stanoví a který
bude schválen VV ČSLH.
9. Zdanění vyplácených odměn z hlediska daně z příjmu je v právní odpovědnosti Rozhodčího.
Článek VI - Odměna za řízení utkání
1. Odměna za řízení utkání je poskytována za činnost Rozhodčího skládající se z řízení utkání,
z přípravy na utkání a z nutných administrativních úkonů s tím spojených.
2. Sazebník odměn za řízení utkání je uveden v příloze č. 2 této směrnice.
3. Odměny za řízení utkání neuvedené v tabulce stanovuje řídící orgán soutěže.
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4. Při utkáních neuvedených v příloze č. 1 (přátelských, turnajových apod.) se odměna za řízení
utkání řídí zařazením pořádajícího klubu v soutěži a je:
a) v utkáních družstev věkové kategorie 9. tříd a mladších v plné výši,
b) v ostatních utkáních hlavnímu a čárovému rozhodčímu ve výši dvou třetin se zaokrouhlením
na celé desítky Kč dolů a ostatním rozhodčím v plné výši.
5. V utkáních kvalifikace nebo play-down nebo „baráže“ hraných v rámci skupiny s více než 2
družstvy se odměna za řízení utkání u hlavního a čárového rozhodčího a videorozhodčího zvyšuje
o 20 %. V utkáních kvalifikace nebo play-down nebo baráže hraných v rámci série hrané mezi 2
družstvy se odměna za řízení utkání u hlavního a čárového rozhodčího a videorozhodčího zvyšuje
o 50 %.
6. V utkáních předkola play-off I. ligy seniorů a play-off I. ligy seniorů se odměna za řízení utkání u
hlavního a čárového rozhodčího a videorozhodčího zvyšuje o 50 %. V utkáních play-off ostatních
soutěží, vč. utkání předkola play-off, se odměna za řízení utkání u hlavního, čárového rozhodčího
a videorozhodčího zvyšuje o 20 %, v semifinále o 30 % a ve finále o 50 %.
7. V utkáních hraných v pracovní dny v období od 1. září do 30. června se začátkem před 16. hodinou
se všechny odměny uvedené v sazebníku zvyšují o 100 %. K tomuto zvýšení nedochází u odměn
hlavního rozhodčího vyšších než 4 300 Kč a u odměn čárového rozhodčího vyšších než 2 900 Kč.
Vykonává-li Rozhodčí v příslušný pracovní den činnost, k níž byl příslušnou komisí rozhodčích ČSLH
nominován, ve více jak dvou utkáních, ke zvýšení dle první věty tohoto odstavce nedochází též za
třetí, případně jakékoliv další utkání hrané v příslušném dni před 16. hodinou.
8. Je-li utkání řízeno jen dvěma Rozhodčími, náleží oběma odměna hlavního rozhodčího.
9. Vykonává-li pomocný rozhodčí v příslušném utkání více činností v případech, kdy (i) tak stanoví
tato směrnice, nebo kdy (ii) se k příslušnému utkání nedostaví jiný delegovaný pomocný rozhodčí,
náleží pomocnému rozhodčímu vykonávajícímu více činností odměna za maximálně dvě činnosti,
za které je přílohou č. 2 této směrnice stanovena nejvyšší odměna.
10. Je-li pořadatelem utkání požadováno hlášení v českém jazyce a současně v anglickém jazyce,
odměna hlasatele takového utkání se zvyšuje o 100 %.
11. Odřídí-li Rozhodčí jen část utkání, náleží mu poměrný díl odměny za řízení utkání a odměna za
dopravu v plné výši. S výjimkou, že se tak stalo pro zranění Rozhodčího nebo z důvodů
předčasného ukončení utkání.
12. Jestliže se Rozhodčí k utkání řádně dostavil a mistrovské utkání nebylo odehráno, náleží mu
polovina odměny za řízení utkání a odměna za dopravu v plné výši.
13. Je-li Rozhodčí k utkání nominován jako náhradní hlavní rozhodčí nebo náhradní čárový rozhodčí,
náleží mu 30 % odměny za řízení utkání a odměna za dopravu v plné výši. Je-li však Rozhodčí
k utkání nominován jako náhradní hlavní rozhodčí nebo náhradní čárový rozhodčí v rámci akce,
resp. turnaje, na které je Rozhodčí zároveň nominován též jako rozhodčí na ledě k minimálně
jednomu utkání, nenáleží mu za utkání, k němuž je nominován jako náhradní hlavní rozhodčí
nebo náhradní čárový rozhodčí, žádná odměna.
14. Nevystaví-li Rozhodčí v případě, kdy mu má být vyplacena odměna dle čl. V odst. 4. této směrnice,
Vyúčtování nejpozději v Rozhodný den, náleží mu odměna za řízení utkání snížená o:
a) 10 %, vystaví-li Vyúčtování v období počínajícím 1. dnem následujícím po Rozhodném dni a
končícím 30. dnem po Rozhodném dni,
b) 50 %, vystaví-li Vyúčtování počínaje 31. dnem následujícím po Rozhodném dni,
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přičemž v takovém případě je Rozhodčí povinen Vyúčtování vystavit na takto sníženou odměnu.
15. Částky uvedené v sazebníku jsou konečné ceny.
Článek VII - Odměna za dopravu
1. Rozhodčímu přísluší odměna za dopravu mezi místem, které sdělil komisi rozhodčích jako výchozí
místo cest k utkáním a místem konání utkání. Nesdělil-li Rozhodčí výchozí místo cest k utkáním, je
za takové místo považováno bydliště Rozhodčího. Koná-li se utkání ve stejné obci jako je výchozí
místo cest k utkáním, odměna za dopravu se neproplácí, s výjimkou měst nad 250 000 obyvatel,
kde hlavní rozhodčí a čárový rozhodčí může za cestu z výchozího místa cesty k utkání do místa
konání utkání účtovat odměnu za dopravu do výše 50 Kč.
2. Hlavnímu rozhodčímu, čárovému rozhodčímu, náhradnímu rozhodčímu a brankovému
videorozhodčímu se vyplácí odměna za dopravu podle způsobu použité dopravy:
a) při použití veřejné hromadné dopravy podle odst. 4. tohoto článku,
b) při použití silničního motorového vozidla podle odst. 5. tohoto článku,
c) použije-li rozhodčí jiný způsob dopravy, odměna za dopravu se nevyplácí.
Není-li dále stanoveno jinak, ostatním Rozhodčím se vyplácí odměna za dopravu vždy podle odst.
4. tohoto článku.
3. Delegující orgán může v odůvodněných případech povolit použití silničního motorového vozidla
k dopravě pomocných rozhodčích, a to zejména v případech, kdy:
a) má cestovat více pomocných rozhodčích v jednom silničním motorovém vozidle z téhož směru
do obce, ve které se má konat příslušné utkání, a kde není možné zajistit účast místních
pomocných rozhodčích z důvodu jejich nedostatku, a/nebo
b) není možnost zajistit dopravu pomocných rozhodčích jiným způsobem.
V takovém případě se pomocným rozhodčím vyplácí odměna za dopravu podle odst. 5. tohoto
článku.
4. Odměna za dopravu veřejným dopravním prostředkem je vyplácena ve výši ceny jízdenky.
5. Odměna za dopravu při použití silničního motorového vozidla se vyplácí ve výši 7 Kč/km, přičemž
při jejím výpočtu se vychází z následujících pravidel hospodárnosti:
i.

Odměna je vyplácena za nejkratší možnou vzdálenost. Závazné vzdálenosti mezi místy
konání utkání a výchozími místy může řídící orgán soutěže stanovit rozpisem soutěží nebo
jiným nařízením.

ii.

Je-li na totéž utkání delegováno více Rozhodčích z jednoho místa, vyplácí se jen jedna
odměna za dopravu. Tato odměna se vyplácí hlavnímu rozhodčímu popřípadě prvnímu
čárovému rozhodčímu podle abecedního pořádku, nedohodnou-li se Rozhodčí jinak.

iii.

Jsou-li na totéž utkání delegováni Rozhodčí z různých míst, ale ze stejného směru, vyplácí
se jen jedna odměna za dopravu, pokud je tato jedna odměna za dopravu nižší, než součet
odměn za dopravu delegovaných Rozhodčích ze stejného směru. Tato odměna se vyplácí
Rozhodčímu delegovanému z největší vzdálenosti, pokud se Rozhodčí nedohodnou na
jejím rozdělení.
Článek VIII - Závěrečná ustanovení
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1. Schváleno VV ČSLH dne 28. 7. 2022.
2. Tato vnitřní směrnice je platná od data jejího schválení VV ČSLH a účinná dnem 1. 9. 2022. Dnem
nabytí účinnosti této směrnice se ruší směrnice upravující výše uvedené.
V Praze dne 28. 7. 2022

…………………………………….
Martin Urban
generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.

Seznam příloh:

1. Kompetence v delegování rozhodčích.
2. Sazebník odměn.
3. Stanovení minimálního povinného počtu rozhodčích podle soutěží.
4. Formulář vyúčtování.
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Příloha č. 1
Kompetence v delegování rozhodčích
Akce

Hlavní a čároví
rozhodčí
videorozhodčí,
delegáti

Turnaje IIHF
Mezistátní utkání
(reprezentace ČR A)
Přátelská utkání reprezentací ČR
(se zahraničními i domácími soupeři)
Turnaje reprezentace ČR a turnaje,
kde se účastní reprezentační družstva jiných
zemí
Utkání reprezentací jiných zemí na území ČR
(se zahraničními i domácími soupeři)

Pomocní rozhodčí

IIHF

KR ČSLH

KR ČSLH

KR ČSLH

KR ČSLH

KKR

Podle předpisů Champions
KKR
Hockey League
V jiných utkáních se kompetence řídí podle zařazení pořádajícího klubu do soutěže:
Hlavní a čároví rozhodčí
Pomocní rozhodčí
videorozhodčí, delegáti
Zařazení pořádajícího klubu do soutěže
Mistrovská Nemistrovská Mistrovská Nemistrovská
utkání
utkání
utkání
utkání
Champions Hockey League

Extraliga seniorů

APK LH

APK LH

ved. boxu*)

KKR

I. liga seniorů, II. liga seniorů

KR ČSLH

KKR / OKR

KKR

KKR / OKR

Extraliga juniorů, Liga juniorů, Univerzitní liga
ledního hokeje

KR ČSLH

KKR / OKR

KKR

KKR / OKR

Regionální liga juniorů

KKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KR ČSLH

KKR / OKR

KKR

KKR / OKR

Regionální liga dorostu

KKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

Soutěže žen

KKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

Extraliga dorostu, Liga dorostu

Soutěže věkové kategorie 9. tříd, Liga starších
žáků, Liga mladších žáků
Krajská liga seniorů a ostatní krajské soutěže
seniorů
Okresní soutěže seniorů
Para hokej

OKR
KKR / OKR

KKR / OKR

KR ČSLH
deleguje komise rozhodčích ČSLH
KKR
deleguje komise rozhodčích KVV ČSLH, tj. „krajská komise rozhodčích“
OKR
deleguje komise rozhodčích OVV ČSLH, tj. „okresní komise rozhodčích“
KKR / OKR
o kompetenci rozhodne KKR (např. rozpisem soutěží).
*) vedoucí boxu je jmenován KR ČSLH na návrh příslušné KKR.
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Příloha č. 2
Sazebník odměn
soutěž

hlavní rozhodčí

čárový rozhodčí

brankový
videorozhodčí

časoměřič

zapisovatel,
vedoucí boxu

ostatní
pomocní
rozhodčí

reprezentace senioři A

9 520 Kč

6 430 Kč

1 530 Kč

440 Kč

860 Kč

370 Kč

reprezentace U20

7 940 Kč

5 360 Kč

1 530 Kč

440 Kč

720 Kč

370 Kč

reprezentace ostatní

4 660 Kč

3 140 Kč

1 530 Kč

440 Kč

720 Kč

370 Kč

reprezentace
s domácími soupeři

1 880 Kč

1 180 Kč

370 Kč

580 Kč

340 Kč

podle předpisů pro Champions Hockey League

440 Kč

720 Kč

370 Kč

podle předpisů APK LH

440 Kč

720 Kč

370 Kč

380 Kč

580 Kč

340 Kč

380 Kč

480 Kč

340 Kč

380 Kč

580 Kč

340 Kč

Champions Hockey
League
Extraliga seniorů
I. liga seniorů

3 610 Kč

2 700 Kč

II. liga seniorů

2 640 Kč

1 760 Kč

Extraliga juniorů,
Univerzitní liga ledního
hokeje

1 840 Kč

1 150 Kč

Liga juniorů

1 540 Kč

960 Kč

370 Kč

480 Kč

340 Kč

990 Kč

680 Kč

370 Kč

480 Kč

340 Kč

1 240 Kč

800 Kč

380 Kč

580 Kč

340 Kč

Liga dorostu, VTM U15

870 Kč

600 Kč

370 Kč

480 Kč

340 Kč

Regionální liga dorostu

750 Kč

500 Kč

310 Kč

400 Kč

290 Kč

750 Kč

500 Kč

310 Kč

400 Kč

290 Kč

730 Kč

450 Kč

310 Kč

370 Kč

280 Kč

750 Kč

450 Kč

310 Kč

370 Kč

280 Kč

Regionální liga juniorů
Extraliga dorostu

Soutěž věkové
kategorie 9. tříd
Liga starších žáků, VTM
U14
Soutěže žen
Krajská liga seniorů

1 530 Kč

1 530 Kč

1 360 Kč

860 Kč

310 Kč

370 Kč

280 Kč

Ostatní krajské soutěže
seniorů

810 Kč

540 Kč

310 Kč

370 Kč

280 Kč

Liga mladších žáků

430 Kč

300 Kč

240 Kč

370 Kč

240 Kč

600 Kč

390 Kč

310 Kč

300 Kč

270 Kč

1 500 Kč

1 000 Kč

310 Kč

500 Kč

280 Kč

Okresní soutěže seniorů
Para hokej
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Příloha č. 3
Stanovení minimálního povinného počtu rozhodčích podle soutěží:
- níže uvedený počet povinných rozhodčích nemůže řídící orgán soutěže žádným způsobem snížit,
- tímto není dotčena pravomoc delegujícího orgánu delegovat na utkání vyšší počet pomocných
rozhodčích, nežli je stanoveno touto směrnicí.

soutěž

HR - hlavní rozhodčí,
ČR - čárový rozhodčí,
R - rozhodčí (v systému dvou
rozhodčích),
BVR - brankový videorozhodčí

reprezentace senioři A, U20
reprezentace U19 - U16, ženy
reprezentace s domácími soupeři
Extraliga seniorů
I. liga seniorů
II. liga seniorů
Univerzitní liga ledního hokeje
Extraliga juniorů
Liga juniorů
Regionální liga juniorů
Extraliga dorostu
Liga dorostu
Regionální liga dorostu
Soutěž věkové kategorie 9. tříd
Liga starších žáků, žákovské výběry
Soutěže žen
Krajská liga seniorů
Ostatní krajské soutěže seniorů
Liga mladších žáků
Okresní soutěže seniorů
Minihokej
Para hokej

2 HR, 2 ČR, BVR
1 HR, 2 ČR nebo 2 HR, 2 ČR*3
1 HR, 2 ČR nebo 2 HR, 2 ČR*3
dle předpisů APK LH
2 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR nebo 2 HR, 2 ČR*2
1 HR, 2 ČR nebo 2 HR, 2 ČR*2
2 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR nebo 2 HR, 2 ČR*2
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR nebo 2 HR, 2 ČR*2
1 HR, 2 ČR nebo 2 R*2
2R
2R
1R
2R

*1 - v boxu dva asistenti zapisovatele, pokud není přítomen statistický tým,
*2 - určí řídící orgán soutěže na návrh příslušné komise rozhodčích,
*3 - určí KR ČSLH s přihlédnutím k důležitosti reprezentační akce,
*4 - komise rozhodčích předepsané pozice obsadí toutéž osobou,
*5 - pouze pokud je utkání řízeno systémem tří rozhodčích.
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Z - zapisovatel,
Č - časoměřič,
T - dohlížitel trestů,
H - hlasatel,
B - brankový rozhodčí,
V - vedoucí boxu
Z, Č, 2T, H, V*1
Z, Č, 2T, H, V *1, 2B*5
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T, H, V
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T
Z, Č, T
Z, Č, T
Z, Č, T
Z, Č, T, H
Z, Č, T
Z, Č, T
Z+T*4, Č
Z, Č
Z, Č, T
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Příloha č. 4
Formulář vyúčtování
VYÚČTOVÁNÍ ODMĚN ROZHODČÍHO Č. ………….
Rozhodčí
Jméno, příjmení

Licence

Adresa

IČ / Datum narození
Číslo účtu *1)

Pořadatel
Název

IČ

Adresa

Číslo účtu *1)

odměny:
1. Za utkání
Datum

Druh činnosti

Č.utkání

Výše odměny (Kč)

*2)

Výše odměny (Kč)

2. Za dopravu
Datum

Z místa

Do místa

Vzdálenost

Spolucestující

Forma úhrady: v hotovosti – převodem na účet

Celková
odměna
k úhradě (Kč)

Rozhodčí, jakožto příjemce platby, bere na vědomí, že vyplácená částka podléhá
zdanění podle příslušných daňových předpisů.
Datum vystavení / splatnosti

Schválil za pořadatele

Podpis rozhodčího

Přijato v hotovosti dne *3)

Podpis příjemce *3)

*1) – vyplňuje se jen při bezhotovostní platbě
*2) – dopravní prostředek (V - veřejná doprava, A - silniční motorové vozidlo).
*3) – vyplňuje se jen při platbě v hotovosti
Vyúčtování musí být vyplněno čitelně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží rozhodčí a druhé pořadatel. Pokud je Rozhodčí plátce DPH, je
povinen vystavit daňový doklad v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 138
upravující

povinnosti pořádajícího klubu při zajištění
zdravotnické služby
v souladu s čl. 314 písm. e) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu
ledního hokeje z.s.
1. Pořádající klub je povinen zajistit zdravotnickou službu s potřebným vybavením pro první
pomoc a telefon, kterým je kdykoliv možno přivolat rychlou lékařskou pomoc.
2. Nestanoví-li jiné předpisy vydané Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále také jako
„ČSLH“) jinak, je pořádající klub pro pořádání mezinárodních utkání a utkání I. ligy seniorů
povinen zajistit přítomnost lékaře na zimním stadionu a sanitky u zimního stadionu, pokud
její dojezdová vzdálenost je delší pěti minut.
3. Pro pořádání utkání v soutěžích Extraliga juniorů, Liga juniorů a Extraliga dorostu je
pořádající klub povinen zajistit na zimním stadionu přítomnost lékaře nebo zdravotnického
záchranáře.
4. Pro pořádání ostatních utkání je pořádající klub povinen zajistit na zimním stadionu
přítomnost buďto lékaře nebo zdravotní sestry nebo zdravotnického záchranáře, kterým
může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
5. Ve všech soutěžích ČSLH a při tréninkovém procesu družstev účastnících se těchto soutěží
je povinností pořádajícího klubu vybavit na zimním stadionu ošetřovnu první pomoci
minimálně (i) externím defibrilátorem ve funkčním stavu, v blízkém dosahu a
připravenému k okamžitému použití, (ii) krčním límcem „Philadelphia“ dětským a
dospělým s možností jednoho s regulovanou výškou pro děti i dospělé, (iii) sadou fixací na
končetiny horní a dolní s možností vakuových fixačních dlah nebo Kramerových dlah
různých velikostí, (iv) obvazovým materiálem (obvazy různé šířky, sterilní krytí, gázy a
tampóny), (v) desinfekcí (septonex, betadine atd.) a (vi) léky na bolest v tabletách či
injekční formě, náplastmi na provizorní zalepení tržných ran, náplastmi na rány.
6. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí
její účinnosti se ruší vnitřní směrnice ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022.
V Praze dne 8. 9. 2022

…………………………
Martin Urban
generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.
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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 139
upravující

pravidla pro hru tělem a tresty za přestupky proti
pravidlům ledního hokeje ve věkové kategorii
mladších žáků
Článek I.
PŮSOBNOST
Tato směrnice upravuje pravidla pro hru tělem a tresty za přestupky proti pravidlům ledního
hokeje v platném znění (dále také jako „Pravidla“) 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 také jako „SDŘ“) ve věkové
kategorii mladších žáků (pro sezónu 2022-2023 se jedná o kategorii hráčů ročníku narození
2011 a 2012).

Článek II.
HRA TĚLEM
1. Ve smyslu Pravidel je hra tělem v utkáních ledního hokeje nedílnou součástí hry s tím, že
tresty za přestupky proti Pravidlům upravují Pravidla.
2. Se zvláštním přihlédnutím k věku hráčů účastnících se utkání mistrovských dlouhodobých
a krátkodobých soutěží organizovaných řídícím orgánem soutěže ve smyslu čl. 202 SDŘ ve
věkové kategorii mladších žáků a značných rozdílů v tělesné konstituci jednotlivých hráčů
v uvedené věkové kategorii se v těchto utkáních hra do těla posuzuje dle Pravidel platných
pro ženský hokej (zejména čl. 101.1. Pravidel).
Článek III.
TRESTY ZA PŘESTUPKY
Za přestupek proti Pravidlům v utkání mistrovské dlouhodobé nebo krátkodobé soutěže
organizované řídícím orgánem soutěže ve smyslu čl. 202 SDŘ ve věkové kategorii mladších
žáků se trest dle Pravidel, není-li dále stanoveno jinak, neuloží s tím, že rozhodčí za každý
jednotlivý přestupek nařídí trestné střílení“ (dále také jako „TS“).
Článek IV.
NAŘÍZENÍ A PROVEDENÍ TRESTNÉHO STŘÍLENÍ
1. TS se nařídí za přestupek hráče, funkcionáře nebo družstva klubu proti Pravidlům, za který
by dle Pravidel:
a) bylo nařízeno trestné střílení, nebo
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b) byl uložen menší trest s tím, že není-li dále stanoveno jinak, provinivší se hráč
neusedne na trestnou lavici, ale pokračuje ve hře, nebo
c) byl uložen větší trest + osobní trest do konce utkání s tím, že provinivší se hráč bude
vykázán z utkání a bude nahrazen jiným hráčem, nebo
d) byl uložen trest ve hře s tím, že provinivší se hráč bude vykázán z utkání a bude
nahrazen jiným hráčem.
2. TS se nenařídí za přestupek hráče, funkcionáře nebo kolektivu družstva klubu proti
Pravidlům, za který se dle Pravidel ukládá samostatně osobní trest, nebo samostatně
osobní trest do konce utkání. V takovém případě bude při ukládání příslušného trestu
postupováno dle Pravidel.
3. V případě, že se hráč, funkcionář nebo kolektiv družstva klubu dopustí přestupku proti
Pravidlům, rozhodčí bez ohledu na to, který hráč má v daný okamžik puk pod kontrolou,
přeruší hru okamžitě, a to s výjimkou situace, kdy jsou hráči družstva klubu, jehož hráč byl
faulován, v držení puku a nacházejí se v bezprostřední gólové příležitosti.
4. V případě, že má být jednomu družstvu klubu ve stejném čase uloženo více trestů
současně, bude nařízeno pouze jedno TS. Další přestupky budou provinivšími se hráči,
resp. hráči určenými trenérem družstva klubu v případech, kdy bude trest uložen hráčské
lavici, brankáři, nebo funkcionáři, odpykány na trestné lavici bez změny počtu hráčů v poli.
Obdobně bude postupováno v situaci, kdy bude témuž hráči uloženo více trestů v témže
čase utkání, přičemž v takovém případě provinivší se hráč bude vykázán z ledu a bude
nahrazen jiným hráčem do pole. Hráči odpykávající tresty na trestné lavici opustí trestnou
lavici v prvním přerušení hry po uplynutí jejich trestů.
5. V případě, že má být ve stejném čase uložen družstvům obou klubů shodný počet trestů
(vyjma osobních trestů nebo trestů do konce utkání), TS se nenařídí. Dvojitý menší trest se
pro účely tohoto ustanovení považuje za jeden trest. Přestupky budou provinivšími se
hráči, resp. hráči určenými trenérem družstva klubu v případech, kdy bude trest uložen
hráčské lavici, brankáři, nebo funkcionáři, odpykány na trestné lavici bez změny počtu
hráčů v poli. Hráči odpykávající tresty na trestné lavici opustí trestnou lavici v prvním
přerušení hry po uplynutí jejich trestů.
6. V případě, že má být ve stejném čase uložen družstvům obou klubů vyšší, nikoliv však
shodný, počet trestů, bude nařízeno pouze jedno TS. Další přestupky budou provinivšími
se hráči, resp. hráči určenými trenérem družstva klubu v případech, kdy bude trest uložen
hráčské lavici, brankáři, nebo funkcionáři, odpykány na trestné lavici bez změny počtu
hráčů v poli. Hráči odpykávající tresty na trestné lavici opustí trestnou lavici v prvním
přerušení hry po uplynutí jejich trestů.
7. TS provádí faulovaný hráč. V jiných případech a v případech, kdy faulovaný hráč nemůže
z důvodu jeho zranění TS provést, provádí TS kterýkoliv hráč v poli určený trenérem
družstva klubu.
8. Pokud dojde k jakémukoliv přestupku po vypršení hracího času utkání, TS se za takový
přestupek nenařizuje.
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Článek V.
ZÁPIS TRESTNÉHO STŘÍLENÍ
1. Nařízení TS bude v zápise o utkání zaznamenáno v kolonce označené v zápise o utkání jako
„Min.“ pomocí zkratky TS a to s uvedením času utkání, ve kterém došlo k přerušení hry.
2. V případě nařízení TS za dva přestupky, za které by dle Pravidel měl být uložen dvojitý
menší trest, bude v zápise o utkání uložení takového trestu zaznamenáno ve dvou
samostatných řádcích, přičemž v prvním řádku bude v kolonce označené v zápise o utkání
jako „Min.“ zaznamenána zkratka TS, a ve druhém řádku v kolonce označené v zápise o
utkání jako „Min.“ zaznamenána číslovka odpovídající délce uloženého trestu.
3. V případě nařízení TS za přestupek, za který by dle Pravidel měl být uložen větší trest +
osobní trest do konce utkání, bude v zápise o utkání uložení takového trestu zaznamenáno
ve dvou samostatných řádcích, přičemž v prvním řádku bude v kolonce označené v zápise
o utkání jako „Min.“ zaznamenána zkratka TS, a ve druhém řádku v kolonce označené
v zápise o utkání jako „Min.“ zaznamenána číslovka 20 odpovídající standardnímu
označení uložení osobního trestu do konce utkání.
4. V případě nařízení TS za přestupek, za který by dle Pravidel měl být uložen trest ve hře,
bude v zápise o utkání uložení takového trestu zaznamenáno ve dvou samostatných
řádcích, přičemž v prvním řádku bude v kolonce označené v zápise o utkání jako „Min.“
zaznamenána zkratka TS, a ve druhém řádku v kolonce označené v zápise o utkání jako
„Min.“ zaznamenána číslovka 25 odpovídající standardnímu označení uložení trestu ve
hře.
Článek VI.
ROZHODČÍ
Rozhodčí, který TS nařizuje, rozhoduje, který hráč musí TS provést, nebo zda TS může provést
jiný hráč určený trenérem družstva klubu.
Článek VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Schváleno VV ČSLH dne 8. 9. 2022.
2. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí
její účinnosti se ruší vnitřní směrnice ČSLH č. 135 ze dne 28. 7. 2022.

V Praze dne 8. 9. 2022

……………………………………
Martin Urban
generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.
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Vsaďte si
a všechny zápasy
sledujte živě
www.chance.cz

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

ČSLH

ROZPIS
SOUTĚŽÍ
Chance liga

Chance Liga

Chance liga
Počet účastníků
Počet utkání

:
:

14
52 - 74

Systém soutěže
1. část:
- 14 družstev se utká čtyřkolově každý s každým (52 utkání). Družstvo, které se umístí po této
části soutěže na 14. místě, sestupuje do II. ligy ČR.
2. část - Předkolo play-off:
- družstva umístěná po 1. části na 7. - 10. místě sehrají předkolo play-off na 2 vítězná utkání
(2-3 utkání) s tím, že družstvo umístěné po 1. části na 7. místě se utká s družstvem
umístěným po 1. části na 10. místě a družstvo umístěné po 1. části na 8. místě se utká
s družstvem umístěným po 1. části na 9. místě.
První utkání se hraje u hůře umístěného družstva po 1. části, druhé a případně třetí utkání se
hraje u družstva umístěného po 1. části lépe.
3. část - Play-off o vítězství v Chance lize:
- družstva umístěná po 1. části na 1. - 6. místě a dále dvě vítězná družstva z 2. části „Předkolo play-off“ sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že čtvrtfinále
play-off se hraje na 3 vítězná utkání, semifinále a finále play-off na 4 vítězná utkání (3-19
utkání). Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné
družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře, druhé nejlépe
umístěné družstvo po 1. části s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části atd.
Ve čtvrtfinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného
družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře.
V semifinále a finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe
umístěného družstva po 1. části a třetí, čtvrté a případně šesté utkání u družstva umístěného
po 1. části hůře.
Vítěz této části soutěže postupuje do tzv. baráže o účast v Tipsport extralize ledního hokeje.

Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz
utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že
bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové
prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před
prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platní zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ.
Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl.
407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
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odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch
jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle
čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu
soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání 2. části - „Předkolo play-off“ s výjimkou utkání č. 1375 a 1376 a utkání 3. části - „Playoff o vítězství v Chance lize“ s výjimkou utkání č. 1397-1400, č. 1409-1414 a č. 1419-1421 se
hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době,
hraje se po patnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové
prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před
prodloužením mění strany. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy
k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí
třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).
Utkání části 2a) - „Předkolo play-off“ č. 1375 a 1376, a utkání 3. části - „Play-off o vítězství
v Chance lize“ č. 1397-1400, č. 1409-1414 a č. 1419-1421 se hrají do rozhodnutí dle čl. 404
SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po patnáctiminutové přestávce
s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním
brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Nepadne-li branka
v prodloužení, následuje po patnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy další
dvacetiminutové prodloužení, přičemž tento systém se opakuje až do doby, kdy jedním
z družstev dojde k dosažení gólu. Družstva si před každým prodloužením mění strany.
Družstvo, které dosáhne gólu, je vítězem utkání.
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Technické normy
1. Organizace utkání
1.1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie seniorů, tj. hráči
ročníku narození 2002 a starší. Hráčům věkové kategorie juniorů, tj. hráčům ročníku
narození 2003, 2004 a 2005, a hráčům věkové kategorie dorostu, kteří v roce, v němž
začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 16. rok věku, tj. hráčům ročníku narození
2006, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez
omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii
dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
1.2. Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání Chance ligy ve stanoveném počtu hráčů:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole.
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)
1.3. V utkání Chance ligy může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 6 Cizinců.
1.4. V utkání Chance ligy může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 5 hráčů majících
registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start)
dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. Ligy ve věku 21 let a starších (tj.
hráčů ročníku narození 2001 a starších), přičemž není omezen počet hráčů mladších
startujících v příslušném utkání na základě registračním oddělením ČSLH schváleného
hostování mezi soutěžemi (tj. hráčů ročníku narození 2002 a mladších).
1.5. V utkání Chance ligy může za družstvo Klubu nastupovat pouze hráč, který má
s příslušným Klubem uzavřenou Hráčskou smlouvou ve smyslu Přestupního řádu pro
kluby extraligy a I. ligy a jejími přílohami (dále také jako „Hráčská smlouva“) účinnou
v době konání utkání a zaregistrovanou ředitelem Chance ligy, nebo jehož Hráčská
smlouva zaregistrovaná ředitelem Chance ligy, resp. zaregistrovaná ředitelem Tipsport
extraligy ledního hokeje, jedná-li se o hráče, který uzavřel Hráčskou smlouvu s klubem
Tipsport extraligy ledního hokeje, byla Klubu v souladu s příslušnými předpisy ČSLH
postoupena. Bez předchozí registrace Hráčské smlouvy nesmí hráč do utkání nastoupit.
Případné porušení tohoto pravidla je považováno za neoprávněný start se všemi z toho
plynoucími důsledky. Výjimka z ustanovení tohoto článku se vztahuje na hráče ročníku
narození 2003-2006, kteří mohou v utkáních soutěže Chance liga nastupovat bez
uzavřené Hráčské smlouvy.
1.6. Vyplývá-li z uzavřené Hráčské smlouvy mezi hráčem a Klubem právo Klubu uplatnit
opční právo na prodloužení doby trvání příslušné Hráčské smlouvy a toto opční právo
je Klubem uplatněno, může hráč v utkání soutěže Chance liga za příslušný Klub
nastoupit pouze po předchozí registraci uplatnění opčního práva ředitelem Chance ligy.
Start hráče v utkání Chance ligy bez předchozí registrace uplatnění opčního práva je
považován za start bez zaregistrované Hráčské smlouvy. V takovém případě bude
postupováno dle ustanovení pro start hráče bez zaregistrované Hráčské smlouvy (viz čl.
1.5. těchto technických norem).
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1.7. Klub má za povinnost prostřednictvím registračního systému provozovaného ČSLH na
adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registrační
systém“) vypracovat nejpozději do pátku 2. 9. 2022 seznam hráčů, kteří mají
v soutěžních utkáních Chance ligy v sezóně 2022-2023 nastupovat za družstvo Klubu, a
to při splnění následujících náležitostí:
- Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří splňují všechny podmínky pro start
v soutěži dle SDŘ, registračního řádu ČSLH, přestupního řádu pro kluby
extraligy a I. ligy a těchto technických norem,
- Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří mají hráčský průkaz platný
minimálně do 30. 4. 2023
- Klub je oprávněn uvést pouze hráče, za které je na sezónu 2022-2023 uhrazen
poplatek za oprávnění startovat v soutěžích ČSLH dle vnitřní směrnice ČSLH č.
106 ze dne 7. 5. 2019,
- Klub je povinen v seznamu hráčů označit herní pozici hráče, tj. zda se jedná o
brankáře, obránce, či útočníka,
- Klub je povinen v seznamu hráčů označit Cizince,
(dále také jako „Seznam hráčů“).
1.8. Kluby jsou oprávněny doplňovat hráče na Seznam hráčů do 31. 1. 2023 včetně, a to za
předpokladu, že takoví hráči nejpozději k tomuto datu splňují podmínky ke startu za
družstvo příslušného Klubu v Chance lize. Po uplynutí tohoto data nejsou Kluby
oprávněny doplňovat hráče na Seznam hráčů, a to s výjimkou hráčů ročníku narození
2003-2006 ve smyslu čl. 219 odst. 1. SDŘ, registrovaných za Klub, které Kluby mohou
na Seznam hráčů doplnit i v období od 1. 2. 2023 do 30. 4. 2023.
1.9. Kluby jsou oprávněny kdykoliv v průběhu sezóny 2022-2023 vyřadit jakéhokoliv hráče
ze Seznamu hráčů, který byl na Seznam hráčů zapsán dle čl. 1.7. těchto technických
norem, nebo byl na Seznam hráčů doplněn v souladu s čl. 1.8. těchto technických
norem.
1.10. V utkání Chance ligy mohou nastupovat pouze hráči, kteří byli zapsáni na Seznam hráčů
dle čl. 1.7. těchto technických norem, nebo byli na Seznam hráčů v souladu s čl. 1.8.
těchto technických norem doplněni, a to současně jen tedy, bylo-li jejich zapsání, resp.
doplnění na Seznam hráčů schváleno prostřednictvím Registračního systému ředitelem
Chance ligy, resp. ředitelem úseku řízení soutěží ČSLH.
1.11. Jednotlivec označený v Seznamu hráčů schváleném ředitelem Chance ligy, resp.
ředitelem úseku řízení soutěží ČSLH, jako brankář, nemůže být v zápisu o utkání zapsán
jako hráč do pole, ani mu není povoleno na pozici hráče do pole do utkání nastoupit.
1.12. Kluby jsou povinny zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání Chance ligy vedeno
minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva
v Chance lize jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022.
1.13. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
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1.14. Kluby jsou povinny zajistit, aby nikdo, není-li čl. 316 písm. e) SDŘ popsáno jinak,
nevstupoval v průběhu utkání, o přestávkách, ani po skončení utkání do šatny
rozhodčích. Za případné porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož zástupce se proti
výše uvedenému ustanovení proviní, potrestán finanční pokutou ve výši 10.000,- Kč.
Tímto ustanovením není dotčeno právo příslušných orgánů ČSLH rozhodnout o
případném porušení povinnosti pořadatelské služby stanovené čl. 316 SDŘ.
1.15. Kluby jsou povinny zajistit, aby vedoucí družstev předložili nejpozději 60 minut před
začátkem utkání vedoucímu boxu časoměřičů sestavu družstva Klubu odpovídající
složení jednotlivých formací v příslušném utkání Chance ligy na předepsaném tiskopise
(tzv. Sestavu). Dojde-li před začátkem utkání ke změně ve složení jednotlivých formací,
je vedoucí družstva Klubu povinen toto neprodleně oznámit vedoucímu boxu
pomocných rozhodčích, který zajistí úpravu elektronického zápisu. Změny ve složení
jednotlivých formací mohou být vedoucím družstva Klubu hlášeny nejpozději 15 minut
před začátkem utkání.
1.16. V utkáních Chance ligy se hráči osobní trest do konce utkání za přestupek Bitka dle čl.
46 Pravidel neuloží, pokud:
a) takovému hráči již nebyl v předcházejícím průběhu konání utkání uložen větší
trest dle čl. 20.1. Pravidel za podíl na šarvátce specifikované čl. 46 Pravidel;
b) se hráč účastní šarvátky s protihráčem, do které se oba protihráči zapojí
s obdobnou aktivitou, tj. tzv. vyvážené šarvátky;
c) hráč svým jednáním nenaplnil předpoklady k uložení osobního trestu do
konce utkání, resp. trestu ve hře ve smyslu čl. 46.4. - 46.13. Pravidel.

2. Povinnosti pořádajícího Klubu
2.1. Pořádající Klub je povinen zajistit záznam utkání na digitálním nosiči včetně všech
přerušení hry a tento bezprostředně po skončení utkání předat hostujícímu družstvu a
hlavnímu rozhodčímu.
2.2. Pořádající Klub je povinen zajistit na dobu konání utkání stálou přítomnost sanitního
vozu vybaveného v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 296/2012 Sb.
včetně řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby oprávněného poskytnout
neodkladnou péči v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 55/2011 Sb. Dále
je pořádající Klub povinen v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022
povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.
2.3. Pořádající Klub je povinen zajistit místo pro delegáta utkání s odpovídajícím výhledem
na ledovou plochu a dále zajistit umožnění přístupu delegáta utkání do kabiny
rozhodčích.
2.4. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním, resp. po utkání Chance ligy pro
potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích následující:
Před utkáním
- 6 l neperlivé vody,
- 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.,
- 1x konvice čaje, vč. ingrediencí (cukr, citron), lžiček, kelímků atd.,
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-

na vyžádání rozhodčích poskytnout součinnost kustoda družstva pro řešení
technických problémů (např. při závadě na přilbě, broušení bruslí atd.).
Po utkání
- studený bufet pro 4 osoby.
2.5. Pořádající Klub je povinen uspořádat pozápasový ceremoniál k dekorování vítěze
Chance ligy. Scénář ceremoniálu připravuje pořádající Klub a podléhá schválení
ředitelem Chance ligy. Závěrečný ceremoniál po skončení takového utkání se uskuteční
v oficiálních zápasových dresech.

3. Zimní stadiony
3.1. Mistrovská utkání Chance ligy musí být sehrána na zimních stadionech odpovídajících
SDŘ, Pravidlům, Licenčnímu řádu pro účast v I. lize ČR v platném znění, případně jiným
předpisům ČSLH, a kterým byla současně výkonným výborem ČSLH potvrzena
způsobilost k tomu, aby na nich byla hrána soutěžní utkání Chance ligy.
3.2. Branky musejí být usazeny na pružných brankových kolících v souladu s čl. 2.1.
Pravidel. Pružné brankové kolíky musejí být vyrobeny ze speciální mrazuvzdorné
technické pryže, černé barvy, přičemž velikost širší části kolíku pro uchycení branky
musí být 8 cm na výšku a 4 cm v průměru a velikost užší části kolíku pro ukotvení kolíku
v ledové ploše musí být 8 cm na výšku a 2,5 cm v průměru.
3.3. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby při utkání Chance ligy, jakožto i před jeho
začátkem, či po jeho skončení neprobíhala na zimním stadionu, na kterém se příslušné
utkání Chance ligy hraje, distribuce nápojů ve skleněných a plechových obalech.
Pořádající Klub je rovněž povinen zajistit, aby takové nápoje nebyly vnášeny na zimní
stadion zvenčí.
3.4. Při všech utkáních Chance ligy nesmí hrát na stadionu hudba, resp. nesmí být vysílán
žádný zvuk prostřednictvím místního rozhlasu, kostky, či velkoplošné projekce
v následujících situacích:
v průběhu hry nebo při oddechových časech družstev,
leží-li zraněný hráč na ledě při přerušení hry.
3.5. Na zimních stadionech, kde hráči odcházejí z hrací plochy stejnou cestou (tunelem),
bude za spolupráce s rozhodčími odchod po skončení každé části hry organizován tak,
že nejprve ledovou plochu opustí hostující družstvo. Až po jeho odchodu bude
umožněno odejít družstvu domácímu.
3.6. Požádá-li o to hostující Klub nejpozději do 10.00 hodin dne předcházejícího dni konání
příslušného utkání Chance ligy, je pořádající Klub povinen zajistit družstvu hostujícího
Klubu v den konání takového utkání tréninkovou jednotku v délce 30 minut na hrací
ploše, na které se uskuteční příslušné utkání Chance ligy, upravené rolbou
bezprostředně před konáním takové tréninkové jednotky, a poskytnout družstvu
hostujícího Klubu pro potřeby této tréninkové jednotky 30 nových puků. Nedohodnou-
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li se oba zúčastněné Kluby jinak, stanovuje se začátek této tréninkové jednotky
následovně:
a) koná-li se utkání dříve než v 16.00 hodin - v 9.45 hodin;
b) koná-li se utkání od 16.00 do 16.59 hodin - v 10.15 hodin;
c) koná-li se utkání v 17.00 hodin nebo později - v 10.45 hodin.
3.7. Pořádající Klub je povinen zajistit úpravu ledové plochy mezi jednotlivými třetinami
v časovém rozmezí 18 minut. Tato doba bude měřena na časovém zařízení. V této době
není hráčům dovolen vstup na ledovou plochu. Po uplynutí 18 minut je hlavní rozhodčí
povinen zahájit neprodleně hru (výjimka z čl. 34.2. Pravidel a z čl. 77.2. Pravidel).
3.8. Pořádající Klub je povinen za účelem sběru statistik z utkání Chance ligy zajistit 6 míst
na tribuně za střídačkami družstev a schválených ředitelem Chance ligy, dále datový
kabel do boxu časoměřičů a zabezpečené Wi-Fi připojení pouze pro potřeby
statistických týmů, přičemž toto připojení musí splňovat podmínku minimální
garantované rychlosti uploadu 4 Mbit/s.
3.9. Pořádající Klub je oprávněn při utkáních Chance ligy provozovat vysílání
prostřednictvím kostky či velkoplošné projekce ve vnitřních prostorách zimního
stadionu, s tím, že:
kostka, či velkoplošná projekce musí být provozována zodpovědně, aby její
používání nepodrývalo autoritu či jinak nenarušovalo roli rozhodčích utkání,
nepodněcovalo divácké násilí, projevy nesportovního chování definované v čl. 312
odst. 3. písm. a) SDŘ, případně k těmto nevytvářelo záminky; Pořádající Klub nese
plnou zodpovědnost za veškeré jednání osob, či osoby, které jsou pověřeny
k úpravě obrázků a zvuků přenášených na kostku, resp. velkoplošnou projekci;
Zcela zakázáno je opakovat herní situaci, je-li tato aktuálně předmětem
posuzování dle čl. 99 Pravidel, a to do rozhodnutí hlavním rozhodčím,
- Pořádající Klub je povinen ukládat záznam z vysílání kostky, či velkoplošné
projekce, a to vždy po dobu sedmi kalendářních dnů po skončení příslušného
utkání Chance ligy; Pořádající Klub je rovněž povinen, pokud o to ředitel Chance
ligy písemně ve lhůtě stanovené větou první požádá, tento záznam nejpozději do
48 hodin od odeslání takové žádosti doložit řediteli Chance ligy; Za nesplnění této
povinnosti bude pořádajícímu Klubu uložena finanční pokuta ve výši 25.000,- Kč.
3.10. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby po celou dobu trvání jednotlivých
dvacetiminutových třetin, resp. prodloužení a samostatných nájezdů k určení vítěze
utkání byla ledová plocha osvětlena v intenzitě zápasového režimu v souladu
s podmínkami stanovenými ČSN EN 12193, a to počínaje 1 minutou před začátkem
každé části hry a konče opuštěním ledové plochy všemi účastníky utkání. Ke ztlumení
osvětlení v průběhu konání utkání může dojít pouze v komerčních přestávkách pro
odvysílání sponzorských bloků, přičemž ztlumení osvětlení (i) může nastat nejdříve 10
vteřin po zahájení (oznámení hlasatelem utkání, či zapnutí signalizačního světla)
komerční přestávky pro odvysílání sponzorských bloků, (ii) lze provést maximálně na 50
% intenzity zápasového režimu stanoveného ČSN EN 12193, (iii) nemůže nastat,
probíhá-li v přerušené hře mezi hráči družstev šarvátka, nebo je-li hlavním rozhodčím
utkání ukládán hráči, resp. hráčům trest, v takovém případě lze ztlumení osvětlení
realizovat až poté, co budou boxu pomocných rozhodčích oznámeny uložené tresty,
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nebo v případech, kdy rozhodčími nebude ukládán trest, až poté, co bude šarvátka
rozhodčími utkání zřetelně ukončena.
3.11. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby v průběhu konání utkání Chance ligy nebyla na
zimním stadionu používána stroboskopová světla či jakékoliv jiné světelné efekty, které
mohou mít negativní vliv na zdravotní stav účastníků utkání.
3.12. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby žádné zařízení určené k vysílání
reprodukovaného zvuku ve vnitřním areálu zimního stadionu nebylo používáno tak,
aby podrývalo autoritu či jinak narušovalo roli rozhodčích utkání, podněcovalo divácké
násilí, projevy nesportovního chování definované v čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ,
případně k těmto nevytvářelo záminky.
3.13. Za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku na zimních stadionech je
každý Klub povinen:
- poskytnout Klubu pořádajícímu utkání Chance ligy informace o osobách
představujících riziko pro bezpečnost osob a ochranu majetku na stadionech;
- pořizovat záznamy o bezpečnostních incidentech na stadionu, na kterém se
konalo domácí utkání Chance ligy Klubu;
- poskytnout hostujícímu Klubu na vyžádání veškeré fotografie, obrazové, obrazově
zvukové, zvukové i jiné záznamy týkající se nestandardních bezpečnostních situací
nastalých při příslušném Klubem pořádaném utkání Chance ligy;
- poskytnout řídícímu orgánu Chance ligy na vyžádání veškeré fotografie, obrazové,
obrazově zvukové, zvukové i jiné záznamy týkající se nestandardních
bezpečnostních situací nastalých při kterémkoliv Klubem pořádaném utkání
Chance ligy;
- zajistit, aby osoby provádějící při Klubem pořádaných utkáních Chance ligy výkon
pořadatelské služby při této činnosti dodržovaly pravidla zdvořilosti, dbaly cti,
vážnosti a důstojnosti jiných osob i své vlastní, dbaly, aby žádné osobě v důsledku
jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma, a postupovaly vždy tak, aby případný
zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směruje jejich jednání, nepřekročil míru
nezbytnou k dosažení sledovaného účelu, jímž je zajištění bezpečnosti osob a
ochrana majetku na stadionu.

4. Výstroj a výzbroj hráčů
4.1. Ve všech utkáních Chance ligy nastupuje domácí družstvo k utkání ve světlých dresech,
družstvo hostující v dresech tmavých.
4.2. Dohodnou-li se Kluby na změně barvy dresů oproti čl. 4.1. těchto technických norem,
je tato změna možná pouze s předchozím souhlasem ředitele Chance ligy.
4.3. Čísla na dresech musejí být jednotného provedení a velikosti (v souladu s Pravidly),
maximálně dvoumístná, od 1 do 99. Doplňková čísla, např. za desetinnou čárkou, jsou
zakázána. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke
hře. Na rukávech dresů být čísla nemusí (výjimka z čl. 9.2. Pravidel, viz také Příloha č. 3
Všeobecných ustanovení).
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4.4. Převládající barva oblečení musí pokrývat přibližně 80 % dresů a štulpen, kromě jmen a
čísel (viz čl. 9.1. Pravidel).
4.5. V utkáních Chance ligy musí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být
v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 9.2. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče
v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v Registračním systému ČSLH a
současně v oficiálním zápisu o utkání.
4.6. Nastoupí-li některý z hráčů účastnících se příslušného utkání Chance ligy do takového
utkání v dresu, který nebude opatřen jeho jmenovkou, je rozhodčí povinen zajistit, aby
bylo v zápisu o utkání uvedeno, že tento hráč v utkání hrál, aniž by byl jeho dres
opatřen jmenovkou. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních
Chance ligy za družstvo příslušného Klubu. Nastoupí-li hráč při třetím, případně
jakémkoliv dalším startu za družstvo příslušného Klubu bez jmenovky, bude Klub, za
jehož družstvo hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4.7. Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3
Všeobecných ustanovení).
4.8. S výjimkou stanovenou čl. 4.7. těchto technických norem musejí mít hráči jednotnou
barvu a provedení všech částí výstroje ve smyslu čl. 9.1. Pravidel. Individuální reklamy
na jakékoliv součásti dresu, včetně kalhot, štulpen a helmy jsou zakázány. Hráč,
nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře a Klub bude
potrestán finanční pokutou 50.000,- Kč. Výjimku tvoří brankáři, kteří mohou mít
kalhoty opatřené odlišnými reklamními plochami od kalhot hráčů do pole.
4.9. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro
sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození 2005), musí nosit obličejovou masku tak,
aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel).

5. Komerční přestávky
5.1. Ve všech utkáních Chance ligy je právem pořádajícího Klubu do utkání zařadit komerční
přestávky pro odvysílání sponzorských bloků (dále jen „Komerční přestávky“, či
jednotlivě „Komerční přestávka“), přičemž využití tohoto práva je pořádající Klub
povinen oznámit písemně řediteli Chance ligy před začátkem sezóny, resp.
v jednotlivých případech vždy nejpozději 24 hodin před příslušným utkáním, při němž
pořádající Klub hodlá svého práva využít. Komerční přestávky přitom vždy musí
splňovat následující zásady:
a) komerční přestávky proběhnou v prvním přerušení hry následujícím po odehrání
6. minuty utkání (tj. v prvním přerušení hry následujícím po čase 14:00 na
odpočítávající časomíře) a dále po odehrání 12. minuty utkání (tj. v prvním
přerušení hry následujícím po čase 8:00 na odpočítávající časomíře);
b) celková délka Komerční přestávky od jejího zahájení do jejího ukončení musí být
minimálně 60 vteřin a maximálně 80 vteřin;
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c) Komerční přestávka nemůže nastat (i) po zakázaném uvolnění, s výjimkou
situace, kdy je kterémukoliv z družstev nebo jeho hráči uložen trest ovlivňující
počet hráčů na ledě, nebo (ii) v průběhu přesilové hry, s výjimkou popsanou
písm. e) tohoto článku, nebo (iii) po vstřeleném gólu, nebo (iv) pokud je hra
přerušena z důvodu nařízení trestného střílení, nebo (v) dochází-li ke zkoumání
jakékoli situace brankovým videorozhodčím, nebo (vi) probíhá-li v přerušené hře
na hrací ploše bitka, nebo (vii) pokud brankář způsobí přerušení hry zakrytím
puku po jeho nahození zpoza červené čáry, nebo (viii) pokud bránící hráč
způsobí přerušení hry neúmyslným posunutím branky;
d) druhá Komerční přestávka může nastat nejdříve ve třetím přerušení po první
Komerční přestávce; Nemůže-li Komerční přestávka nastat z některého z důvodů
uvedených pod písm. c) tohoto článku, konání Komerční přestávky se posouvá
na nejbližší přerušení hry, v němž nenastane překážka k jejímu konání;
e) Komerční přestávka může nastat, pokud hraje jedno družstvo v oslabení a dojde
k přerušení hry v důsledku uložení trestu druhému družstvu nebo jeho hráči, po
němž mají obě družstva pokračovat ve stejném počtu hráčů na ledě; Komerční
přestávka dále může nastat, je-li hráčem jednoho z družstev odpykáván
pětiminutový (nikoliv však souběžně uložený) trest a nedojde-li v předmětném
přerušení hry, v němž má nastat Komerční přestávka, k vyloučení dalšího hráče
téhož družstva, přičemž v takovém případě nastane Komerční přestávka
v prvním přerušení hry následujícím poté, co obě družstva dosáhnou shodného
počtu hráčů na ledě;
f) v poslední minutě první a druhé třetiny a v závěrečných dvou minutách třetí
třetiny, resp. v závěrečných dvou minutách prodloužení utkání hraných v 2. části
- „Předkolo play-off“ a v 3. části - „Play-off o vítězství v Chance lize“, Komerční
přestávky nesmí nastat; Nedojde-li ke konání Komerční přestávky do této doby,
Komerční přestávka se bez náhrady zruší;
g) v prodloužení nejsou žádné Komerční přestávky, s výjimkou prodloužení v 2.
části - „Předkolo play-off“ a 3. části - „Play-off o vítězství v Chance lize“, a to za
podmínek popsaných předchozími písmeny toho článku;
h) v průběhu konání Komerční přestávky je brankářům dovoleno odjet k hráčským
lavicím; Družstva mohou střídat, jakmile hlavní rozhodčí zapíská na znamení, že
se družstva mají vrátit k vhazování, a to 20 vteřin před skončením Komerční
přestávky; Toto střídání podléhá stejnému postupu jako běžné střídání
při přerušení hry; Družstva mohou žádat hlavního rozhodčího o oddechový čas,
jakmile jsou vyzvána k následnému vhazování zapískáním hlavního rozhodčího
oznamujícím zbývajících 20 vteřin Komerční přestávky; Hlavní rozhodčí
v takovém případě okamžitě uvědomí zapisovatele o požadavku na oddechový
čas a oficiální oddechový čas probíhá dle obvyklého postupu.
5.2. Komerční přestávka je oznámena signalizací z boxu časoměřičů rozsvícením červeného
signálního světla a hlavním rozhodčím signálem na červené světlo. V okamžiku, kdy
zbývá 20 vteřin Komerční přestávky, vedoucí boxu rozhodčích dá pokyn hlavnímu
rozhodčímu, aby zapískal a tím hráčům ukázal, že se mají přesunout k bodu pro
vhazování. V okamžiku, kdy zbývá 5 vteřin Komerční přestávky, dostane čárový
rozhodčí pokyn od vedoucího boxu rozhodčích k zapískání pro provedení vhazování.
Ukončení Komerční přestávky je oznámeno zhasnutím červeného signálního světla.
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Povinností Klubů je v případě využití práva na zařazení Komerčních přestávek instalace
tohoto světla s vypínačem.
5.3. Je-li utkání Chance ligy vysíláno přímým televizním přenosem, je povinností
poskytovatele televizního přenosu, aby při instalaci techniky v rámci přípravy přenosu
technicky zajistil spojení mezi boxem časoměřičů a přenosovým vozem pro organizaci
Komerčních přestávek.
5.4. Je-li utkání Chance ligy vysíláno přímým televizním přenosem a jsou-li splněny
podmínky dle čl. 5.3. těchto technických norem, je možné ukončit Komerční přestávku
až na základě pokynu od režiséra televizního přenosu, přičemž však musí být dodržena
doba trvání Komerční přestávky stanovená písm. b) čl. 5.1. těchto technických norem.

6. Stížnosti na výkon rozhodčích
6.1. Klub má právo podat stížnost na výkon rozhodčích v utkání Chance ligy, ve kterém
družstvo Klubu hrálo. Komise rozhodčích ČSLH takovou stížnost vyhodnotí a Klubu
zašle písemné stanovisko nejpozději 3. den ode dne doručení stížnosti, pokud:
a) je stížnost podána nejpozději do 48 hodin od okamžiku skončení příslušného utkání
elektronickou
poštou
(e-mailem)
na adresu
sbarvir@seznam.cz
a
sindler@czehockey.cz,
b) jsou záběry situací z příslušného utkání, ve kterých Klub spatřuje pochybení
rozhodčích, obsažené ve stížnosti (dále také jen jako „Situace“) zachyceny
v časovém rozpětí 10 - 30 sekund před rozhodným momentem Situace, a 10 - 30
sekund po tomto rozhodném momentu Situace,
c) Klub ve stížnosti (i) označí číslo příslušného utkání dle číslování utkání dle rozpisu
utkání soutěže uveřejněného v systému zápasů provozovaného ČSLH na adrese
webové stránky zapasy.ceskyhokej.cz, (ii) uvede přesný čas/přesné časy utkání dle
oficiální zápasové časomíry, ve kterém/kterých mělo dojít k Situaci/Situacím, a (iii)
ke každé jednotlivé Situaci uvede popis, ze kterého bude patrné, v čem Klub
v příslušné Situaci spatřuje pochybení rozhodčího,
d) Klub ke stížnosti doloží potvrzení o úhradě poplatku za podání stížnosti na účet
ČSLH č.: 90718453/0300 (variabilní symbol: číslo utkání, poznámka pro příjemce:
oficiální sportovní název Klubu) ve výši, která se stanovuje na 1.000,- Kč, obsahuje-li
stížnost maximálně 3 Situace, případně ve výši odpovídající počtu Situací s tím, že
každá další Situace nad rámec stanovených 3 Situací je zpoplatněna částkou ve výši
1.000,- Kč (tj. např. podá-li Klub stížnost obsahující 7 Situací, činí výše poplatku za
podání stížnosti 5.000,- Kč).
6.2. V případě, že komise rozhodčích ČSLH vyhodnotí stížnost jako oprávněnou ve všech
jejích bodech, Klubem zaplacený poplatek za podání stížnosti se Klubu v plné výši vrací
na číslo účtu, ze kterého byl tento poplatek uhrazen. V případě, že komise rozhodčích
ČSLH pouze určitou část Klubem podaných Situací vyhodnotí jako oprávněnou, vrací se
Klubu na číslo účtu, ze kterého byl poplatek za podání stížnosti zaplacen, částka ve výši
1.000,- Kč za každou Klubem oprávněně podanou Situaci, a to maximálně do výše
Klubem zaplaceného poplatku za podání stížnosti.
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7. Postup při vetování rozhodčích
7.1. Klub má právo bez udání důvodu vetovat, tj. podat žádost o vyloučení příslušného
rozhodčího z nominace na řízení utkání, v nichž bude v soutěži Chance liga hrát
družstvo Klubu, maximálně jednoho hlavního rozhodčího a maximálně dva čárové
rozhodčí, který/kteří po dobu trvání vetace nebude/nebudou rozhodovat jakákoliv
soutěžní utkání Klubu v Chance lize. Komise rozhodčích ČSLH této žádosti Klubu vyhoví,
pokud:
a) rozhodčí, který má být příslušným Klubem vetován, odřídil alespoň jedno utkání,
v němž v probíhající sezóně družstvo Klubu hrálo,
b) je žádost o vetaci rozhodčího podána elektronickou poštou (e-mailem) na adresu
sbarvir@seznam.cz a sindler@czehockey.cz nejpozději 30 hodin před začátkem
utkání, na které se má vetace vztahovat; nebude-li žádost o vetaci rozhodčího
podána dle předchozí věty, platí vetace rozhodčího až od následujícího utkání
družstva Klubu v soutěži,
c) Klub, podává-li žádost o vetaci čárového rozhodčího a má-li současně Klub
v rozhodné době podání žádosti již vetované dva jiné čárové rozhodčí, výslovně
v jím podané žádosti uvede, kterého z dosud vetovaných čárových rozhodčích má
čárový rozhodčí, který dle takto podané žádosti má být vetován, v seznamu
vetovaných čárových rozhodčích nahradit.
7.2. Počet žádostí Klubu o vetaci rozhodčího není v sezóně omezen, přičemž však platí, že
není-li shora uvedeno jinak, nahrazuje nově uplatněná vetace vetaci dosavadní.
7.3. Vetace se mezi jednotlivými částmi soutěže přenášejí.
7.4. Klub není oprávněn učinit jakékoliv sdělení veřejnosti nebo sdělovacím prostředkům o
podané žádosti o vetaci rozhodčího dříve než po písemném oznámení dle písm. b) čl.
7.1. těchto technických norem, přičemž současně je Klub povinen zajistit, aby takovéto
sdělení nebylo jakýmkoliv způsobem (zejména prostřednictvím multifunkční kostky,
velkoplošné projekce, či prostřednictvím místního rozhlasu) učiněno v průběhu utkání
Chance ligy, které Klub pořádá, tj. v časovém rozmezí počínaje 1 hodinou před
začátkem utkání a konče dobou 10 minut od opuštění ledové plochy všemi účastníky
utkání po skončení utkání.

8. Mediální náležitosti
8.1. Kluby jsou povinny zajistit, aby v den konání příslušného utkání Chance ligy nikdo
z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů ve sdělovacích
prostředcích jakkoliv nehodnotil výkon rozhodčích, způsob řízení utkání, či konkrétní
výrok rozhodčího učiněný v souvislosti s řízením utkání, a to žádným přímým nebo
nepřímým vyjádřením či gestem. Za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení bude
Klub, jehož člen se takového hodnocení dopustí, potrestán finanční pokutou ve výši
5.000,- Kč.
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8.2. Kluby jsou povinny zajistit, aby se nikdo z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu
a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích nevyjadřoval tak, aby takovým vyjádřením
došlo k poškození dobrého jména a zájmů soutěže. Za nesplnění této povinnosti bude
Klub potrestán finanční pokutou v minimální výši 25.000,- Kč.
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ADRESÁŘ KLUBŮ
CHANCE LIGA
DRACI PARS ŠUMPERK
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80906
HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o.
Žerotínova 2010/59, 787 01 Šumperk
+420 724 202 538
vladimirvelcovsky@seznam.cz
26840219
CZ26840219
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1815440319/0800
ŠKODA aréna Šumperk, Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoby:
Vladimír Velčovský
ředitel
Email: vladimirvelcovsky@seznam.cz, Tel.: +420 724 202 538
Petr Adamec
vedoucí mužstva
Email: p.adamec@dracisumperk.cz, Tel.: +420 605 559 220
HC BANÍK SOKOLOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40901
HC Baník Sokolov spol. s.r.o.
Boženy Němcové č.p. 1780, 356 01 Sokolov
+420 606 963 871
makovec@hcsokolov.cz
26372126
CZ26372126
Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-0248440237/0100
Zimní stadion Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov

Kontaktní osoby:
David Soukup
generální manažer
Email: soukup@hcsokolov.cz, Tel.: +420 608 070 828
Petr Holejšovský
manažer
Email: holejsovsky@hcsokolov.cz, Tel.: +420 724 044 249
David Fečo
vedoucí mužstva
Email: feco@hcsokolov.cz, Tel.: +420 607 508 359
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HC DUKLA JIHLAVA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70703
HC Dukla Jihlava, s.r.o.
Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava
+420 776 107 576
hcdukla@hcdukla.cz
25514750
CZ25514750
Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-4642640227/0100
Zimní stadion Pelhřimov, Nádražní 2245, 393 01 Pelhřimov

Kontaktní osoby:
Bedřich Ščerban
jednatel
Email: bedrich.scerban@hcdukla.cz, Tel.: +420 724 933 912
Tomáš Vrábel
sportovní manažer
Email: vrabel@hcdukla.cz, Tel.: +420 724 014 429
HC DYNAMO PARDUBICE B
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60602
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.
Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice
+420 466 714 630
hcdynamo@hcdynamo.cz
60112476
CZ60112476
Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-6939170237/0100
Zimní stadion Chrudim, V průhonech 183, 537 03 Chrudim

Kontaktní osoby:
Tomáš Rolinek
sportovní manažer
E-mail: tomas.rolinek@hcdynamo.cz, Tel.: +420 775 272 527
Tomáš Hrubý
organizační manažer
E-mail: tomas.hruby@hcdynamo.cz, Tel.: +420 774 112 587
Jaroslav Zídek
vedoucí mužstva
Email: Jaroslav.zidek@hcdynamo.cz, Tel.: +420 602 158 203
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HC FRÝDEK - MÍSTEK
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80201
HC Frýdek – Místek 2015 s.r.o.
Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek – Místek
+420 595 172 975
hokejfm@seznam.cz
04125878
CZ04125878
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 2111676870/2700
Hala Polárka, Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek - Místek

Kontaktní osoby:
Jan Peterek
jednatel
E-mail: jan.peterek@hcotrinec.cz, Tel.: +420 603 234 015
Jakub Mikulík
výkonný manažer
E-mail: jakub.mikulik@hcotrinec.cz, Tel.: +420 734 144 638
Martin Kurajský
sekretář, vedoucí mužstva
Email: hokejfm@seznam.cz , Tel.: +420 603 785 852
HC RT TORAX PORUBA 2011
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80710
Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z.s.
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba
+420 734 545 978
hokej@hcporuba.cz
22889833
CZ22889833
Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-3032870207/0100
RT TORAX ARENA, Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava – Poruba

Kontaktní osoby:
Pavel Hinner
místopředseda
Email: pavel.tenis@seznam..cz, Tel.: +420 732 437 146
Denisa Ručková
Asistentka GM
Email: denisa.ruckova@hcporuba.cz, Tel.: +420 734 454 978
Jan Dresler
vedoucí mužstva
E-mail: j.dresler@seznam.cz, Tel.: +420 728 435 002
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HC SLAVIA PRAHA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

11001
HC Slavia Praha a.s.
Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha
+420 267 311 417
klub@hc-slavia.cz
61507393
CZ61507393
Komerční banka, a.s., č. účtu: 7491580207/0100
Zimní stadion Eden, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10

Kontaktní osoby:
Stanislav Tichý
předseda představenstva
Email: stichy@hc-slavia.cz, Tel.: +420 603 410 220
Jaroslav Bednář
sportovní manažer
E-mail: jbednar@hc-slavia.cz, Tel.: +420 736 655 655
Josef Janča
vedoucí družstva
E-mail: jjanca@hc-slavia.cz, Tel.: +420 608 374 154
HC ZUBR PŘEROV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80809
HC ZUBR Přerov s.r.o.
Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov
+420 777 690 227
info@hokejprerov.cz
28593006
CZ28593006
Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-4600340227/0100
MEO Arena, Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov

Kontaktní osoby:
Tomáš Pluháček
jednatel
Email: pluhacek@pivovary.cz, Tel.: +420 724 776 670
Pavel Hanák
sportovní manažer
Email: hanak@hokejprerov.cz, Tel.: +420 777 206 204
Lukáš Menšík
vedoucí družstva
E-mail: mensiklukas@seznam.cz, Tel.: +420 773 493 493
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LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Adresa (sekr.):
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70917
LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov
Olpran, Libušina 101, 779 00 Olomouc
+420 602 705 006
jaroslav.lunak@olpran.cz
28931181
CZ28931181
FIO Banka a.s., č. účtu: 2400839867/2010
Zimní stadion Prostějov, U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov

Kontaktní osoby:
Jaroslav Luňák
jednatel
Email: jaroslav.lunak@olpran.cz, Tel.: +420 602 705 006
Lukáš Luňák
sportovní manažer
E-mail: luky.lunak@gmail.com, Tel.: +420 606 723 404
Josef Ovečka
vedoucí mužstva
E-mail: pepaovecka@seznam.cz, Tel.: +420 775 598 898
PSG BERANI ZLÍN
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70501
Berani Zlín, s.r.o.
Březnická 4068, 760 01 Zlín
+420 577 256 018
office@beranizlin.cz
25566016
CZ25566016
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 2111155039/2700
Zimní stadion Luďka Čajky, Březnická 4068, 760 01 Zlín

Kontaktní osoby:
Patrik Kamas
jednatel
Email: sypa@centrum.cz, Tel.: +420 731 555 104
Jiří Marušák
jednatel
Email: marusak@beranizlin.cz, Tel.: +420 603 161 121
Martin Kotásek
vedoucí mužstva
E-mail: kotasek@beranizlin.cz, Tel.: +420 602 734 108
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SC KOLÍN
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20401
SC Mountfield Kolín s.r.o.
Brankovická 1289, 280 02 Kolín
+420 608 162 278
sekretar@sckolin.cz
10889353
CZ10889353
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 2107903567/2700
Zimní stadion Kolín, Brankovická 1289, 280 02 Kolín

Kontaktní osoby:
Luboš From
prezident
Email: lubos.from@sckolin.cz, Tel.: +420 777 171 820
Lukáš Krejčík
vedoucí mužstva
E-mail: lukas.krejcik@sckolin.cz, Tel.: +420 721 264 547
Josef Nutil
vedoucí mužstva
E-mail: josef.nutil@sckolin.cz, Tel.: +420 606 747 982
SK H. SLAVIA TŘEBÍČ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

71001
SK Horácká Slavia Třebíč, z.s.
Kateřiny z Valdštejna 1, 674 01 Třebíč
+420 568 840 797
sk@hstrebic.cz
44065477
CZ44065477
Komerční banka, a.s., č. účtu: 10738711/0100
KHNP ARENA, Kateřiny z Valdštejna 1, 674 01 Třebíč

Kontaktní osoby:
Martin Svoboda
předseda klubu
Email: svoboda@hstrebic.cz, Tel.: +420 602 601 490
Martin Čech
sportovní sekretář
Email: cech@hstrebic.cz, Tel.: +420 608 822 801
Luděk Popela
vedoucí mužstva
E-mail: popela@hstrebic.cz, Tel.: +420 602 728 621
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HC STADION LITOMĚŘICE
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50606
HC Stadion Litoměřice, z.s.
Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice
+420 722 788 005
fisera.j@hclitomerice.cz
46769129
CZ46769129
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 15709784/0600
Kalich Arena, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice

Kontaktní osoby:
Jan Fišera
ředitel
Email: fisera.j@hclitomerice.cz, Tel.: +420 722 788 005
Miroslav Kejmar
vedoucí mužstva
E-mail: m.kejmar@hclitomerice.cz, Tel.: +420 777 214 930
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

81008
VHK Vsetín s.r.o.
Na Lapači 394, 755 01 Vsetín
+420 778 884 794
bazala@hc-vsetin.cz
25399985
CZ25399985
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 222479192/0300
Zimní stadion Na Lapači, Na Lapači 394, 755 01 Vsetín

Kontaktní osoby:
Filip Bazala
výkonný manažer
E-mail: marketing@hc-vsetin.cz, Tel.: +420 778 884 794
Radim Tesařík
sportovní manažer
E-mail: tesil2@seznam.cz, Tel.: +420 737 268 160
Ondřej Lukáč
vedoucí mužstva
E-mail: olukac@seznam.cz, Tel.: +420 604 502 536
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Chance liga
ZAČÁTKY UTKÁNÍ NA DOMÁCÍM HŘIŠTI
Klub
DRACI PARS ŠUMPERK
HC Baník Sokolov
HC Dukla Jihlava
HC Frýdek - Místek
HC RT Torax Poruba 2011
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všední dny
18:00
18:00
17:30
18:00
18:00
17:30

HC Slavia Praha

18:00

HC DYNAMO PARDUBICE
HC ZUBR Přerov
LHK Jestřábi Prostějov
PSG Berani Zlín
SC Kolín
SK H. Slavia Třebíč
HC Stadion Litoměřice
Valašský hokejový klub

18:00
18:00
18:00
17:30
18:00
17:30
17:30
17:30

so, ne, státní svátky
17:00
17:00
16:30
17:00, 18:00
17:00
(od 18. 11. 2021)
16:00
17:00
(od 01. 11. 2021)
15:00
18:00
17:00
17:00
17:30
17:00
17:30
17:00
17:00

Chance Liga

122

ČSLH

ROZPIS
SOUTĚŽÍ
II. liga ČR

II. liga ČR

II. liga ČR
Počet účastníků
Počet utkání

:
:

27
40 - 64

Systém soutěže
1. část:
- 28 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 16 družstev ve skupině „Západ“ a 11 družstev ve
skupině „Východ“; družstva se ve skupině „Západ“ utkají dvoukolově každý s každým (30
utkání) a ve skupině „Východ“ se družstva utkají čtyřkolově každý s každým (40 utkání).
2. část - Nadstavbová sk. Západ:
- skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 1. - 8. místě se utkají
dvoukolově každým s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání
z 1. části soutěže započítávají.
- skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 9. - 16. místě se utkají
dvoukolově každým s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání
z 1. části soutěže započítávají.
3. část
- a) - Předkolo play-off sk. Západ:
- družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 7. a 8. místě a
družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. a 2. místě sehrají
předkolo play-off na 2 vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že družstvo umístěné po 2. části „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 7. místě se utká s družstvem umístěným po 2. části
- „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 2. místě a družstvo umístěné po 2. části „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 8. místě se utká s družstvem umístěným po 2. části
- „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. místě.
První a případné třetí utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová
sk. Západ“, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“
hůře.
b) - O udržení ve II. lize ČR:
- družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 8. místě a družstvo
umístěné po 1. části ve skupině „Východ“ na 11. místě sehrají jedno kolo play-down na 2
vítězná utkání (2-3 utkání), s tím, že postavení družstev v této části soutěže bude určeno podle
vyššího průměru bodů získaných družstvem příslušného klubu v části bezprostředně
předcházející této části soutěže (u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“
ve skupině „B“ na 8. místě se sčítají dosažené výsledky z 1. části a 2. části - „Nadstavbová sk.
Západ“).
První a případně třetí utkání se hraje u družstva s vyšším pořadím, druhé utkání se hraje u
družstva s pořadím nižším. Poražené družstvo z této části soutěže sestupuje do příslušné
nejvyšší krajské ligy seniorů.
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4. část
- a) - Play-off:
- družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 1. - 6. místě,
vítězná družstva z části 3a) - „Předkolo play-off sk. Západ“ a družstva umístěná po 1. části ve
skupině „Východ“ na 1. - 8. místě sehrají čtyři kola play-off (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále
a finále) s tím, že osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na 3 vítězná utkání a finále na 4
vítězná utkání (3-22 utkání).
Pro sestavování dvojic v osmifinále a ve čtvrtfinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po 2.
části - „Nadstavbová sk. Západ“ hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk.
Západ“ nejhůře (postoupí-li do této části soutěže z části 3a/ - „Předkolo play-off sk. Západ“
jedno nebo obě družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1.
- 2. místě, považují se pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže za
družstva, která po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ dosáhla ve skupině „A“ nejnižšího, resp.
dvou nejnižších, pořadí), druhé nejlépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk.
Západ“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ atd.,
resp. nejlépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ hraje s družstvem umístěným
ve skupině „Východ“ po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části ve
skupině „Východ“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části ve skupině „Východ“
atd. V obou kolech této části soutěže se první, třetí a případně páté utkání hraje u lépe
umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině
„Východ“, druhé a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“ hůře.
Pro sestavení dvojic v semifinále platí, že lépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová
sk. Západ“ hraje s družstvem umístěným po 1. části ve skupině „Východ“ hůře a lépe umístěné
družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ hraje s družstvem umístěným po 2. části „Nadstavbová sk. Západ“ hůře. V tomto kole této části soutěže se první, druhé a případně páté
utkání hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části
ve skupině „Východ“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části
- „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“ hůře.
Pro sestavení dvojice ve finále platí, že lépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk.
Západ“, resp. lépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“, hraje s družstvem
umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. družstvem umístěným po 1. části ve
skupině „Východ“, hůře, přičemž v případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní
družstva, která dosáhla v příslušné části soutěže bezprostředně předcházející této části
soutěže shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. V této části soutěže
se první, druhé, případně páté a sedmé utkání hraje u lépe umístěného po 2. části „Nadstavbová sk. Západ“, resp. lépe umístěného družstva po 1. části ve skupině „Východ“,
třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová
sk. Západ“, resp. družstva umístěného po 1. části ve skupině „Východ“, hůře.
Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži Chance liga pro
sezónu 2023-2024.
b) - Kvalifikace o postup do II. ligy ČR:
- z vítězů jednotlivých krajských soutěží budou sestaveny kvalifikační skupiny a z nich dvě
vítězná družstva získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži II. liga ČR pro sezónu
2023-2024.
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Utkání 1. části a 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403
odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí
dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy
následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi
hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní
pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy
k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch
jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle
čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu
soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání části 3a) - „Předkolo play-off“, části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“ a části 4a) - „Playoff“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době,
hraje se po patnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení.
Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením
mění strany. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze
utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl.
407 písm. c/ SDŘ).
Utkání části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“, není-li níže stanoveno jinak, se hrají
tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání po skončení základní
hrací doby, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po
tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě
družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením
nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka
v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho
z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410
písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže
je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Účastní-li se příslušné kvalifikační skupiny v části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“
právě 2 družstva, utkání se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo
bude určeno podle čl. 417 SDŘ. Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz kvalifikační
skupiny, pokračuje se v souladu s čl. 417 písm. i) SDŘ do rozhodnutí dle čl. 404 s tím, že
bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové
prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před
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prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ.
Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl.
407 SDŘ.
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Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie seniorů, tj. hráči
ročníku narození 2002 a starší. Hráčům věkové kategorie juniorů, tj. hráčům ročníku
narození 2003, 2004 a 2005, a hráčům věkové kategorie dorostu, kteří v roce, v němž
začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 16. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2006,
je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení
jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219
odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
2. Družstvo Klubu je pro utkání II. ligy ČR povinno nastoupit ve stanoveném počtu hráčů dle
čl. 318 SDŘ, tj.:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 20 hráčů do pole.
3. V utkání II. ligy ČR může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 5 Cizinců.
4. V utkání II. ligy ČR může za družstvo Klubu nastoupit celkem maximálně 5 hráčů ve věku
21-22 let majících registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv.
střídavý start) dle čl. 7 odst. 3. Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy a čl. 26
přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (tj. hráčů ročníku narození 2000 a 2001),
přičemž není omezen počet hráčů mladších startujících v příslušném utkání na základě
registračním oddělením ČSLH schváleného hostování mezi soutěžemi (tj. hráčů ročníku
narození 2002 a mladších).
5. V utkáních části 3a) - „Předkolo play-off sk. Západ“, části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“ a
části 4a) - „Play-off“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 20222023 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech soutěže celkem minimálně 14
utkání, přičemž platí následující výjimky:
- podmínku 14 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke
dni 31. 12. 2022 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající
z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže II. liga ČR v sezóně 2022-2023, (ii)
v období po 31. 12. 2022 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži II.
liga ČR a (iii) v období po 31. 12. 2022 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub
účastnící se II. ligy ČR nebo soutěže vyšší,
- podmínku 14 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář,
pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo
Klubu a utkání za družstvo Klubu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve
smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 14.
6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým
může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
7. Pořádající Klub je povinen před utkáním II. ligy ČR předat 10 vstupenek na příslušné utkání
II. ligy ČR pro potřeby hostujícího družstva.
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8. V utkáních soutěže hraných v období do 31. 12. 2022 včetně platí, že domácí družstvo je
povinno nastoupit k utkání ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých. V
utkáních soutěže hraných v období po 31. 12. 2022 platí, že domácí družstvo je povinno
nastoupit k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých.
9. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem, brankař může mít odlišnou barvu kalhot
(výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
10. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro
sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození 2005), a mladší, musí nosit obličejovou
masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl.
202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
11. Utkání 1. části a 2. části - „Nadstavbové“, utkání části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy
ČR“, není-li následující větou stanoveno jinak, jsou řízena systémem jednoho hlavního a
dvou čárových rozhodčích. Utkání části 3a) - „Předkolo play-off“, části 3b) - „O udržení ve
II. lize ČR“, části 4a) - „Play-off“ a části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“ v kvalifikační
skupině, které se účastní právě dvě družstva, jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou
čárových rozhodčích.
12. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to
s výjimkou části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“.
13. Klub má právo podat stížnost na výkon rozhodčích v utkání II. ligy ČR, ve kterém družstvo
Klubu hrálo. Komise rozhodčích ČSLH takovou stížnost vyhodnotí a Klubu zašle písemné
stanovisko nejpozději 3. den ode dne doručení stížnosti, pokud:
- je stížnost podána nejpozději do 48 hodin od okamžiku skončení příslušného utkání
elektronickou poštou (e-mailem) na adresu lubos.chytil@seznam.cz,
- jsou záběry situací z příslušného utkání, ve kterých Klub spatřuje pochybení
rozhodčích, obsažené ve stížnosti (dále také jen jako „Situace“) zachyceny v časovém
rozpětí 10 - 30 sekund před rozhodným momentem Situace, a 10 - 30 sekund po tomto
rozhodném momentu Situace,
- Klub ve stížnosti (i) označí číslo příslušného utkání dle číslování utkání dle rozpisu
utkání soutěže uveřejněného v systému zápasů provozovaného ČSLH na adrese
webové stránky zapasy.ceskyhokej.cz, (ii) uvede přesný čas/přesné časy utkání dle
oficiální zápasové časomíry, ve kterém/kterých mělo dojít k Situaci/Situacím, a (iii) ke
každé jednotlivé Situaci uvede popis, ze kterého bude patrné, v čem Klub v příslušné
Situaci spatřuje pochybení rozhodčího,
- Klub ke stížnosti doloží potvrzení o úhradě poplatku za podání stížnosti na účet ČSLH
č.: 90718453/0300 (variabilní symbol: číslo utkání, poznámka pro příjemce: oficiální
sportovní název Klubu) ve výši, která se stanovuje na 1.000,- Kč, obsahuje-li stížnost
maximálně 3 Situace, případně ve výši odpovídající počtu Situací s tím, že každá další
Situace nad rámec stanovených 3 Situací je zpoplatněna částkou ve výši 1.000,- Kč (tj.
např. podá-li Klub stížnost obsahující 7 Situací, činí výše poplatku za podání stížnosti
5.000,- Kč);
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v případě, že komise rozhodčích ČSLH vyhodnotí stížnost jako oprávněnou ve všech jejích
bodech, Klubem zaplacený poplatek za podání stížnosti se Klubu v plné výši vrací na číslo
účtu, ze kterého byl tento poplatek uhrazen; v případě, že komise rozhodčích ČSLH pouze
určitou část Klubem podaných Situací vyhodnotí jako oprávněnou, vrací se Klubu na číslo
účtu, ze kterého byl poplatek za podání stížnosti zaplacen, částka ve výši 1.000,- Kč za
každou Klubem oprávněně podanou Situaci, a to maximálně do výše Klubem zaplaceného
poplatku za podání stížnosti.
14. Klub má právo bez udání důvodu vetovat, tj. podat žádost o vyloučení příslušného
rozhodčího z nominace na řízení utkání, v nichž bude v soutěži II. liga ČR hrát družstvo
Klubu, maximálně jednoho hlavního rozhodčího a maximálně dva čárové rozhodčí,
který/kteří po dobu trvání vetace nebude/nebudou rozhodovat jakákoliv soutěžní utkání
Klubu ve II. lize ČR. Komise rozhodčích ČSLH této žádosti Klubu vyhoví, pokud:
- rozhodčí, který má být příslušným Klubem vetován, odřídil alespoň jedno utkání,
v němž v probíhající sezóně družstvo Klubu hrálo,
- je žádost o vetaci rozhodčího podána elektronickou poštou (e-mailem) na adresu
lubos.chytil@seznam.cz a sindler@czehockey.cz nejpozději 30 hodin před začátkem
utkání, na které se má vetace vztahovat; nebude-li žádost o vetaci rozhodčího podána
dle předchozí věty, platí vetace rozhodčího až od následujícího utkání družstva Klubu
v soutěži;
- Klub, podává-li žádost o vetaci čárového rozhodčího a má-li současně Klub v rozhodné
době podání žádosti již vetované dva jiné čárové rozhodčí, výslovně v jím podané
žádosti uvede, kterého z dosud vetovaných čárových rozhodčích má čárový rozhodčí,
který dle takto podané žádosti má být vetován, v seznamu vetovaných čárových
rozhodčích nahradit;
počet žádostí Klubu o vetaci rozhodčího není v sezóně omezen, přičemž však platí, že neníli shora uvedeno jinak, nahrazuje nově uplatněná vetace vetaci dosavadní; vetace se mezi
jednotlivými částmi soutěže přenášejí; Klub není oprávněn učinit jakékoliv sdělení
veřejnosti nebo sdělovacím prostředkům o podané žádosti o vetaci rozhodčího dříve než
po písemném oznámení dle shora uvedeného, přičemž Klub je současně povinen zajistit,
aby takovéto sdělení nebylo jakýmkoliv způsobem (zejména prostřednictvím multifunkční
kostky, velkoplošné projekce či prostřednictvím místního rozhlasu) učiněno v průběhu
utkání II. ligy ČR, které příslušný Klub pořádá, tj. v časovém rozmezí počínaje 1 hodinou
před začátkem utkání a konče dobou 10 minut od opuštění ledové plochy všemi účastníky
utkání po skončení utkání.
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ADRESÁŘ KLUBŮ
II. LIGA
SKUPINA ZÁPAD
HC BENÁTKY N. J.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20702
HC Benátky nad Jizerou – hokej s.r.o.
Mělnická 35, 294 71 Benátky nad Jizerou
+420 326 316 500
hokej@benatky.cz
26126150
Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-5070050217/0100
Zimní stadion Benátky n.J., Mělnická 87/35, 294 71 Benátky n. Jizerou

Kontaktní osoby:
Martin Novák
jednatel
E-mail: ssz@benatky.cz, Tel.: +420 608731 952
Tomáš Nejedlo
sekretář
E-mail: hokej@benatky.cz, Tel.: +420 721 899 836
Jan Stehlík
sportovní manažer
Tel.: +420 608 945 446
HC KOBRA PRAHA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

10401
Hockey Club Kobra Praha z.s.
Mikuleckého 1584/1, 147 00 Praha - Braník
+420 602 320 778
hckobra@hckobra.cz
00389838
Komerční banka, a.s., č. účtu: 30034041/0100
Zimní stadion HC Kobra Praha, Mikuleckého 1, 147 00 Praha

Kontaktní osoby:
Miloslav Šeba
prezident
E-mail: hckobra@hckobra.cz, Tel.: +420 602 320 778
Martin Slanina
sekretář
E-mail: sekretariat@hckobra.cz, Tel.: +420 603 417 553
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HC DĚČÍN
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50201
HC Grizzly Děčín s.r.o.
Oblouková 638/21, 405 02 Děčín
+420 777 111 041
jan-havlicek@seznam.cz
28717546
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3294125389/0800
Zimní stadion Děčín, Oblouková 638/21, 405 02 Děčín

Kontaktní osoby:
Jan Havlíček
jednatel
E-mail: jan-havlicek@seznam.cz, Tel.: +420 777 111 041
Jiří Zdvořáček
jednatel
E-mail: Jiri.Zdvoracek@gasnet.cz, Tel.: +420 739 218 515
Martin Pošusta
sekretář
E-mail: marta97@seznam.cz, Tel.: +420 774 450 188
HC KLATOVY
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40410
HC Klatovy, z.s.
Wolkerova 407/2, 339 01 Klatovy
+420 602 167 086
kopacek@masowest.cz
64861830
Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-7279280207/0100
Zimní stadion Klatovy, Nerudova 721, 339 01 Klatovy

Kontaktní osoby:
Radek Mužík
jednatel
E-mail: muslak25@seznam.cz, Tel.: +420 736 640 724
Stanislav Kopáček
prezident klubu
E-mail: kopacek@masowest.cz, Tel.: +420 602 167 086
Jiří Aschenbrenner
vedoucí mužstva
E-mail: jiri.aschenbrenner@seznam.cz, Tel.: +420 602 642 269
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HC LETCI LETŇANY
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

10905
HC Letci Letňany, z.s.
Tupolevova 669, 190 00 Praha 9
+420 734 720 939
hcletci@centrum.cz
26587122
Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-9081560237/0100
ICE ARENA, Tupolevova 669, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoby:
Tomáš Blažek
technický ředitel
E-mail: hcletci@centrum.cz, Tel.: +420 734 720 939
HC PŘÍBRAM
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

21103
HC Baník Příbram s.r.o.
Legionářů 378, 261 01 Příbram
+420 725 449 555
lucie.plavcova@hcpribram.cz
11711426
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 299118651/0300
Zimní stadion Příbram, Legionářů 378, 261 01 Příbram

Kontaktní osoby:
Petr Vinš
jednatel
E-mail: petr.vins@hcpribram.cz, Tel.: +420 725 925 405
Miroslav Bláha
jednatel
E-mail: blaha02@seznam.cz, Tel.: +420 603 935 544
Lucie Plavcová
sekretář
E-mail: lucie.plavcova@hcpribram.cz, Tel.: +420 725 449 555
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HC STADION CHEB
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40201
HC Stadion Cheb 1978, s.r.o.
Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb
+420 603 539 439
info@hcstadioncheb.cz
10951831
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 6150126319/0800
Zimní stadion města Cheb, Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb

Kontaktní osoby:
Josef Krutina
Sekretář
E-mail: info@hcstadioncheb.cz, Tel.: +420 603 539 439
David Speierl
Předseda
E-mail: david.speierl@email.cz, Tel.: +420 603 211 112
HC STADION VRCHLABÍ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

61013
HC Stadion Vrchlabí, s.r.o.
Fügnerova 1288, 543 01 Vrchlabí
+ 420 777 809 943
jiri.jakubec@hcvrchlabi.cz
28387074
Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-9964140287/0100
Elektromont aréna, Fügnerova 1288, 543 01 Vrchlabí

Kontaktní osoby:
Jiří Jakubec
jednatel
Email: jiri.jakubec@hcvrchlabi.cz, Tel.: + 420 777 809 943
Ján Bendík
sekretář
E-mail: jan.bendik@hcvrchlabi.cz, Tel.: +420 731 7454 974
Daniela Urbanová
marketing
E-mail: daniela.urbanova@hcvrchlabi.cz, Tel.: +420 734 432 989
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HC TÁBOR
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

30801
HC Tábor s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
+420 608 974 488
hctabor@volny.cz
28766083
Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9991119969/5500
Zimní stadion Tábor, Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Kontaktní osoby:
Michal Susak
ředitel
E-mail: michal.susak@seznam.cz, Tel.: + 420 725 825 668
Miroslav Volena
manažer
E-mail: mvolena@volny.cz, Tel.: +420 602 442 140
Rudolf Vach
sekretář
E-mail: hctabor@volny.cz, Tel.: +420 608 974 488
HC WIKOV HRONOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60505
HC Wikov Hronov, z.s.
Šrámkova 954, 549 31 Hronov
+420 777 245 425
j.stavik@centrum.cz
46522751
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1181508309/0800
Zimní stadion Hronov, Palackého 1000, 549 31 Hronov

Kontaktní osoby:
Jindřich Šťavík
prezident
E-mail: j.stavik@centrum.cz , Tel.: +420 777 245 425
Bohuslav Voborník
člen výkonného výboru
E-mail: bohuslav.vobornik@tiscali.cz, Tel.: +420 608 823 993
Luděk Exner
Manažer „A“
E-mail: ludek.exner@generaliceska.cz, Tel.: +420 777 245 425

135

II. liga ČR

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

51004
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.
Masarykova 974/232, 400 01 Ústí nad Labem
+420 602 582 488
luciekasova@seznam.cz
03261255
Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-7823230247/0100
ZS Ústí n. Labem, Masarykova 974/232, 400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní osoby:
Jan Daniš
sekretář
E-mail: danis.jan@seznam.cz, Tel.: +420 728 652 811
Vladimír Evan
výkonný ředitel
E-mail: v.evan@seznam.cz, Tel.: +420 724 160 079
MOSTEČTÍ LVI
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50802
Mostecký hokejový klub s.r.o.
Rudolická 1700/2, 434 01 Most
+420 602 165 405
safnervladimir@seznam.cz
06373275
Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 249209002/5500
A-BENET Arena, Rudolická 1700/2, 434 01 Most

Kontaktní osoby:
Vladimír Kubík
jednatel
E-mail: kubikvl@autoplusmost.cz, Tel.: +420 602 165 405
Lukáš Bednařík
sportovní manažer
E-mail: bednarik.lukas@seznam.cz, Tel.: +420 737 268 222
Vladimír Šafner
sekretář
E-mail: safnervladimir@seznam.cz, Tel.: +420 777 286 929
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IHC KRÁLOVÉ PÍSEK
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

30507
IHC Písek z.s.
Na Výstavišti 493, 397 01 Písek
+420 603 873 724
sekretar@ihcpisek.cz
43852599
Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-5427360227/0100
Zimní stadion Písek, U Výstaviště 371, 397 01 Písek

Kontaktní osoby:
Dušan Benák
místopředseda
E-mail: predseda@ihcpisek.cz, Tel.: +420 737 260 134
Jan Kudrna
sekretář
E-mail: sekretar@ihcpisek.cz, Tel.: +420 603 873 724
PIRÁTI CHOMUTOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50302
Piráti Chomutov 2020, s.r.o.
Mostecká 5773, 430 01 Chomutov
+420 774 718 829
klub@piratichomutov.cz
25020439
Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-7110460237/0100
ROCKNET ARÉNA, Mostecká 5773, 430 01 Chomutov

Kontaktní osoby:
Daniel Badinka
předseda klubu
E-mail: badinka@piratichomutov.cz, Tel.: +420 602 116 555
Petr Jíra
sportovní manažer
E-mail: jira@piratichomutov.cz, Tel.: +420 777 171 784
Martin Pašek
sekretář klubu
E-mail: martin.pasek@piratichomutov.cz, Tel.: +420 774 718 829
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TJ HC JABLONEC n./N.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50401
T. J. HC Jablonec n. Nisou, z.s.
Sadová 4646/2, 466 01 Jablonec n. Nisou
+420 777 955 335
info@hcvlci.cz
64668495
Komerční banka, a.s., č. účtu: 1306880287/0100
Městský zimní stadion, Sadová 4646/2, 466 01 Jablonec n. Nisou

Kontaktní osoby:
Pavel Klámrt
prezident
E-mail: prezident@hcvlci.cz, Tel.: +420 775 943 611
David Bartel
generální manažer
E-mail: info@hcvlci.cz, Tel.: +420 777 955 335
Tomáš Kubín
sekretář
E-mail: info@hcvlci.cz, Tel.: +420 602 171 858
TJ HC ŘISUTY
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20307
Tělovýchovná jednota HC Řisuty, z.s.
Řisuty 84, 273 78 Řisuty
+420 607 511 341
info@hcrisuty.cz/ i.zalesky@post.cz
48706001
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 386198389/0800
VSH Slaný, Zimní stadion, Lacinova 1720, 274 01 Slaný

Kontaktní osoby:
Jakub Horák
vedoucí družstva
E-mail: horak.84@seznam.cz, Tel.: +420 730 163 817
Antonín Švenkrt
vedoucí družstva II.
E-mail: antonin.svenkrt@centrum.cz, Tel.: +420 603 871 451
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SKUPINA VÝCHOD
BK HAVLÍČKŮV BROD
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60102
BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o.
U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod
+420 721 295 840
bkhb2019@seznam.cz
08275416
Komerční banka, a.s., č. účtu: 123460277/0100
Zimní stadion Kotlina, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod

Kontaktní osoby:
David Kozlík
manažer
E-mail: bkhb2019@seznam.cz, Tel.: +420 721 295 840
HC AZ HAVÍŘOV 2010
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80608
HC Havířov 2010 s.r.o.
Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov
+420 777 774 020
hokej@hc-havirov.cz
28627181
Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 5441132001/5500
Gascontrol Aréna, U Stadionu 1325/2b, 736 01 Havířov

Kontaktní osoby:
Petr Malíř
prezident
E-mail: malir@hc-havirov.cz, Tel.: +420 774 640 981
Marek Haas
sekretář
E-mail: haas@hc-havirov.cz, Tel.: +420 739 650 279
Robin Pavlas
sekretář
E-mail: hokej@hc-havirov.cz, Tel.: +420 777 774 020
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HC BOBŘI VAL. MEZIŘÍČÍ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

81002
HC Valašské Meziříčí 2005 z.s.
Kouty 325, 757 01 Valašské Meziříčí
+420 737 222 022
t.vasica@efios.cz
27005011
Komerční banka, a.s., č. účtu: 94-2629320297/0100
Zimní stadion Valašské Meziříčí, Kouty 325, 757 01 Valašské Meziříčí

Kontaktní osoby:
Tomáš Vašica
předseda
E-mail: t.vasica@efios.cz, Tel.: +420 737 222 022
SHKM HODONÍN
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70603
Sportovní hokejový klub mládeže Hodonín
Tyršova 3214/8, 695 01 Hodonín
+420 775 373 740
mv.37@seznam.cz
26528088
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 245030638/0300
ZS Václava Nedomanského, Tyršova 10, 695 01 Hodonín

Kontaktní osoby:
Karel Lidák
předseda
E-mail: karel.lidak@seznam.cz, Tel.: +420 737 208 198
Martin Vyrůbalík
manažer
E-mail: mv.37@seznam.cz, Tel.: +420 775 373 740
Milan Kuba
sekretář
E-mail: kuba@shkmhodonin.cz, Tel.: +420 731 587 987
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HC KOPŘIVNICE
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80402
Hockey club Kopřivnice, z.s.
Masarykovo náměstí 540, 742 21 Kopřivnice
+420 608 886 883
jarek1965@seznam.cz
13643746
Komerční banka, a.s., č. účtu: 14330801/0100
ZS Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540, 742 21 Kopřivnice

Kontaktní osoby:
Jaroslav Hrubý
manažer
E-mail: jarek1965@seznam.cz, Tel.: +420 603 246 762
HK NOVÝ JIČÍN
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80403
Hokejový klub Nový Jičín, z.s.
U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín
+420 608 705 029
milan.urban@zsnj.cz
27042111
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 182875376/0600
Zimní stadion Nový Jičín, U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín

Kontaktní osoby:
Milan Urban
místopředseda
E-mail: milan.urban@zsnj.cz, Tel.: +420 608 705 029
Dominik Kafka
sekretář
E-mail: dominikkafka@seznam.cz, Tel.: +420 731 846 808
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HHK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

71406
Horácký hokejový klub, s.r.o.
Vrchovecká 1091/37, 594 012 Velké Meziříčí
+420 774 793 462
info@hokejvm.cz
26902575
Komerční banka, a.s., č. účtu: 78-7892660267/0100
ZS Velké Meziříčí, Vrchovecká 1091/37, 594 012 Velké Meziříčí

Kontaktní osoby:
Jaroslav Juda
jednatel
E-mail: juda@hokejvm.cz, Tel.: +420 774 793 462
HOKEJOVÝ KLUB OPAVA s.r.o.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80603
Hokejový klub Opava s.r.o.
Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava
+420 721 555 116
sekretariat@hkopava.cz
04618751
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 2112407744/2700
Zimní stadion Opava, Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava

Kontaktní osoby:
Dalibor Bárta
jednatel
E-mail: dalibor.barta@hkopava.cz, Tel.: +420 777 288 988
Zbyněk Sklíba
předseda spolku
E-mail: sekretariat@hkopava.cz, Tel.: +420 721 555 116
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APTEC ORLI ZNOJMO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

71307
Orli Znojmo, s.r.o.
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
+420 723 727 694
info@hcorli.cz
28341511
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3220968359/0800
Nevoga aréna, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo

Kontaktní osoby:
Pavel Ohera
prezident
E-mail: pavelohera@seznam.cz, Tel.: +420 602 773 837
Kateřina Oherová
team manager
E-mail: oherova@hcorli.cz, Tel.: +420 602 773 837
Marcela Krnáčová
sekretariát
E-mail: krnacova@hcorli.cz, Tel.: +420 602 121 669
SKLH ŽĎÁR n. SÁZAVOU
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

71424
SKLH, s.r.o.
Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou
+420 731 118 892
info@hokejzr.cz
28297245
Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-2785960237/0100
ZS Bouchalky, Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoby:
Jan Šimon
sportovní manžer
E-mail: info@hokejzr.cz, Tel.: +420 731 118 892
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HC VYŠKOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70507
Ševci Zlín, z.s.
Kalinová 554, 760 01 Zlín
+420 774 774 747
robert@hokejvyskov.cz
03501965
Komerční banka, a.s., č. účtu: 1020304057/0100
Zimní stadion Vyškov, Mlýnská 12, 682 01 Vyškov

Kontaktní osoby:
Robert Hamrla
majitel
E-mail: robert@hokejvyskov.cz, Tel.: +420 774 774 747
Vladislav Hamrla
generální manažer
E-mail: vladislav@hokejvyskov.cz, Tel.: +420 608 966 644
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ROZPIS
SOUTĚŽÍ
DHL Extraliga juniorů

DHL Extraliga juniorů

DHL Extraliga juniorů
Počet účastníků
Počet utkání
Začátky utkání

:
:
:

14
52 - 71
všední den – nejdříve v 15,00 hodin
víkend, svátky – nejdříve ve 12,00 hodin

Systém soutěže
1. část:
- 14 družstev se utká čtyřkolově každý s každým (52utkání). Družstvo, které se umístí po této
části soutěže na 14. místě, sestupuje do LJ.
2. část - Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů:
- družstva umístěná po 1. části na 1. - 8. místě sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále,
finále) s tím, že čtvrtfinále play-off se hraje na 3 vítězná utkání, semifinále a finále play-off na
4 vítězná utkání (3-19 utkání). Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže
platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části
nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části s druhým nejhůře umístěným
družstvem po 1. části atd.
Ve čtvrtfinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného
družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře.
V semifinále a finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe
umístěného družstva po 1. části, třetí, čtvrté a případně šesté utkání u družstva umístěného
po 1. části hůře.
Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii juniorů“.
Družstva poražená v semifinálovém kole této části soutěže se v sérii hrané na 2 utkání utkají
o umístění na konečném 3. místě s tím, že první utkání se hraje u družstva umístěného po 1.
části hůře a druhé utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části lépe. Vítězné družstvo se
stane družstvem umístěným na konečném 3. místě v ELJ v sezóně 2022-2023.

Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz
utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že
bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové
prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si
před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ.
Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl.
407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch
jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle
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čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu
soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání 2. části - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů“, s výjimkou
utkání č. 3406 a č. 3407, se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání
v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací
plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi
hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní
pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy
k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí
třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).
Utkání 2. části - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů“ č. 3406 a č. 3407
se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo bude určeno podle čl.
417 SDŘ. Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz, pokračuje se v souladu s čl. 417
písm. i) SDŘ do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce
bez úpravy hrací plochy následuje desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují
s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro
prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení,
následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí
stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).
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Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie juniorů, tj. hráči
ročníku narození 2003, 2004 a 2005. Hráčům věkové kategorie dorostu, tj. hráčům
ročníku narození 2006 a 2007, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219
odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší
věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím
utkání.
2. Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole.
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)
3. V utkání může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankářeCizince není povolen.

4. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen
zajistit při utkání přítomnost lékaře.
5. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve
světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
6. Klub je povinen zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma
trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva jsou stanoveny vnitřní
směrnicí ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022.
7. Brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3
Všeobecných ustanovení).
8. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro
sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození 2005), a mladší, musí nosit obličejovou
masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl.
202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
9. Hráči nastupující v utkáních DHL ELJ musí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč.
brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za
distribuci přelepek v počtu 40 ks na Klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby
družstva Klubu dostatečný, je povinností Klubu oznámit písemně takovou skutečnost
ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání DHL ELJ bez
umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být Klub, za který hráč
k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,-Kč za každý
jednotlivý případ porušení.
10. V utkáních DHL ELJ musí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být
v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 9.2. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče
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v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v Registračním systému ČSLH a
v oficiálním zápisu o utkání.
11. Nastoupí-li některý z hráčů účastnících se příslušného utkání DHL ELJ do takového
utkání v dresu, který nebude opatřen jeho jmenovkou, je rozhodčí povinen zajistit, aby
bylo v zápisu o utkání uvedeno, že tento hráč v utkání hrál, aniž by byl jeho dres
opatřen jmenovkou. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních
DHL ELJ za družstvo příslušného Klubu. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv
dalším startu za družstvo příslušného Klubu bez jmenovky, bude Klub, za jehož družstvo
hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 2.000,- Kč za
každý jednotlivý případ porušení.
12. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
13. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním DHL ELJ pro potřeby rozhodčích v kabině
rozhodčích minimálně následující:
- 4 l neperlivé vody,
- 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.
14. Pořádající Klub je povinen pořizovat záznam z jím pořádaného utkání včetně všech
přerušení hry, jehož výstup musí splňovat následující podmínky:
- záběr musí mít integrovaný výstup z oficiální časomíry, případně musí být nepřetržitě
v rámci záběru snímána oficiální časomíra na zimním stadionu,
- při hře v koncovém pásmu musí být záběrem vždy snímáno celé koncové pásmo,
- videozáznam musí být pořízen minimálně v HD rozlišení 1280 x 720 pixelů a
minimální snímková frekvence videozáznamu musí činit 25 fps,
- výstupní kodek videozáznamu musí být H.264/MPEG-4 AVC.
15. Výstupní videozáznam dle čl. 14 těchto technických norem je pořádající Klub povinen
nahrát na FTP server 89.187.135.98, a to vždy do složky pojmenované dle data konání
utkání a názvu obou družstev bez diakritiky ve tvaru „RRRR-MM-DD DOMACI-HOSTE“, a
to nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, v němž
skončilo příslušné utkání. Nesplnění této povinnosti, případně nesplnění některé
z povinností stanovených čl. 14 těchto technických norem, může být trestáno finanční
pokutou do výše 10.000,- Kč dle míry závažnosti provinění.
16. Ze soutěže DHL ELJ se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy
povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2005, a
to:
- nejdéle do 30. 4. 2023,
- do LJ, pokud se mateřský klub hráče soutěže LJ neúčastní, není-li v rozhodné době
povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže LJ 5 jiným
hráčům družstva Klubu z ELJ a současně z družstva Klubu účastnícího se ELD.
17. Všichni hráči nastupující v soutěži DHL ELJ jsou povinni absolvovat povinné testování, a to
následujícím způsobem:
- všeobecné testy (06/2022 a 12/2022);
- speciální testy (12/2022).
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ADRESÁŘ KLUBŮ
EXTRALIGA JUNIORŮ
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50502
TJ Bílí Tygři Liberec, z.s.
Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec
+420 731 683 875
klub@hcbilitygri.cz
46744282
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 1387881790/2700
Svijanská aréna, Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec

Kontaktní osoby:
Libor Daněk
sportovní sekretář
E-mail: danek@hcbilitygri.cz, Tel.: +420 731 683 875
BK MLADÁ BOLESLAV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20704
Bruslařský klub Mladá Boleslav, z.s.
Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav
+420 736 630 309
mladez@bkboleslav.cz
26614448
Komerční banka, a.s., č. účtu: 51-6909900227/0100
ŠKOENERGO, Na Vinici 31, 293 01 Mladá Boleslav

Kontaktní osoby:
Milan Ficek
předseda oddílu
E-mail: ficek@dragon.cz, Tel.: +420 602 886 488
Václav Pletka
vedoucí akademie
E-mail: vaclav.pletka@seznam.cz,Tel.: +420 737 268 499
Petr Haken
manažer mládeže
E-mail: petr.haken@bkboleslav.cz, Tel.: +420 737 262 490
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HC DUKLA JIHLAVA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70703
DUKLA Jihlava – mládež, z.s.
Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava
+420 731 677 702
mladez@hcdukla.cz
70802769
Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-8912080257/0100
Malá hala, Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava

Kontaktní osoby:
Jiří Jungwirth
manažer mládeže
E-mail: mladez@hcdukla.cz, Tel.: +420 731 677 702
HC DYNAMO PARDUBICE
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60602
PARDUBICKÝ HOKEJ z.s.
Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice
+420 466 741 630
hcdynamo@hcdynamo.cz
22891188
Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-9850760277/0100
Enteria arena, Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoby:
Dušan Salfický
sportovní ředitel klubu
E-mail: dusan.salficky@hcdynamoc.cz, Tel.: + 420 608 700 702
Petr Hemský
sportovní ředitel mládeže
E-mail: petr.hemsky@hcdynamo.cz, Tel.: +420 602 978 220
Patrik Moučka
sekretář mládeže
E-mail: patrik.moucka@hcdynamo.cz, Tel.: +420 737 453 324
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HC ENERGIE KARLOVY VARY
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40303
HC Energie Karlovy Vary s.r.o.
Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary
+420 359 909 116
hokejkv@hokejkv.cz
02466996
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 1045788000/2700
KV Arena, Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary

Kontaktní osoby:
Miroslav Vaněk
předseda VV zapsaného spolku
E-mail: vanek@hokejkv.cz, Tel.: +420 602 335 937
Bronislav Píša
manažer mládežnického úseku
E-mail: pisa@hokejkv.cz, Tel.: +420 602 665 158
Jiří Holý
sportovní sekretář
E-mail: hokejkv@hokejkv.cz, Tel.: +420 602 120 320
HC KOMETA BRNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70202
KOMETA GROUP, spolek
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
+420 543 245 457
kometamladez@kometagroup.cz
44990014
Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-6487900277/0100
Winning Group Arena, Křídlovická 34, 603 00 Brno

Kontaktní osoby:
Jan Zachrla
vedoucí akademií
E-mail: j.zachrla@kometagroup.cz, Tel.: +420 730 843 998
Pavel Zubíček
sportovní manažer
E-mail: p.zubicek@kometagroup.cz, Tel.: +420 733 319 777
Jiří Mífek
sekretář
E-mail: j.mifek@kometagroup.cz, Tel.: +420 602 565 658
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HC LITVÍNOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50801
HC Litvínov, sportovní spolek
S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov
+420 476 767 221
hc.litvinov@seznam.cz
00554782
Komerční banka, a.s., č. účtu: 28131491/0100
Zimní stadion Ivana Hlinky, S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov

Kontaktní osoby:
Zdeněk Zíma
sportovní sekretář
E-mail: zdenekzima2410@gmail.com, Tel.: +420 724 689 074
Radek Mrázek
sportovní ředitel
E-mail: radek21.radek@seznam.cz, Tel.: +420 606 208 171
David Kočí
šéftrenér akademie
E-mail: koci1981@gmail.com, Tel.: +420 739 878 732
HC OCELÁŘI TŘINEC
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80203
HC Oceláři Třinec mládež, z.s.
Frýdecká 850, 739 61 Třinec
+420 596 109 144
info@hcotrinec.cz
06030491
Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-4486630237/0100
WERK ARENA, Frýdecká 850, 739 61 Třinec

Kontaktní osoby:
Marek Chmiel
prezident spolku
E-mail: info@hcotrinec.cz, Tel.: +420 608 214 892
René Mucha
šéftrenér mládeže
E-mail: rene.mucha@hcotrinec.cz, Tel.: +420 606 638 811
Jiří Juřík
sekretář spolku
E-mail: surahockey@seznam.cz, Tel.: +420 777 026 251
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HC OLOMOUC
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80502
HC Olomouc – mládež, spolek
Hynaisova 1091/9a, 779 00 Olomouc
+420 602 732 834
hco@hc-olomouc.cz
22734279
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5911440309/0800
Zimní stadion Olomouc, Hynaisova 1091/9a, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoby:
Josef Podlaha
předseda VR
E-mail: podlaha71@seznam.cz, Tel.: +420 724 565 766
Pavlína Staňková
sekretář
E-mail: hco@hc-olomouc.cz, Tel.: +420 602 732 834
HC ŠKODA PLZEŇ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40504
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929
Štefánikovo nám. 2592/1, 301 00 Plzeň
+420 378 015 016
sekretariat@hcplzen1929.cz
45331634
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 2102350879/2700
LOGSPEED CZ Aréna, Štefánikovo nám. 1, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoby:
Martin Straka
předseda představenstva
E-mail: straka@hcplzen1929.cz, Tel.: +420 378 015 010
František Černý
sekretář mládeže
E-mail: cerny@hcplzen1929.cz, Tel.: +420 602 862 469
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HC SPARTA PRAHA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

10701
HC Sparta Praha z.s
Za Elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7
+420 604 332 223
srek@hcsparta.cz
40764907
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1350512/0800
Tipsport arena, Za Elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7

Kontaktní osoby:
Pavel Šrek
manažer mládeže
E-mail: srek@hcsparta.cz, Tel.: +420 604 332 223
Richard Žemlička
šéftrenér akademie
E-mail: zemlicka@hcsparta.cz, Tel.: +420 604 332 223
HC VÍTKOVICE RIDERA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80702
HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
+420 596 707 228
hockey@hc-vitkovice.cz
60339799
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1642775339/0800
OSTRAVAR ARÉNA, Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Kontaktní osoby:
Patrik Rimmel
manažer klubu
E-mail: patrik.rimmel@hc-vitkovice.cz, Tel.: +420 603 949 835
Pavel Trnka
vedoucí trenér akademie, hlavní trenér
E-mail: pavel.trnka@hc-vitkovice.cz, Tel.: +420 724 591 720
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MOUNTFIELD HK, a.s.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60208
Mountfield HK – spolek pro hokejovou mládež, z.s.
Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové
+420 495 512 202
sekretariat@mountfieldhk.cz
04033761
Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-320360267/0100
ČPP ARÉNA, Komenského 1214, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoby:
Aleš Kmoníček
předseda výboru
E-mail: ales.kmonicek@mountfieldhk.cz, Tel.: +420 777 058 985
Tomáš Martinec
člen výboru
E-mail: tomas.martinec@mountfieldhk.cz, Tel.: +420 608 158 333
Martin Stehno
sekretář mládeže
E-mail: martin.stehno@mountfieldhk.cz Tel.: +420 776 712 302
PSG BERANI ZLÍN
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70501
HC Berani Zlín, z. s.
Březnická 4068, 760 01 Zlín
+420 577 056 018
office@beranizlin.cz
00531928
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 1387968984/2700
Zimní stadion Luďka Čajky, Březnická 4068, 760 01 Zlín

Kontaktní osoby:
Tomáš Valášek
manažer mládeže
E-mail: valasek@beranizlin.cz, Tel.: +420 608 500 208
Radek Pšurný
sekretář mládeže
E-mail: psurny@beranizlin.cz, Tel.: +420 775 614 792
Tomáš Jankovič
asistent sekretáře
E-mail: jankovic@beranizlin.cz, Tel.: +420 777 533 722
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Liga juniorů
Počet účastníků

:

Počet utkání
Začátky utkání

:
:

14 (klub EC Red Bull Salzburg se nemůže zúčastnit části
2a/ - „Play-off o postup do extraligy juniorů“)
38 - 53
pátek – nejdříve v 15,00 hodin
víkend, svátky – nejdříve ve 12,00 hodin

Systém soutěže
1. část:
- 14 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 7 družstev ve skupině „Západ“ a 7 družstev ve
skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým a dále
dvoukolově s družstvy z druhé skupiny (38 utkání).
2. část:
a) Play-off o postup do extraligy juniorů:
- družstva umístěná po 1. části (umístění družstva klubu EC Red Bull Salzburg po 1. části se pro
tyto účely nezohledňuje) ve skupinách „Západ“ a „Východ“ na 1. - 4. místě sehrají tři kola playoff (čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že všechna kola play-off se hrají na 3 vítězná utkání
(3-15 utkání).
Pro sestavení dvojic ve čtvrtfinále platí, že družstvo umístěné ve skupině „Západ“ po 1. části
na 1. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „Východ“ po 1. části na 4. místě, družstvo
umístěné ve skupině „Západ“ po 1. části na 2. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině
„Východ“ po 1. části na 3. místě atd.
Pro sestavování dvojic v semifinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje
s družstvem umístěným po 1. části nejhůře a druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje
s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části. V případě, že se tohoto kola této části
soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v 1. části shodného pořadí, bude postavení družstev
určeno dle čl. 418 SDŘ.
Pro sestavení dvojice ve finále platí, že lépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem
umístěným po 1. části hůře, přičemž v případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní
družstva, která dosáhla v 1. části shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418
SDŘ.
Ve všech kolech této části soutěže se první, druhé a případně páté utkání hraje u lépe
umístěného družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání u družstva umístěného po 1.
části hůře.
Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v ELJ pro sezónu 2023-2024.
b) Play-down:
- družstva umístěná po 1. části ve skupinách „Západ“ a „Východ“ na 7. místě sehrají jedno kolo
play-down na 3 vítězná utkání (3-5 utkání) s tím, že jejich postavení v této části soutěže bude
určeno dle čl. 418 SDŘ.
První, třetí a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, druhé a
případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře. Poražené družstvo
sestupuje do RLJ.
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Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání
v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po
tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě
družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením
nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka
v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho
z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410
písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže
je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání části 2a) - „Play-off o postup do extraligy juniorů“ a části 2b) - „Play-down“ se hrají do
rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se
bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení.
Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením
mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka
v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že
brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

161

Liga juniorů

Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie juniorů, tj. hráči
ročníku narození 2003, 2004 a 2005. Hráčům věkové kategorie dorostu, tj. hráčům ročníku
narození 2006 a 2007, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1.
SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové
kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
2. Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole.
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)
3. V utkání může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankářeCizince není povolen.
4. V utkáních části 2a) - „Play-off o postup do extraligy juniorů“ a části 2b) - „Play-down“
mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2022-2023 za družstvo
Klubu odehráli v 1. části minimálně 14 utkání, přičemž platí následující výjimky:
- podmínku 14 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke
dni 31. 12. 2022 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající
z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže LJ v sezóně 2022-2023, (ii) v období
po 31. 12. 2022 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži LJ a (iii)
v období po 31. 12. 2022 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se LJ
nebo soutěže vyšší,
- podmínku 14 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář,
pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo
Klubu a utkání za družstvo Klubu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve
smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 14.
5. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči mající registračním oddělením ČSLH
schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu
mimo klubů extraligy a I. ligy, přičemž:
- součet počtu hráčů ročníku narození 2005 majících schválené hostování mezi
soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže ELJ a hráčů ročníku narození
2006 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze
soutěže ELD nesmí být v příslušném utkání vyšší nežli 5, a
- počet hráčů ročníku narození 2006 majících schválené hostování mezi soutěžemi
(tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže LD, resp. ze soutěže RLD, není pro příslušné
utkání omezen.
6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře.
7. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve
světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
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8. Podmínky účasti družstva klubu EC Red Bull Salzburg upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 88
ze dne 8. 6. 2017. Družstvo klubu EC Red Bull Salzburg se zúčastní 1. části soutěže s tím, že
dosáhne-li umístění zakládající jeho účast v části 2a) - „Play-off o postup do extraligy
juniorů“, bude nahrazeno dalším družstvem v konečném pořadí skupiny „Západ“. Umístíli se družstvo klubu EC Red Bull Salzburg na konečném 7. místě ve skupině „Západ“,
zúčastní se části 2b) - „Play-down“ s tím, že v případě, že dosáhne sportovního výsledku
zakládající jeho sestup do nižší soutěže, bude pro sezónu 2023-2024 nahrazeno vítězným
družstvem z RLJ.
9. V utkáních, v nichž je družstvo klubu EC Red Bull Salzburg uvedeno na prvním místě a která
jsou hrána na zimním stadionu v Salzburgu, je klub EC Red Bull Salzburg povinen zajistit na
své náklady pro družstvo hostujícího Klubu ubytování a stravu v místě konání utkání a dále
hostujícímu Klubu nahradit hostujícím Klubem prokazatelně vynaložené náklady na
dopravu družstva Klubu do místa konání utkání.
10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také
Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
11. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro
sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození 2005), a mladší, musí nosit obličejovou
masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (výjimka
z čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
12. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
13. Ze soutěže LJ se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje
hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2005, a to:
- nejdéle do 30. 4. 2023,
- do RLJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže RLJ neúčastní, není-li v rozhodné
době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže RLJ 5
jiným hráčům družstva Klubu z LJ a současně z družstva Klubu účastnícího se ELD.
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ADRESÁŘ KLUBŮ
LIGA JUNIORŮ
SKUPINA ZÁPAD
BK HAVLÍČKŮV BROD
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60102
BK Havlíčkův Brod, z.s.
U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod
+420 568 998 909
bkhavlickuvbrod@seznam.cz
00527734
Komerční banka, a.s., č. účtu: 13435521/0100
Zimní stadion Kotlina, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod

Kontaktní osoby:
Miroslav Duben
trenér SCM
E-mail: miroslavduben@seznam.cz , Tel.: +420 604 607 282
Jiří Čelanský
předseda spolku
E-mail: jcelansky@gmail.com, Tel.: +420 608 256 633
HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:
Kontaktní osoby:

30101
HC České Budějovice, z.s.
F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
+420 386 107 167
mladezcb@mladezcb.cz
14499061
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 573496349/0800
Budvar aréna, F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice

Roman Turek
prezident správní rady
E-mail: r.t@hcmotor.cz, Tel.: +420 602 887 140
Petr Sailer
člen správní rady
E-mail: p.s@hcmotor.cz, Tel.: +420 602 436 334
Erik Svoboda
manažer mládeže
E-mail: e.s@hcmotor.cz, Tel.: +420 722 808 802
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EC RED BULL SALZBURG
Údaje o klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

Red Bull Hockey Academy
Rechte Saalachzeile 58, A-5020 Salzburg, Austria
+43 (0) 662 433332 46 02
office@redbulls.com
ATU69641836
Spängler Bank, IBAN: AT781953010000017427, BIC: SPAEATZS
Rechte Saalachzeile 58, A-5020 Salzburg, Austria

Kontaktní osoby:
Andreas Brucker
sports manager academy
E-mail: andreas.brucker@redbulls.com, Tel.: +43(0) 664 8828 28 01
HC SLAVIA PRAHA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

11001
Hockey Club Slavia Praha, spolek
Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10
+420 267 311 417
klub@hc-slavia.cz
27010325
Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-6814180247/0100
Zimní stadion Eden, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10

Kontaktní osoby:
František Pomahač
sekretář mládeže
E-mail: klub@hc-slavia.cz, Tel.: +420 605 205 393
Jaroslav Bednář
sportovní manažer
E-mail: klub@hc-slavia.cz, Tel.: +420 736 655 655
Dana Soldánová
provozní manažerka
E-mail: klub@hc-slavia.cz, Tel.: +420 603 279 852
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IHC KRÁLOVÉ PÍSEK
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

30507
IHC Písek z.s.
Na Výstavišti 493, 397 01 Písek
+420 603 873 724
sekretar@ihcpisek.cz
43852599
Komerční banka, a.s., č. účtu: 21630271/0100
Zimní stadion Písek, U Výstaviště 371, 397 01 Písek

Kontaktní osoby:
Dušan Benák
místopředseda
E-mail: predseda@ihcpisek.cz, Tel.: +420 737 260 134
Jan Kudrna
sekretář
E-mail: sekretar@ihcpisek.cz, Tel.: +420 603 873 724
PIRÁTI CHOMUTOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50302
Piráti Chomutov z.s.
Mostecká 5773, 430 01 Chomutov
+420 774 718 829
klub@piratichomutov.cz
43222889
Komerční banka, a.s., č. účtu: 78-5415510267/0100
ROCKNET ARÉNA, Mostecká 5773, 430 01 Chomutov

Kontaktní osoby:
Daniel Badinka
předseda klubu
E-mail: badinka@piratichomutov.cz, Tel.: +420 602 116 555
Petr Jíra
sportovní manažer
E-mail: jira@piratichomutov.cz, Tel.: +420 777 171 784
Martin Pašek
sekretář klubu
E-mail: martin.pasek@piratichomutov.cz, Tel.: +420 774 718 829
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RYTÍŘI KLADNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20301
Hokejový klub Kladno, spolek
Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno
+420 775 254 324
uctarna@rytirikladno.cz
16977513
Komerční banka, a.s., č. účtu: 10839141/0100
ČEZ STADION Kladno, Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno

Kontaktní osoby:
Jan Krégl
generální manažer mládeže
E-mail: jan.kregl@rytirikladno.cz, Tel.: +420 732 342 112
Petr Procházka
trenér
E-mail: petr.prochazka@rytirikladno.cz, Tel.: +420 723 355 342
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SKUPINA VÝCHOD
HC AZ HAVÍŘOV 2010
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80608
HC AZ Havířov 2010 z.s.
Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov
+420 596 410 163
hokej@hc-havirov.cz
68941994
Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 625370001/5500
Gascontrol Aréna, U Stadionu 1325/2b, 736 01 Havířov

Kontaktní osoby:
Petr Malíř
prezident
E-mail: malir@hc-havirov.cz, Tel.: +420 6774 640 981
Marek Haas
sekretář
E-mail: haas@hc-havirov.cz, Tel.: +420 739 650 279
Robin Pavlas
sekretář
E-mail: hokej@hc-havirov.cz, Tel.: +420 777 774 020
HC CHRUDIM
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60304
Hokejový club Chrudim, z.s.
V Průhonech 183, 537 01 Chrudim
+420 724 954 278
radek.prostredni@hcchrudim.cz
26530996
Komerční banka, a.s., č. účtu: 78-8128420297/0100
Zimní stadion Chrudim, V Průhonech 183, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoby:
Radek Prostřední
manažer klubu
E-mail: radek.prostredni@hcchrudim.cz, Tel.: +420 608 906 099
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HC RT TORAX PORUBA 2011
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80710
Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z.s.
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba
+420 734 545 978
hokej@hcporuba.cz
22889833
Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-3032870207/0100
RT TORAX ARENA, Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava – Poruba

Kontaktní osoby:
David Moravec
vedoucí SCM
E-mail: moravec.david.2218@gmail.com , Tel.: +420 604 434 343
Denisa Ručková
sportovní sekretariát
E-mail: hokej@hcporuba.cz, Tel.: +420 734 545 978
HC ZUBR PŘEROV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80809
HC ZUBR Přerov, z.s.
Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov
+420 777 690 227
verlik@hokejprerov.cz
70259747
Komerční banka, a.s., č. účtu: 86-7205200227/0100
MEO Aréna, Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov

Kontaktní osoby:
Aleš Verlík
sekretář klubu
E-mail: verlik@hokejprerov.cz, Tel.: +420 777 690 227
Vladimír Kočara
manažer mládeže
E-mail: kocara@hokejprerov.cz, Tel.: +420 602 875 508
Přemysl Dvorský
předseda představenstva
E-mail: dvorsky@zs-zelatovska.cz, Tel.: +420 602 527 013

169

Liga juniorů

HK MD ŠUMPERK
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80903
Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z.s.
Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk
+420 602 761 501/ +420 604 639 853
sekretar@hkmdsumperk.cz
00494917
Komerční banka, a.s., č. účtu: 17135841/0100
Škoda aréna, Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoby:
Luboš Cekr
předseda
E-mail: lubos.cekr@gmail.com, Tel.: +420 602 761 501
Ivan Alka
sekretář
E-mail: sekretar@hkmdsumperk.cz, Tel.: +420 604 639 853
Petr Rutar
hlavní trenér
E-mail: petrrutar@sezanam.cz, Tel.: +420 604 365 588
TECHNIKA HOCKEY BRNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70208
VSK TECHNIKA HOKJE BRNO, p.s.
Rybkova1016/31, 602 00 Brno
+420 603 766 216
vsktechnika.hokej@gmail.com
03594416
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3879272309/0800
Hokejové haly dětí a mládeže, Střední 26, 602 00 Brno – Lužánky

Kontaktní osoby:
Pavel Kubica
předseda klubu
E-mail: kubica.vysocina@seznam.cz, Tel.: +420 603 766 216
Karel Tuháček
sportovní manažer
E-mail: karel.tuhacek@sezam.cz, Tel.: +420 603 376 394
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VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

81008
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z.s
Na Lapači 394, 755 01 Vsetín
+420 778 884 794
bazala@hc-vsetin.cz
22676759
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 221002608/0300
Zimní stadion Na Lapači, Na Lapači 394, 755 01 Vsetín

Kontaktní osoby:
Filip Bazala
výkonný manažer
E-mail: bazala@hc-vsetin.cz, Tel.: +420 778 884 794
Jiří Weintritt
šéftrenér mládeže
E-mail: faxy@centrum.cz, Tel.: +420 724 285 707
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Regionální liga juniorů
Počet účastníků
Počet utkání
Začátky utkání

:
:
:

69
31 - 41
pátek – nejdříve v 15,00 hodin
víkend, svátky – nejdříve ve 12,00 hodin

Systém soutěže
1. část:
- 69 družstev rozděleno územně do 10 skupin; 7 družstev ve skupině „1“, 7 družstev ve skupině
„2“, 7 družstev ve skupině „3“, 7 družstev ve skupině „4“, 7 družstev ve skupině „5“, 6 družstev
ve skupině „6“, 7 družstev ve skupině „7“, 7 družstev ve skupině „8“, 7 družstev ve skupině
„9“, 7 družstev ve skupině „10“; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým, dále
se družstva ze skupiny „1“ utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „2“, družstva ze skupiny
„3“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „4“, družstva ze skupiny „5“ se utkají
jednokolově s družstvy ze skupiny „6“, družstva ze skupiny „7“ se utkají jednokolově s družstvy
ze skupiny „8“ a družstva ze skupiny „9“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „10“ (2225 utkání).
2. část
a) - Nadstavbová:
- skupiny „11“, „12“, „13“ a „14“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na
1. - 2. místě a čtyři družstva, která z družstev umístěných po 1. části v jednotlivých skupinách
na 3. místě dosáhla ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí rozdělená na základě územního
principu do čtyř skupin po 6 družstvech se v jednotlivých skupinách utkají dvoukolově každý
s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) - O umístění:
družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního
principu do skupin po minimálně 4 družstvech a maximálně 8 družstvech se ve skupinách, jichž
se budou účastnit právě 4 družstva, utkají tříkolově každý s každým (9 utkání), ve skupinách,
jichž se bude účastnit právě 5, resp. 6, resp. 7., resp. 8 družstev, dvoukolově každý s každým
(8-14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.
3. část:
- družstva umístěná po části 2a) - „Nadstavbová“ v jednotlivých skupinách na 1. místě sehrají
dvě kola play-off s tím, že obě kola play-off se hrají na 2 vítězná utkání (2-6 utkání). Pro
sestavení dvojic pro první kolo play-off platí, že družstvo umístěné po části 2a) - „Nadstavbová“
ve skupině „13“ na 1. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „Nadstavbová“ ve
skupině „14“ na 1. místě a družstvo umístěné po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „15“ na
1. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „16“ na 1.
místě. V obou kolech play-off platí, že postavení družstev bude určeno dle čl. 418 SDŘ, přičemž
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první a případně třetí utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „Nadstavbová“,
druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a - „Nadstavbová“ hůře.
Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži LJ pro sezónu 20232024.

Utkání 1. části, části 2a) - „Nadstavbová“ a části 2b) - „O umístění“ se hrají tříbodovým
systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se
utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že se nehraje prodloužení, ale následují
samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ bez použití písm. a) tohoto článku.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch
jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle
čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu
soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání 3. části se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní
hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy
desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli,
družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406
SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání
dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407
písm. c/ SDŘ).

175

Regionální liga juniorů

Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie juniorů, tj. hráči
ročníku narození 2003, 2004 a 2005. Hráčům věkové kategorie dorostu, tj. hráčům ročníku
narození 2006 a 2007, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1.
SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové
kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
2. Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole.
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)
3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinci.
4. V utkáních 3. části mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 20222023 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech soutěže celkem minimálně 10
utkání, přičemž platí následující výjimky:
- podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke
dni 31. 12. 2022 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající
z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže RLJ v sezóně 2022-2023, (ii) v období
po 31. 12. 2022 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži RLJ a (iii)
v období po 31. 12. 2022 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se RLJ
nebo soutěže vyšší,
- podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář,
pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za
družstvo Klubu a utkání za družstvo Klubu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj
ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 10.
5. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči mající registračním oddělením ČSLH
schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu
mimo klubů extraligy a I. ligy, přičemž:
- součet počtu hráčů ročníku narození 2005 majících schválené hostování mezi
soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže LJ a hráčů ročníku narození 2006
majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze
soutěže ELD nesmí být v příslušném utkání vyšší nežli 5, a
- počet hráčů ročníku narození 2006 majících schválené hostování mezi soutěžemi
(tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže LD, resp. ze soutěže RLD, není pro příslušné
utkání omezen.
6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým
může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
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7. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající Klub povinen
po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně
delegáta utkání.
8. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve
světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
9. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také
Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
10. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro
sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození 2005), a mladší, musí nosit obličejovou
masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl.
202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
11. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy
(výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
12. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
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Extraliga dorostu
Počet účastníků
Počet utkání
Začátky utkání

:
:
:

24
36 - 56
všední den – nejdříve v 15,00 hodin
víkend, svátky – nejdříve ve 12,00 hodin

Systém soutěže
1. část:
- 24 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 8 družstev ve skupině „A“, 8 družstev ve skupině
„B“ a 8 družstev ve skupině „C“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým
(14 utkání).
2. část
- a) O pořadí v play-off:
- družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 4. místě se utkají dvoukolově
každý s každým (22 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části
soutěže nezapočítávají.
- b) O účast v play-off:
- družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 5. - 8. místě se utkají dvoukolově
každý s každým (22 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části
soutěže nezapočítávají.
Družstva umístěná po této části na konečném 11. a 12. místě sestupují do LD.
3. část
- a) Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii dorostu:
- všechna družstva účastnící se části 2a) - „O pořadí v play-off“ a družstva umístěná po části
2b) - „O účast v play-off“ na 1. - 4. místě sehrají čtyři kola play-off (osmifinále, čtvrtfinále,
semifinále, finále) s tím, že osmifinále se hraje na 2 vítězná utkání, čtvrtfinále a semifinále na
3 vítězná utkání a finále na 4 vítězná utkání (2-20 utkání).
Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo
po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v playoff“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ s druhým
nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. Současně platí, že
družstva, která se po části 2b) - „O účast v play-off“ umístila na 1. - 4. místě, budou pro potřeby
sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže považována za družstva, která se umístila
na 13. - 16. místě po části 2a) - „O účast v play-off“, s tím, že jejich pořadí bude stanoveno na
základě pořadí po části 2b) - „O účast v play-off“ tak, že družstvo umístěné po části 2b) - „O
účast v play-off“ na 1. místě bude v této části soutěže považováno za družstvo umístěné po
části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 13. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v playoff“ na 2. místě bude v této části soutěže považováno za družstvo umístěné po části 2a) - „O
pořadí v play-off“ na 14. místě atd.
V osmifinále platí, že první a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a)
- „O pořadí v play-off“ lépe, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O
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pořadí v play-off“ hůře. Ve čtvrtfinále a v semifinále platí, že první, druhé a případně páté
utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe, třetí a případně
čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Ve finále
platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u družstva umístěného po části
2a) - „O pořadí v play-off“ lépe, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva
umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře.
Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii dorostu“.
Družstva poražená v semifinálovém kole této části soutěže se v sérii hrané na 2 utkání utkají o
umístění na konečném 3. místě s tím, že první utkání se hraje u družstva umístěného po části
2a) - „O pořadí v play-off“ hůře a druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) „O pořadí v play-off“ lépe. Vítězné družstvo se stane družstvem umístěným na konečném 3.
místě v ELD v sezóně 2022-2023.
- b) Play-down:
- družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 7. - 10. místě sehrají jedno kolo playdown na 3 vítězná utkání (3-5 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí,
že družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ na 7. místě hraje s družstvem
umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 10. místě a družstvo umístěné po části 2b) „O účast v play-off“ na 8. místě hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v playoff“ na 9. místě.
První, druhé a případně páté utkání se hraje u družstva lépe umístěného po části 2b) - „O účast
v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2b) - „O účast
v play-off“ hůře.
Poražená družstva z této části soutěže sestupují do LD.
4. část - O udržení, resp. o postup do ELD:
- vítězná družstva z části 3b) - „Play-down“ se utkají s dvěma družstvy postupujícími do této
části soutěže z LD, a to dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se
výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají. Družstva, která se v této části
soutěže umístí na konečném 1. a 2. místě, získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži
ELD pro sezónu 2023-2024.
Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“, části 2b) - „O účast v play-off“, 4. části - „O
udržení, resp. o postup do ELD“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Neníli určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím,
že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové
prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před
prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ.
Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl.
407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch
jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle
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čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu
soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii dorostu“, s výjimkou
utkání č. 5662 a č. 5663, a části 3b) - „Play-down“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ.
Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové
přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují
s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro
prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují
samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou
branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).
Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii dorostu“ č. 5662 a č. 5663
se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo bude určeno podle čl. 417
SDŘ. Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz, pokračuje se v souladu s čl. 417 písm. i)
SDŘ do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez
úpravy hrací plochy následuje desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním
brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení
platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné
nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve
třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

182

Extraliga dorostu

Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči
ročníku narození 2006 a 2007. Hráčům věkové kategorie 9. tříd a hráčům věkové kategorie
starších žáků, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku,
tj. hráčům ročníku narození 2008 a 2009, je start v utkání povolen za podmínek
stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se
startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem
předkládán rozhodčím utkání.
2. Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)
3. V utkání může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankářeCizince není povolen.
4. V utkáních části 3b) - „Play-down“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří
v sezóně 2022-2023 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech soutěže celkem
minimálně 12 utkání, přičemž platí následující výjimky:
- podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke
dni 31. 12. 2022 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající
z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže ELD v sezóně 2022-2023, (ii)
v období po 31. 12. 2022 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži
ELD a (iii) v období po 31. 12. 2022 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící
se ELD,
- podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář,
pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za
družstvo Klubu a utkání za družstvo Klubu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj
ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 12.
5. Ve 4. části - „O udržení, resp. o postup do ELD“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit
pouze ti hráči, kteří splňují podmínky ke startu ve smyslu čl. 3 všeobecných ustanovení pro
soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna 2022-2023.
6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře.
7. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve
světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
8. Klub je povinen zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma
trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva jsou stanoveny vnitřní
směrnicí ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022.
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9. Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3
Všeobecných ustanovení).
10. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro
sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození 2005), a mladší, musí nosit obličejovou
masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl.
202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
11. Hráči nastupující v utkáních ELD musí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských
helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek
v počtu 35 ks na Klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva Klubu
dostatečný, je povinností Klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který
požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání ELD bez umístěné reklamní
přelepky na přední straně hráčské helmy, může být Klub, za který hráč k takovému utkání
nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení.
12. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to
s výjimkou 4. části - „O udržení, resp. o postup do ELD“, do které se evidence trestů
z předcházejících částí soutěže nepřenáší, pouze dosáhne-li hráč hranice 40 bodů (resp.
80 bodů, 120 bodů atd.) v posledním utkání hraném družstvem Klubu v části soutěže
bezprostředně předcházející 4. části - „O udržení, resp. o postup do ELD“, zastavuje se
takovému hráči automaticky činnost dle čl. 529 SDŘ na jedno následující soutěžní utkání
a evidence trestů začíná znovu.
13. Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ jsou řízena
systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích. Utkání části 3a) - „Play-off o titul
Mistr České republiky v kategorii dorostu“, 3b) - „Play-down“ a 4. části - „O udržení, resp.
o postup do ELD“ jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.
14. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním ELD pro potřeby rozhodčích v kabině
rozhodčích minimálně následující:
- 4 l neperlivé vody,
- 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.
15. Ze soutěže ELD se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje
hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2006, a to:
- nejdéle do 30. 4. 2023,
- do ELJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže ELJ neúčastní, a to bez omezení jejich
počtu,
- do LJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže LJ neúčastní, není-li v rozhodné době
povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže LJ 5 jiným
hráčům družstva Klubu z ELD a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže
ELJ,
- do RLJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže RLJ neúčastní, není-li v rozhodné
době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže RLJ 5 jiným
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hráčům družstva Klubu z ELD a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže
LJ.
16. Ze soutěže ELD se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje
hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:
- nejdéle do 30. 4. 2023,
- do LD, pokud se mateřský Klub hráče soutěže LD neúčastní, není-li v rozhodné době
povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže LD 5 jiným
hráčům družstva Klubu z ELD a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže
věkové kategorie 9. tříd.
17. Všichni hráči nastupující v soutěži ELD jsou povinni absolvovat povinné testování, a to
následujícím způsobem:
- všeobecné testy (06/2022 a 12/2022);
- speciální testy (12/2022).
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ADRESÁŘ KLUBŮ
EXTRALIGA DOROSTU
SKUPINA A
HC ENERGIE KARLOVY VARY
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40303
HC Energie Karlovy Vary s.r.o.
Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary
+420 359 909 116
hokejkv@hokejkv.cz
02466996
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 1045788000/2700
KV Arena, Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary

Kontaktní osoby:
Miroslav Vaněk
předseda VV zapsaného spolku
E-mail: vanek@hokejkv.cz, Tel.: +420 602 335 937
Bronislav Píša
manažer mládežnického úseku
E-mail: pisa@hokejkv.cz, Tel.: +420 602 665 158
Jiří Holý
sportovní sekretář
E-mail: hokejkv@hokejkv.cz, Tel.: +420 602 120 320
HC HVĚZDA PRAHA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

10601
HC Hvězda Praha, z.s.
Na Rozdílu 752/1, 160 05 Praha 6
+420 602 765 300
klub@hokejhvezda.cz
47610875
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 161492309/0800
Zimní stadion HC Hvězda Praha, Na Rozdílu 752/1, 160 05 Praha 6

Kontaktní osoby:
Michael Grim
místopředseda
E-mail: grimmi@seznam.cz, Tel.: +420 777 229 628
Josef Reigl
sekretář
E-mail: josefreigl80@gmail.com, Tel.: +420 602 765 300
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HC LITVÍNOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50801
HC Litvínov, sportovní spolek
S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov
+420 476 767 221
hc.litvinov@seznam.cz
00554782
Komerční banka, a.s., č. účtu: 28131491/0100
Zimní stadion Ivana Hlinky, S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov

Kontaktní osoby:
Zdeněk Zíma
sportovní sekretář
E-mail: zdenekzima2410@gmail.com, Tel.: +420 724 689 074
Radek Mrázek
sportovní ředitel
E-mail: radek21.radek@seznam.cz, Tel.: +420 606 208 171
David Kočí
šéftrenér akademie
E-mail: koci1981@gmail.com, Tel.: +420 739 878 732
HC ŠKODA PLZEŇ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40504
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929
Štefánikovo nám. 2592/1, 301 00 Plzeň
+420 378 015 016
sekretariat@hcplzen1929.cz
45331634
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 2102350879/2700
LOGSPEED CZ Aréna, Štefánikovo nám. 1, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoby:
Martin Straka
předseda představenstva
E-mail: straka@hcplzen1929.cz, Tel.: +420 378 015 010
František Černý
sekretář mládeže
E-mail: cerny@hcplzen1929.cz, Tel.: +420 602 862 469

187

Extraliga dorostu

HC SLAVIA PRAHA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

11001
Hockey Club Slavia Praha, spolek
Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10
+420 267 311 417
klub@hc-slavia.cz
27010325
Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-6814180247/0100
Zimní stadion Eden, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10

Kontaktní osoby:
František Pomahač
sekretář mládeže
E-mail: klub@hc-slavia.cz, Tel.: +420 605 205 393
Jaroslav Bednář
sportovní manažer
E-mail: klub@hc-slavia.cz, Tel.: +420 736 655 655
Dana Soldánová
provozní manažerka
E-mail: klub@hc-slavia.cz, Tel.: +420 603 279 852
HC SPARTA PRAHA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

10701
HC Sparta Praha z.s
Za Elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7
+420 604 332 223
srek@hcsparta.cz
40764907
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1350512/0800
Tipsport arena, Za Elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7

Kontaktní osoby:
Pavel Šrek
manažer mládeže
E-mail: srek@hcsparta.cz, Tel.: +420 604 332 223
Richard Žemlička
šéftrenér akademie
E-mail: zemlicka@hcsparta.cz, Tel.: +420 605 988 889
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PIRÁTI CHOMUTOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50302
Piráti Chomutov z.s.
Mostecká 5773, 430 01 Chomutov
+420 774 718 829
klub@piratichomutov.cz
43222889
Komerční banka, a.s., č. účtu: 78-5415510267/0100
ROCKNET ARÉNA, Mostecká 5773, 430 01 Chomutov

Kontaktní osoby:
Daniel Badinka
předseda klubu
E-mail: badinka@piratichomutov.cz, Tel.: +420 602 116 555
Petr Jíra
sportovní manažer
E-mail: jira@piratichomutov.cz, Tel.: +420 777 171 784
Martin Pašek
sekretář klubu
E-mail: martin.pasek@piratichomutov.cz, Tel.: +420 774 718 829
RYTÍŘI KLADNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20301
Hokejový klub Kladno, spolek
Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno
+420 775 254 324
uctarna@rytirikladno.cz
16977513
Komerční banka, a.s., č. účtu: 10839141/0100
ČEZ STADION Kladno, Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno

Kontaktní osoby:
Jan Krégl
generální manažer mládeže
E-mail: jan.kregl@rytirikladno.cz, Tel.: +420 732 342 112
Jiří Kopecký
trenér
E-mail: jiri.kopecky@rytirikladno.cz, Tel.: +420 607 943 560
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SKUPINA B
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50502
TJ Bílí Tygři Liberec, z.s.
Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec
+420 731 683 875
klub@hcbilitygri.cz
46744282
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 1387881790/2700
Svijanská aréna, Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec

Kontaktní osoby:
Libor Daněk
sportovní sekretář
E-mail: danek@hcbilitygri.cz, Tel.: +420 731 683 875
BK HAVLÍČKŮV BROD
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60102
BK Havlíčkův Brod, z.s.
U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod
+420 568 998 909
bkhavlickuvbrod@seznam.cz
00527734
Komerční banka, a.s., č. účtu: 13435521/0100
Zimní stadion Kotlina, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod

Kontaktní osoby:
Miroslav Duben
trenér SCM
E-mail: miroslavduben@seznam.cz , Tel.: +420 604 607 282
Jiří Čelanský
předseda spolku
E-mail: jcelansky@gmail.com, Tel.: +420 608 256 633
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BK MLADÁ BOLESLAV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20704
Bruslařský klub Mladá Boleslav, z.s.
Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav
+420 736 630 309
mladez@bkboleslav.cz
26614448
Komerční banka, a.s., č. účtu: 51-6909900227/0100
ŠKOENERGO, Na Vinici 31, 293 01 Mladá Boleslav

Kontaktní osoby:
Milan Ficek
předseda oddílu
E-mail: ficek@dragon.cz, Tel.: +420 602 886 488
Václav Pletka
vedoucí akademie
E-mail: vaclav.pletka@seznam.cz,Tel.: +420 737 268 499
Petr Haken
manažer mládeže
E-mail: petr.haken@bkboleslav.cz, Tel.: +420 737 262 490
HC DUKLA JIHLAVA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70703
DUKLA Jihlava – mládež, z.s.
Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava
+420 731 677 702
mladez@hcdukla.cz
70802769
Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-8912080257/0100
Malá hala, Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava

Kontaktní osoby:
Jiří Jungwirth
manažer mládeže
E-mail: mladez@hcdukla.cz, Tel.: +420 731 677 702
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HC DYNAMO PARDUBICE
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60602
PARDUBICKÝ HOKEJ z.s.
Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice
+420 466 741 630
hcdynamo@hcdynamo.cz
22891188
Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-9850760277/0100
Enteria arena, Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoby:
Dušan Salfický
sportovní ředitel klubu
E-mail: dusan.salficky@hcdynamoc.cz, Tel.: + 420 608 700 702
Petr Hemský
sportovní ředitel mládeže
E-mail: petr.hemsky@hcdynamo.cz, Tel.: +420 602 978 220
Patrik Moučka
sekretář mládeže
E-mail: patrik.moucka@hcdynamo.cz, Tel.: +420 737 453 324
HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:
Kontaktní osoby:

30101
HC České Budějovice, z.s.
F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
+420 386 107 167
mladezcb@mladezcb.cz
14499061
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 573496349/0800
Budvar aréna, F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice

Roman Turek
prezident správní rady
E-mail: r.t@hcmotor.cz, Tel.: +420 602 887 140
Petr Sailer
člen správní rady
E-mail: p.s@hcmotor.cz, Tel.: +420 602 436 334
Erik Svoboda
manažer mládeže
E-mail: e.s@hcmotor.cz, Tel.: +420 722 808 802
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HC TÁBOR
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

30801
Hockey club Tábor, z.s.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
+420 608 974 488
hctabor@volny.cz
60065249
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 812504343/0300
Zimní stadion Tábor, Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Kontaktní osoby:
Michal Susak
ředitel
E-mail: michal.susak@seznam.cz, Tel.: + 420 725 825 668
Štěpán Kadilák
manažer
E-mail: stepankadilak@centrum.cz, Tel.: +420 774 252 522
Rudolf Vach
sekretář
E-mail: hctabor@volny.cz, Tel.: +420 608 974 488
MOUNTFIELD HK, a.s.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60208
Mountfield HK – spolek pro hokejovou mládež, z.s.
Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové
+420 495 512 202
sekretariat@mountfieldhk.cz
04033761
Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-320360267/0100
ČPP ARÉNA, Komenského 1214, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoby:
Aleš Kmoníček
předseda výboru
E-mail: ales.kmonicek@mountfieldhk.cz, Tel.: +420 777 058 985
Tomáš Martinec
člen výboru
E-mail: tomas.martinec@mountfieldhk.cz, Tel.: +420 608 158 333
Martin Stehno
sekretář mládeže
E-mail: martin.stehno@mountfieldhk.cz Tel.: +420 776 712 302
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SKUPINA C
HC KOMETA BRNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70202
KOMETA GROUP, spolek
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
+420 543 245 457
kometamladez@kometagroup.cz
44990014
Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-6487900277/0100
Winning Group Arena, Křídlovická 34, 603 00 Brno

Kontaktní osoby:
Jan Zachrla
vedoucí akademií
E-mail: j.zachrla@kometagroup.cz, Tel.: +420 730 843 998
Pavel Zubíček
sportovní manažer
E-mail: p.zubicek@kometagroup.cz, Tel.: +420 733 319 777
Jiří Mífek
sekretář
E-mail: j.mifek@kometagroup.cz, Tel.: +420 602 565 658
HC OCELÁŘI TŘINEC
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80203
HC Oceláři Třinec mládež, z.s.
Frýdecká 850, 739 61 Třinec
+420 596 109 144
info@hcotrinec.cz
06030491
Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-4486630237/0100
WERK ARENA, Frýdecká 850, 739 61 Třinec

Kontaktní osoby:
Marek Chmiel
prezident spolku
E-mail: info@hcotrinec.cz, Tel.: +420 608 214 892
René Mucha
šéftrenér mládeže
E-mail: rene.mucha@hcotrinec.cz, Tel.: +420 606 638 811
Jiří Juřík
sekretář spolku
E-mail: surahockey@seznam.cz, Tel.: +420 777 026 251
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HC OLOMOUC
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80502
HC Olomouc – mládež, spolek
Hynaisova 1091/9a, 779 00 Olomouc
+420 602 732 834
hco@hc-olomouc.cz
22734279
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5911440309/0800
Zimní stadion Olomouc, Hynaisova 1091/9a, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoby:
Josef Podlaha
předseda VR
E-mail: podlaha71@seznam.cz, Tel.: +420 724 565 766
Pavlína Staňková
sekretář
E-mail: hco@hc-olomouc.cz, Tel.: +420 602 732 834
HC RT TORAX PORUBA 2011
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80711
Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z.s.
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba
+420 734 545 978
hokej@hcporuba.cz
70313288
Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-2494100237/0100
RT TORAX ARENA, Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava – Poruba

Kontaktní osoby:
David Moravec
vedoucí SCM
E-mail: moravec.david.2218@gmail.com , Tel.: +420 604 434 343
Denisa Ručková
sportovní sekretariát
E-mail: hokej@hcporuba.cz, Tel.: +420 734 545 978
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HC VÍTKOVICE RIDERA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80702
HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
+420 596 707 228
hockey@hc-vitkovice.cz
60339799
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1642775339/0800
OSTRAVAR ARÉNA, Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Kontaktní osoby:
Patrik Rimmel
manažer klubu
E-mail: patrik.rimmel@hc-vitkovice.cz, Tel.: +420 603 949 835
Darek Stránský
hlavní trenér dorostu
E-mail: darek.stransky@hc-vitkovice.cz, Tel.: +420 606 804 686
HC ZUBR PŘEROV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80809
HC ZUBR Přerov, z.s.
Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov
+420 777 690 227
verlik@hokejprerov.cz
70259747
Komerční banka, a.s., č. účtu: 86-7205200227/0100
MEO Aréna, Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov

Kontaktní osoby:
Aleš Verlík
sekretář klubu
E-mail: verlik@hokejprerov.cz, Tel.: +420 777 690 227
Vladimír Kočara
manažer mládeže
E-mail: kocara@hokejprerov.cz, Tel.: +420 602 875 508
Přemysl Dvorský
předseda představenstva
E-mail: dvorsky@zs-zelatovska.cz, Tel.: +420 602 527 013
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HK MD ŠUMPERK
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80903
Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z.s.
Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk
+420 602 761 501/ +420 604 639 853
sekretar@hkmdsumperk.cz
00494917
Komerční banka, a.s., č. účtu: 17135841/0100
Škoda aréna, Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoby:
Luboš Cekr
předseda
E-mail: lubos.cekr@gmail.com, Tel.: +420 602 761 501
Ivan Alka
sekretář
E-mail: sekretar@hkmdsumperk.cz, Tel.: +420 604 639 853
Radek Kučera
hlavní trenér
E-mail: radek11kucera@sezanam.cz, Tel.: +420 724 788 265
PSG BERANI ZLÍN
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70501
HC Berani Zlín, z. s.
Březnická 4068, 760 01 Zlín
+420 577 056 018
office@beranizlin.cz
00531928
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 1387968984/2700
PSG arena, Březnická 4068, 760 01 Zlín

Kontaktní osoby:
Tomáš Valášek
manažer mládeže
E-mail: valasek@beranizlin.cz, Tel.: +420 608 500 208
Radek Pšurný
sekretář mládeže
E-mail: psurny@beranizlin.cz, Tel.: +420 775 614 792
Tomáš Jankovič
asistent sekretáře
E-mail: jankovic@beranizlin.cz, Tel.: +420 777 533 722
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Počet účastníků

:

Počet utkání
Začátky utkání

:
:

16 (reprezentační družstvo Polské republiky ve věkové kategorii
U16 se nemůže zúčastnit části 2a/ - „O postup do baráže o účast
v ELD“)
36 - 41
všední den – nejdříve v 15,00 hodin
víkend, svátky – nejdříve ve 12,00 hodin

Systém soutěže
1. část:
- 16 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 8 družstev ve skupině „Západ“, 8 družstev ve
skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým a dále
jednokolově s družstvy z druhé skupiny (36 utkání). Družstva umístěná po této části soutěže
ve skupinách „Západ“ a „Východ“ na konečném 8. místě sestupují do regionální ligy dorostu.
2. část
- a) - O postup do baráže o účast v ELD:
- družstva umístěná po 1. části (umístění reprezentačního družstva Polské republiky ve věkové
kategorii U16 po 1. části se pro tyto účely nezohledňuje) ve skupinách „Západ“ a „Východ“ na
1. - 2. místě sehrají jedno kolo play-off s tím, že toto předmětné kolo play-off se hraje na 3
vítězná utkání (3-5 utkání).
Pro sestavení dvojic pro toto kolo play-off platí, že družstvo umístěné ve skupině „Západ“ po
1. části na 1. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „Východ“ po 1. části na 2. místě
a družstvo umístěné ve skupině „Východ“ po 1. části na 1. místě hraje s družstvem umístěným
ve skupině „Západ“ po 1. části na 2. místě.
První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí a
případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře.
Vítězná družstva z této části soutěže postupují do 4. části LD - „O udržení, resp. o postup
do ELD“ o právo účasti v soutěži ELD pro sezónu 2023-2024.
- b) - Play-down
- družstva umístěná po 1. části ve skupinách „Západ“ a „Východ“ na 6. a 7. místě sehrají jedno
kolo play-down na 3 vítězná utkání (3-5 utkání).
Pro sestavení dvojic pro tuto část soutěže platí, že družstvo umístěné ve skupině „Západ“ po
1. části na 6. místě se utká s družstvem umístěným ve skupině „Východ“ po 1. části na 7. místě
a družstvo umístěné ve skupině „Východ“ po 1. části na 6. místě se utká s družstvem
umístěným ve skupině „Západ“ po 1. části na 7. místě.
První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí a
případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře.
Poražená družstva z této části soutěže sestupují do RLD.
3. část - O udržení, resp. o postup do LD:
- vítězná družstva z části 2b) - „Play-down“ se utkají se dvěma družstvy postupujícími do této
části soutěže z RLD, a to dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se
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výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají. Družstva, která se v této části
soutěže umístí na konečném 1. a 2. místě, získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži
LD pro sezónu 2023-2024.
Utkání 1. části a 3. části - „O udržení, resp. o postup do LD“ se hrají tříbodovým systémem
dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do
rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací
plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a
třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí
zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné
nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch
jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle
čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu
soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání části 2a) - „O postup do baráže o účast v ELD“ a 2b) - „Play-down“ se hrají do
rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se
bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové
prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před
prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadneli branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ
s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).
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Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči
ročníku narození 2006 a 2007. Hráčům věkové kategorie 9. tříd a hráčům věkové kategorie
starších žáků, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku,
tj. hráčům ročníku narození 2008 a 2009, je start v utkání povolen za podmínek
stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se
startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem
předkládán rozhodčím utkání.
2. Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)
3. V utkání může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankářeCizince není povolen.
4. V utkáních části 2a) - „O postup do baráže o účast v ELD“ a v části 2b) - „Play-down“ mohou
za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2022-2023 za družstvo Klubu
odehráli v 1. části soutěže minimálně 12 utkání, přičemž platí následující výjimky:
- podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke
dni 31. 12. 2022 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající
z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže LD v sezóně 2022-2023, (ii) v období
po 31. 12. 2022 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži LD a (iii)
v období po 31. 12. 2022 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se LD
nebo soutěže vyšší,
- podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář,
pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za
družstvo Klubu a utkání za družstvo Klubu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj
ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 12.
5. Ve 3. části - „O udržení, resp. o postup do LD“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit
pouze ti hráči, kteří splňují podmínky ke startu ve smyslu čl. 3 všeobecných ustanovení pro
soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna 2022-2023.
6. V utkání mohou za družstvo klubu nastoupit hráči ročníku narození 2007 mající
registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle
čl. 7 odst. 5. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ze soutěže ELD do
Klubu a hráči ročníku narození 2008 mající registračním oddělením ČSLH schválené
hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 5. písm. d) Přestupního řádu
mimo klubů extraligy a I. ligy ze soutěže věkové kategorie 9. tříd do Klubu, přičemž součet
počtu těchto hráčů nesmí být v příslušném utkání vyšší nežli 5.
7. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým
může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
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8. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve
světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
9. Na účast reprezentačního družstva Polské republiky věkové kategorie U16 se použije
obdobně vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. Utkání, u něhož je reprezentační
družstvo Polské republiky věkové kategorie U16 uvedeno na prvním místě, se koná na
hřišti soupeře (tj. na hřišti družstva Klubu, které je v příslušném utkání uvedeno na druhém
místě) s tím, že veškeré náklady spojené s pořádáním takového utkání vyjma odměn
rozhodčím a pomocným rozhodčím (konkrétně tedy pronájem hrací plochy, náklady na
pořadatelskou službu, na zdravotní službu atd.) uhradí Klubu polský svaz ledního hokeje
(PZHL) na Klubem vystavenou fakturu obsahující následující povinné údaje - název
subjektu: Slaski Zwiazek Hokeja na Lodzie, sídlo subjektu: Szopienicka 66, 40-431 Katowice,
IČO: NIP 954-10-25-418..
10. Reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U16 se zúčastní 1. části soutěže
a na základě dosažených sportovních výsledků též případně části 2b) - „Play-down“ a 3.
části - „O udržení, resp. o postup do LD“. Dosáhne-li reprezentační družstvo Polské
republiky věkové kategorie U16 umístění zakládající jeho účast v části 2a) - „O postup do
baráže o účast v ELD“, bude nahrazeno dalším družstvem v konečném pořadí skupiny
„Východ“. Dosáhne-li reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U16
sportovního výsledku zakládající jeho sestup do nižší soutěže, bude pro sezónu 2023-2024
nahrazeno družstvem z RLD, jemuž vznikne nárok na účast v LD pro sezónu 2023-2024
namísto reprezentačního družstva Polské republiky věkové kategorie U16.
11. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také
Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
12. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro
sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození 2005), a mladší, musí nosit obličejovou
masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl.
202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
13. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy
(výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
14. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to
s výjimkou 3. části - „O udržení, resp. o postup do LD“, do které se evidence trestů
z předcházejících částí soutěže nepřenáší, pouze dosáhne-li hráč hranice 40 bodů (resp.
80 bodů, 120 bodů atd.) v posledním utkání hraném družstvem Klubu v části soutěže
bezprostředně předcházející 3. části - „O udržení, resp. o postup do LD“, zastavuje se
takovému hráči automaticky činnost dle čl. 529 SDŘ na jedno následující soutěžní utkání
a evidence trestů začíná znovu.
15. Ze soutěže LD se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje
hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2006, a to:
- nejdéle do 30. 4. 2023,
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-

do RLJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže RLJ neúčastní, resp. do LJ, pokud se
mateřský Klub hráče soutěže LJ neúčastní, resp. do ELJ, pokud se mateřský Klub
hráče soutěže ELJ neúčastní, a to bez omezení jejich počtu.

16. Ze soutěže LD se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje
hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:
- nejdéle do 30. 4. 2023,
- do RLD, pokud se mateřský Klub hráče soutěže RLD neúčastní, není-li v rozhodné
době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže RLD 5
jiným hráčům družstva Klubu z LD a současně z družstva Klubu účastnícího se
soutěže věkové kategorie 9. tříd.
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ADRESÁŘ KLUBŮ
LIGA DOROSTU
SKUPINA ZÁPAD
HC BANÍK SOKOLOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40901
HC Baník Sokolov z.s.
Boženy Němcové č.p. 1780, 356 01 Sokolov
+420 606 963 871
makovec@hcsokolov.cz
18248039
Komerční banka, a.s., č. účtu: 18932391/0100
Zimní stadion Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov

Kontaktní osoby:
Petr Holejšovský
manažer
Email: holejsovsky@hcsokolov.cz, Tel.: +420 724 044 249
Karel Makovec
sekretář
Email: makovec@hcsokolov.cz, Tel.: +420 606 963 871
HC ENERGIE KARLOVY VARY B
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40303
HC Energie Karlovy Vary s.r.o.
Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary
+420 359 909 116
hokejkv@hokejkv.cz
02466996
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 1045788000/2700
KV Arena – tréninková plocha, Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary

Kontaktní osoby:
Bronislav Píša
manažer mládežnického úseku
E-mail: pisa@hokejkv.cz, Tel.: +420 602 665 158
Jiří Holý
sportovní sekretář
E-mail: hokejkv@hokejkv.cz, Tel.: +420 602 120 320
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HC KOBRA PRAHA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

10401
Hockey Club Kobra Praha z.s.
Mikuleckého 1584/1, 147 00 Praha - Braník
+420 602 320 778
hckobra@hckobra.cz
00389838
Komerční banka, a.s., č. účtu: 30034041/0100
Zimní stadion HC Kobra Praha, Mikuleckého 1, 147 00 Praha

Kontaktní osoby:
Martin Slanina
sekretář
E-mail: sekretariat@hckobra.cz, Tel.: +420 603 417 553
HC METEOR TŘEMOŠNÁ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40708
HC Meteor Třemošná z.s.
Plzeňská 1080, 330 11 Třemošná
+420 602 680 039
erben@sport-arena.cz
26649039
Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-1612300287/0100
Sport Aréna Třemošná, Plzeňská 1080, 330 11 Třemošná

Kontaktní osoby:
Stanislav Erben
sekretář
E-mail: erben@sport-arena.cz, Tel.: +420 602 680 039
Václav Polívka
manažer
E-mail: v.polivka@hcmeteor.cz, Tel.: +420 728 618 861
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HC NÁCHOD
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60502
HC Náchod z.s.
Na Strži 1795, 547 01 Náchod
+420 778 744 160
info@hcnachod.cz
62731050
Komerční banka, a.s., č. účtu: 8195560257/0100
Zimní stadion Náchod, Na Strži 1795, 547 01 Náchod

Kontaktní osoby:
Michal Kubeček
člen výkonného výboru
E-mail: info@hcnachod.cz, Tel.: +420 778 744 160
IHC KRÁLOVÉ PÍSEK
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

30507
IHC Písek z.s.
Na Výstavišti 493, 397 01 Písek
+420 603 873 724
sekretar@ihcpisek.cz
43852599
Komerční banka, a.s., č. účtu: 21630271/0100
Zimní stadion Písek, U Výstaviště 371, 397 01 Písek

Kontaktní osoby:
Dušan Benák
místopředseda
E-mail: predseda@ihcpisek.cz, Tel.: +420 737 260 134
Jan Kudrna
sekretář
E-mail: sekretar@ihcpisek.cz, Tel.: +420 603 873 724
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PRAC. ZÁLOHY KLADNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20302
Hokejový klub Pracovní zálohy Kladno, z.s.
Hokejových legend 2531, 272 02 Kladno
+420 603 158 224
info@hcpzkladno.cz
69344442
Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-609829021/0100
ČEZ STADION Kladno, Hokejových legend 2531, 272 02 Kladno

Kontaktní osoby:
Vladimír Kameš
prezident
E-mail: cavar@seznam.cz, Tel.: +420 773 077 000
Jiří Suk
viceprezident
E-mail: jiri.suk@hcpzkladno.cz, Tel.: +420 777 343 341
Ladislava Eichenmannová
člen správní rady
E-mail: eichenmannova@hcpzkladno.cz, Tel.: +420 603 158 224
SLOVAN ÚSTÍ N. LABEM
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

51001
HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM, spolek
Masarykova 974/232, 400 01 Ústí nad Labem
+420 602 582 488
luciekasova@seznam.cz
44227116
Komerční banka, a.s., č. účtu: 78-4695650277/0100
ZS Ústí n. Labem, Masarykova 974/232, 400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní osoby:
Jan Daniš
sekretář
E-mail: danis.jan@seznam.cz, Tel.: +420 728 652 811
Vladimír Evan
Místopředseda výkonného výboru
E-mail: v.evan@seznam.cz, Tel.: +420 724 160 079
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SKUPINA VÝCHOD
HC AZ HAVÍŘOV 2010
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80608
HC AZ Havířov 2010 z.s.
Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov
+420 596 410 163
hokej@hc-havirov.cz
68941994
Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 625370001/5500
Gascontrol Aréna, U Stadionu 1325/2b, 736 01 Havířov

Kontaktní osoby:
Petr Malíř
prezident
E-mail: malir@hc-havirov.cz, Tel.: +420 774 640 981
Marek Haas
sekretář
E-mail: haas@hc-havirov.cz, Tel.: +420 739 650 279
Robin Pavlas
sekretář
E-mail: hokej@hc-havirov.cz, Tel.: +420 777 774 020
HC CHRUDIM
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60304
Hokejový club Chrudim, z.s.
V Průhonech 183, 537 01 Chrudim
+420 724 954 278
radek.prostredni@hcchrudim.cz
26530996
Komerční banka, a.s., č. účtu: 78-8128420297/0100
Zimní stadion Chrudim, V Průhonech 183, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoby:
Radek Prostřední
manažer klubu
E-mail: radek.prostredni@hcchrudim.cz, Tel.: +420 608 906 099
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HC LVI BŘECLAV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70404
HC Lvi Břeclav z.s.
Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav
+420 734 821 395
sekret@hclvibreclav.cz
27011593
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 246254385/0300
FOSFA ARÉNA, Zámecké nám. 2, 690 02 Břeclav

Kontaktní osoby:
Jakub Klimovič
předseda klubu
E-mail: klimovic@hclvibreclav.cz, Tel.: +420 734 821 395
Robert Veselský
tajemník klubu
E-mail: veselsky@hclvibreclav.cz, Tel.: +420 606 758 846
Libor Kocúr
metodik
E-mail: sekret@hclvibreclav.cz, Tel.: +420 728 815 004
HCM WARRIORS BRNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70221
HCM Úvoz Brno, z.s.
Úvoz 55, 628 00 Brno
+420 604 524 534
info@hcmwarriorbrno.cz
26664208
FIO Banka a.s., č. účtu: 2100517233/2010
Hokejová hala Úvoz, Úvoz 55, 602 00 Brno

Kontaktní osoby:
Veronika Pliskvová
sekretariát
E-mail: info@hcmwarriorbrno.cz, Tel.: +420 604 524 534
Jiří Janák
hlavní trenér
E-mail: janak@hcmwarriorbrno.cz, Tel.: +420 736 534 955
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POLSKO U16
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:

Ślaski Zwiazek Hokeja na Lodzie
Szopienicka 66, 40-431 Katowice
+48 790 840 222
zawalska@pzhl.org.pl
954-10-25-418
Paribas Bank Polska S.A, IBAN: PL10175000120000000023579944,
BIC: PPABPLPKXXX

Adresa ZS:
Kontaktní osoby:
Marta Zawalska
office
E-mail: zawalska@pzhl.org.pl, Tel.: +48 790 840 222
Artur Ślusarczyk
coach
E-mail: aslusarczyk@pzhl.org.pl, Tel.: +48 601 962 516
SK H. SLAVIA TŘEBÍČ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

71001
Sportovní klub Horácká Slavia Třebíč, z.s.
Kateřiny z Valdštejna 1, 674 01 Třebíč
+420 568 840 797
sk@hstrebic.cz
44065477
CZ44065477
Komerční banka, a.s., č. účtu: 10738711/0100
KHNP ARENA, Kateřiny z Valdštejna 1, 674 01 Třebíč

Kontaktní osoby:
Martin Svoboda
předseda klubu
Email: svoboda@hstrebic.cz, Tel.: +420 602 601 490
Martin Čech
sportovní sekretář
Email: cech@hstrebic.cz, Tel.: +420 608 822 801
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TECHNIKA HOCKEY BRNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70208
VSK TECHNIKA HOKJE BRNO, p.s.
Rybkova 1016/31, 602 00 Brno
+420 603 766 216
vsktechnika.hokej@gmail.com
03594416
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3879272309/0800
Hokejové haly dětí a mládeže, Střední 26, 602 00 Brno – Lužánky

Kontaktní osoby:
Pavel Kubica
předseda klubu
E-mail: kubica.vysocina@seznam.cz, Tel.: +420 603 766 216
Karel Tuháček
sportovní manažer
E-mail: karel.tuhacek@sezam.cz, Tel.: +420 603 376 394
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

81008
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z.s
Na Lapači 394, 755 01 Vsetín
+420 778 884 794
bazala@hc-vsetin.cz
22676759
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 221002608/0300
Zimní stadion Na Lapači, Na Lapači 394, 755 01 Vsetín

Kontaktní osoby:
Filip Bazala
výkonný manažer
E-mail: bazala@hc-vsetin.cz, Tel.: +420 778 884 794
Jiří Weintritt
šéftrenér mládeže
E-mail: faxy@centrum.cz, Tel.: +420 724 285 707
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výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají. Družstva, která se v této části
soutěže umístí na konečném 1. a 2. místě, získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži
LD pro sezónu 2023-2024.
Utkání 1. části a 3. části - „O udržení, resp. o postup do LD“ se hrají tříbodovým systémem
dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do
rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací
plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a
třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí
zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné
nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch
jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle
čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu
soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání části 2a) - „O postup do baráže o účast v ELD“ a 2b) - „Play-down“ se hrají do
rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se
bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové
prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před
prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadneli branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ
s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).
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Počet účastníků
Počet utkání
Začátky utkání

:
:
:

86
30 - 35
neděle/sobota, státní svátky: 09:00 - 18:00,
všední dny: 16:30 - 19:00

Systém soutěže
1. část:
- 85 družstev rozděleno územně do 10 skupin; 8 družstev ve skupině „1“, 8 družstev
ve skupině „2“, 9 družstev ve skupině „3“, 9 družstev ve skupině „4“, 9 družstev ve skupině
„5“, 8 družstev ve skupině „6“, 9 družstev ve skupině „7“, 9 družstev ve skupině „8“, 8 družstev
ve skupině „9“, 8 družstev ve skupině „10“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý
s každým (14-16 utkání).
2. část
a) - Nadstavbová:
- skupiny „11“, „12“, „13“ a „14“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1.
- 2. místě rozdělená na základě územního principu do čtyř skupin po 5 družstvech se
v jednotlivých skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (16 utkání) s tím, že v této části
soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) - O umístění:
- družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního
principu do skupin po minimálně 4 družstvech a maximálně 8 družstvech se ve skupinách, jichž
se budou účastnit právě 4 družstva, utkají šestikolově každý s každým (18 utkání), ve
skupinách, jichž se bude účastnit právě 5, resp. 6, družstev čtyřkolově každý s každým (16-20
utkání) a ve skupinách, jichž se bude účastnit právě 7 družstev, tříkolově každý s každým (18
utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.
3. část - O postup do baráže o účast v LD:
- družstva umístěná po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupinách „11“, „12“, „13“ a „14“
na 1. místě sehrají jedno kolo play-off s tím, že toto předmětné kolo play-off se hraje na 2
vítězná utkání (2-3 utkání). Pro sestavení dvojic pro toto kolo play-off platí, že družstvo
umístěné po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „11“ na 1. místě se utká s družstvem
umístěným po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „12“ na 1. místě, a družstvo umístěné po
části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „13“ na 1. místě se utká s družstvem umístěným po části
2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „14“ na 1. místě.
Postavení družstev bude určeno dle čl. 418 SDŘ, přičemž první a případně třetí utkání se hraje
u lépe umístěného družstva po části 2a) - „Nadstavbová“, druhé utkání se hraje u družstva
umístěného po části 2a) - „Nadstavbová“ hůře.
Vítězná družstva z této části soutěže postupují do 3. části LD - „O udržení, resp. o postup
do LD“ o právo účasti v soutěži LD pro sezónu 2023-2024.
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Utkání 1. části, části 2a) - „Nadstavbová“ a části 2b) - „O umístění“ se hrají tříbodovým
systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se
utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že se nehraje prodloužení, ale následují
samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ bez použití písm. a) tohoto článku.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch
jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle
čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu
soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání 3. části - „O postup do baráže o účast v LD“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ.
Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové
přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují
s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro
prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují
samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou
branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).
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Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči
ročníku narození 2006 a 2007. Hráčům věkové kategorie 9. tříd a hráčům věkové kategorie
starších žáků, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku,
tj. hráčům ročníku narození 2008 a 2009, je start v utkání povolen za podmínek
stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se
startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem
předkládán rozhodčím utkání.
2. Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)
3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinci.
4. V utkáních 3. části - „O postup do baráže o účast v LD“ mohou za družstvo Klubu nastoupit
pouze ti hráči, kteří v sezóně 2022-2023 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících
částech soutěže celkem minimálně 10 utkání, přičemž platí následující výjimky:
- podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke
dni 31. 12. 2022 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající
z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže RLD v sezóně 2022-2023, (ii)
v období po 31. 12. 2022 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži
RLD a (iii) v období po 31. 12. 2022 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící
se RLD nebo soutěže vyšší,
- podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář,
pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za
družstvo Klubu a utkání za družstvo Klubu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj
ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 10.
5. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči ročníku narození 2007 mající
registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle
čl. 7 odst. 5. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ze soutěže LD do Klubu
a hráči ročníku narození 2008 mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování
mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 5. písm. d) Přestupního řádu mimo klubů
extraligy a I. ligy ze soutěže věkové kategorie 9. tříd do Klubu, přičemž součet počtu těchto
hráčů nesmí být v příslušném utkání vyšší nežli 5.
6. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým
může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
7. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající Klub povinen
po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně
delegáta utkání.
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8. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve
světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
9. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také
Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
10. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro
sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození 2005), a mladší, musí nosit obličejovou
masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl.
202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
11. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy
(výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
12. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
13. Ze soutěže RLD se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje
hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2006, a to:
- nejdéle do 30. 4. 2023,
- do RLJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže RLJ neúčastní, resp. do LJ, pokud se
mateřský Klub hráče soutěže LJ neúčastní, resp. do ELJ, pokud se mateřský Klub
hráče soutěže ELJ neúčastní, a to bez omezení jejich počtu.
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd
Počet účastníků
Počet utkání

:
:

71 družstev
30 - 41

Systém soutěže
1. část:
- 71 družstev rozděleno územně do 10 skupin; 7 družstev ve skupině „1“, 7 družstev ve skupině
„2“, 7 družstev ve skupině „3“, 7 družstev ve skupině „4“, 7 družstev ve skupině „5“, 7 družstev
ve skupině „6“, 7 družstev ve skupině „7“, 7 družstev ve skupině „8“, 7 družstev ve skupině „9“
a 8 družstev ve skupině „10“; družstva se ve skupinách utkají jednokolově každý s každým (67 utkání).
2. část
a) - Nadstavbová:
- skupiny „11“, „12“, „13“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 2.
místě a čtyři družstva, která z družstev umístěných po 1. části v jednotlivých skupinách na 3.
místě dosáhla ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, rozdělená na základě územního
principu do tří skupin po 8 družstvech se v jednotlivých skupinách utkají čtyřkolově každý s
každým (28 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.
Z důvodu reorganizace soutěží organizovaných a řízených ČSLH ve věkové kategorii 9. tříd od
sezóny 2023-2024 získávají družstva umístěná v jednotlivých skupinách po této části soutěže
na 1. - 6. místě právo účasti v soutěži extraliga 9. tříd pro sezónu 2023-2024.
b) - O umístění:
- družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního
principu do šesti skupin po minimálně 7 družstvech a maximálně 8 družstvech se utkají
v jednotlivých skupinách čtyřkolově každý s každým (24-28 utkání) s tím, že v této části
soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.
3. část
a) - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd:
- družstva umístěná po 2. části a) - Nadstavbová v jednotlivých skupinách na 1. - 2. místě a dvě
družstva, která z družstev umístěných po části 2a) - „Nadstavbové“ v jednotlivých skupinách
na 3. místě dosáhla ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále,
semifinále, finále) s tím, že všechna kola play-off se hrají na 2 utkání (2-6 utkání).
Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo
po části 2a) - „Nadstavbová“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „Nadstavbová“
nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „Nadstavbová“ s druhým nejhůře
umístěným družstvem po části 2a) - „Nadstavbová“ atd. Pořadí družstev, která v jednotlivých
skupinách po části 2a) - „Nadstavbová“ dosáhla shodného pořadí, bude určeno dle čl. 418 SDŘ.
Ve všech kolech této části soutěže platí, že první utkání se hraje u hůře umístěného družstva
po části 2a) - „Nadstavbová“, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) „Nadstavbová“ lépe.
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Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd“.
b) - O účast v extralize 9. tříd:
- družstva umístěná po 2. části a) - „Nadstavbová“ v jednotlivých skupinách na 7. a 8. místě a
družstva umístěná po 2. části b) - „O umístění“ v jednotlivých skupinách na 1. místě
výkonnostně rozdělená do tří skupin po 4 družstvech se v jednotlivých skupinách utkají
dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z
předcházejících částí soutěže nezapočítávají.
Družstva umístěná po této části soutěže v jednotlivých skupinách na 1. a 2. místě získávají
z důvodu reorganizace soutěží organizovaných a řízených ČSLH ve věkové kategorii 9. tříd od
sezóny 2023-2024 právo účasti v soutěži extraliga 9. tříd v sezóně 2023-2024.
Utkání 1., části, části 2a) - „Nadstavbová“, části 2b) - „O umístění“ a části 3b) - „O účast v
extralize 9. tříd“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz
utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že
bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové
prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před
prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadneli branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho
z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410
písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže
je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd“ se hrají
dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo bude určeno podle čl. 417 SDŘ.
Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz, pokračuje se v souladu s čl. 417 písm. i) SDŘ do
rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací
plochy následuje desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a
třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní
pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k
určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině
(výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).
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Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie 9. tříd, tj. hráči ročníku
narození 2008. Hráčům věkové kategorie starších žáků, tj. hráčům ročníku narození 2009
a 2010, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, přičemž
součet počtu těchto hráčů nesmí být v příslušném utkání vyšší nežli 5. Protokol o souhlasu
se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem
předkládán rozhodčím utkání.
2. Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ).
3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinci.
4. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit v souladu s čl. 218 SDŘ dívky ročníku narození
2006 a 2007, a to bez omezení jejich počtu.
5. V utkáních části 3b) - „O účast v extralize 9. tříd“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze
ti hráči, kteří v sezóně 2022-2023 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech
celkem minimálně 10 utkání, přičemž platí následující výjimky:
- podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke
dni 31. 12. 2022 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající
z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže věkové kategorie 9. tříd v sezóně
2022-2023, (ii) v období po 31. 12. 2022 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo
Klubu v soutěži věkové kategorie 9. tříd a (iii) v období po 31. 12. 2022 nesehrál žádné
soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se soutěže věkové kategorie 9. tříd,
- podmínku 10 odehraných utkání za družstvo příslušného Klubu nemusí splnit takový
brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání
za družstvo Klubu a utkání za družstvo Klubu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do
něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 10.
6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým
může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
7. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající Klub povinen
po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně
delegáta utkání.
8. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve
světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
9. Podmínky účasti družstva klubu EC Red Bull Salzburg upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 88
ze dne 8. 6. 2017. V utkáních, v nichž je družstvo klubu EC Red Bull Salzburg uvedeno na
prvním místě a která jsou hrána na zimním stadionu v Salzburgu, je klub EC Red Bull
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Salzburg povinen zajistit na své náklady pro družstvo hostujícího Klubu ubytování a stravu
v místě konání utkání a dále hostujícímu Klubu nahradit hostujícím Klubem prokazatelně
vynaložené náklady na dopravu družstva Klubu do místa konání utkání.
10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také
Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
11. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout
puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
12. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy
(výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
13. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
14. Ze soutěže věkové kategorie 9. tříd se dle čl. 7 odst. 5. písm. d) přestupního řádu mimo
klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům
ročníku narození 2008, a to:
- nejdéle do 30. 4. 2023,
- do ELD, pokud se mateřský Klub hráče soutěže ELD neúčastní, a to bez omezení jejich
počtu,
- do LD, pokud se mateřský Klub hráče soutěže LD neúčastní, není-li v rozhodné době
povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže LD 5 jiným hráčům
družstva Klubu z ELD a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže věkové
kategorie 9. tříd,
- do RLD, pokud se mateřský Klub hráče soutěže RLD neúčastní, není-li v rozhodné době
povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže RLD 5 jiným hráčům
družstva Klubu z LD a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže věkové
kategorie 9. tříd.
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ADRESÁŘ KLUBŮ
9. TŘÍDA
SKUPINA 1
HC BANÍK SOKOLOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40901
HC Baník Sokolov z.s.
Boženy Němcové č.p. 1780, 356 01 Sokolov
+420 606 963 871
makovec@hcsokolov.cz
18248039
Komerční banka, a.s., č. účtu: 18932391/0100
Zimní stadion Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov

Kontaktní osoby:
Petr Holejšovský
manažer
Email: holejsovsky@hcsokolov.cz, Tel.: +420 724 044 249
Karel Makovec
sekretář
Email: makovec@hcsokolov.cz, Tel.: +420 606 963 871
HC DĚČÍN
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50201
HC Děčín, z.s.
Oblouková 638/21, 405 02 Děčín
+420 774 450 188
marta97@seznam.cz
69387605
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 19-3294120369/0800
Zimní stadion Děčín, Oblouková 638/21, 405 02 Děčín

Kontaktní osoby:
Jan Havlíček
jednatel
E-mail: jan-havlicek@seznam.cz, Tel.: +420 777 111 041
Martin Pošusta
sekretář
E-mail: marta97@seznam.cz, Tel.: +420 774 450 188
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HC LITVÍNOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50801
HC Litvínov, sportovní spolek
S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov
+420 476 767 221
hc.litvinov@seznam.cz
00554782
Komerční banka, a.s., č. účtu: 28131491/0100
Zimní stadion Ivana Hlinky, S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov

Kontaktní osoby:
Zdeněk Zíma
sportovní sekretář
E-mail: zdenekzima2410@gmail.com, Tel.: +420 724 689 074
Radek Mrázek
sportovní ředitel
E-mail: radek21.radek@seznam.cz, Tel.: +420 606 208 171
David Kočí
šéftrenér akademie
E-mail: koci1981@gmail.com, Tel.: +420 739 878 732
HC ENERGIE KARLOVY VARY
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40303
Hockey Club Karlovy Vary, z.s.
Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary
+420 602 120 320
hokejkv@hokejkv.cz
66984823
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 124248892/0300
KV Arena - tréninková plocha, Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary

Kontaktní osoby:
Bronislav Píša
manažer mládežnického úseku
E-mail: pisa@hokejkv.cz, Tel.: +420 602 665 158
Jiří Holý
sportovní sekretář
E-mail: hokejkv@hokejkv.cz, Tel.: +420 602 120 320
Tomáš Mariška
trenér
E-mail: t.mariska@email.cz, Tel.: +420 608 480 261
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HC TYGŘI KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50304
Hokejový klub Klášterec nad Ohří, spolek
Stadion 356, 431 51 Klášterec nad Ohří
+420 777 171 455
hcklasterec@email.cz
47792981
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 2900700714/0600
ZS Klášterec nad Ohří, Stadion 356, 431 51 Klášterec n. Ohří

Kontaktní osoby:
Petr Mikeš
místopředseda
E-mail: hcklasterec@email.cz, Tel.: +420 777 171 455
MOSTEČTÍ LVI
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50802
Sport Most z.s.
Rudolická 1730, 434 01 Most
+420 777 286 929
safnervladimir@seznam.cz
03863689
Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1122331101/5500
A-BENET Arena, Rudolická 1700/2, 434 01 Most

Kontaktní osoby:
Lukáš Bednařík
předseda
Email: bednarik.lukas@seznam.cz, Tel.: +420 737 268 222
Vladimír Šafner
sekretář
Email: safnervladimir@seznam.cz, Tel.: +420 777 286 929
Lubomír Jandera
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PIRÁTI CHOMUTOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50302
Piráti Chomutov z.s.
Mostecká 5773, 430 01 Chomutov
+420 774 718 829
klub@piratichomutov.cz
43222889
Komerční banka, a.s., č. účtu: 78-5415510267/0100
ROCKNET ARÉNA, Mostecká 5773, 430 01 Chomutov

Kontaktní osoby:
Daniel Badinka
předseda klubu
E-mail: badinka@piratichomutov.cz, Tel.: +420 602 116 555
Petr Jíra
sportovní manažer
E-mail: jira@piratichomutov.cz, Tel.: +420 777 171 784
Martin Pašek
sekretář klubu
E-mail: martin.pasek@piratichomutov.cz, Tel.: +420 774 718 829
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SKUPINA 2
HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20202
HC Berounští Medvědi, z.s.
Městská Hora 204, 266 01 Beroun
+420 724 340 454
mila.t@centrum.cz
47513071
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 0361493349/0800
Zimní stadion Beroun, Na Ostrově 816, 266 01 Beroun

Kontaktní osoby:
Míla Třinecká
sekretář
E-mail: mila.t@centrum.cz, Tel.: +420 724 340 454
HC HVĚZDA PRAHA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

10601
HC Hvězda Praha, z.s.
Na Rozdílu 752/1, 160 05 Praha 6
+420 602 765 300
klub@hokejhvezda.cz
47610875
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 161492309/0800
Zimní stadion HC Hvězda Praha, Na Rozdílu 752/1, 160 05 Praha 6

Kontaktní osoby:
Michael Grim
místopředseda
E-mail: grimmi@seznam.cz, Tel.: +420 777 229 628
Josef Reigl
sekretář
E-mail: josefreigl80@gmail.com, Tel.: +420 602 765 300
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HC KOBRA PRAHA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

10401
Hockey Club Kobra Praha z.s.
Mikuleckého 1584/1, 147 00 Praha - Braník
+420 602 320 778
hckobra@hckobra.cz
00389838
Komerční banka, a.s., č. účtu: 30034041/0100
Zimní stadion HC Kobra Praha, Mikuleckého 1, 147 00 Praha

Kontaktní osoby:
Martin Slanina
sekretář
E-mail: sekretariat@hckobra.cz, Tel.: +420 603 417 553
HC METEOR TŘEMOŠNÁ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40708
HC Meteor Třemošná z.s.
Plzeňská 1080, 330 11 Třemošná
+420 602 680 039
erben@sport-arena.cz
26649039
Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-1612300287/0100
Sport Aréna Třemošná, Plzeňská 1080, 330 11 Třemošná

Kontaktní osoby:
Stanislav Erben
sekretář
E-mail: erben@sport-arena.cz, Tel.: +420 602 680 039
Václav Polívka
manažer
E-mail: v.polivka@hcmeteor.cz, Tel.: +420 728 618 861
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HC PILSEN WOLVES
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

640522
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z.s.
Studentská 2143/117, 323 00 Plzeň
+420 723 658 638
pilsenwolves@gmail.com
01170619
Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5814040207/0100
Kooperativa Aréna, Studentská 2143/117, 323 00 Plzeň

Kontaktní osoby:
Vítězslav Varga
sekretář
E-mail: sekretar@pilsen-wolves.cz, Tel.: +420 723 658 638
Petr Jonák
hlavní trenér
E-mail: pilsenwolves@gmail.com, Tel.: +420 727 920 200
HC ŠKODA PLZEŇ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40504
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929
Štefánikovo nám. 2592/1, 301 00 Plzeň
+420 378 015 016
sekretariat@hcplzen1929.cz
45331634
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 2102350879/2700
LOGSPEED CZ Aréna, Štefánikovo nám. 1, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoby:
Martin Straka
předseda představenstva
E-mail: straka@hcplzen1929.cz, Tel.: +420 378 015 010
František Černý
sekretář mládeže
E-mail: cerny@hcplzen1929.cz, Tel.: +420 602 862 469
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RYTÍŘI KLADNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20301
Hokejový klub Kladno, spolek
Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno
+420 775 254 324
uctarna@rytirikladno.cz
16977513
Komerční banka, a.s., č. účtu: 10839141/0100
ČEZ STADION Kladno, Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno

Kontaktní osoby:
Jan Krégl
generální manažer mládeže
E-mail: jan.kregl@rytirikladno.cz, Tel.: +420 732 342 112
Miloslav Hořava
trenér
E-mail: miloslavhorava@gmail.com, Tel.: +420 777 642 882
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SKUPINA 3
HC SLAVIA PRAHA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

11001
Hockey Club Slavia Praha, spolek
Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10
+420 267 311 417
klub@hc-slavia.cz
27010325
Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-6814180247/0100
Zimní stadion Eden, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10

Kontaktní osoby:
František Pomahač
sekretář mládeže
E-mail: klub@hc-slavia.cz, Tel.: +420 605 205 393
Jaroslav Bednář
sportovní manažer
E-mail: klub@hc-slavia.cz, Tel.: +420 736 655 655
Dana Soldánová
provozní manažerka
E-mail: klub@hc-slavia.cz, Tel.: +420 603 279 852
HC SPARTA PRAHA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

10701
HC Sparta Praha z.s
Za Elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7
+420 721 019 605
stetina@hcsparta.cz
40764907
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1350512/0800
Sportovní hala Fortuna, Za Elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7

Kontaktní osoby:
Pavel Šrek
manažer mládeže
E-mail: srek@hcsparta.cz, Tel.: +420 604 332 223
David Štětina
vedoucí trenér mládeže
E-mail: stetina@hcsparta.cz, Tel.: +420 721 019 605
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HC STADION LITOMĚŘICE
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50606
HC Stadion Litoměřice, z.s.
Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice
+420 722 788 005
fisera.j@hclitomerice.cz
46769129
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 15709784/0600
Kalich Arena, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice

Kontaktní osoby:
Jan Fišera
ředitel
Email: fisera.j@hclitomerice.cz, Tel.: +420 722 788 005
HK LEV SLANÝ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20305
Hokejový klub LEV Slaný, z.s.
Lacinova 1720, 274 01 Slaný
+420 606 764 626
hklevslany@centrum.cz
69346992
Komerční banka, a.s., č. účtu: 275311300257/0100
VSH Slaný zimní stadion, Lacinova 1720, 274 01 Slaný

Kontaktní osoby:
Helena Šimáčková
sekretář mládeže
E-mail: jh.simacek@seznam.cz, Tel.: +420 606 336 571
Vladimír Kazatel
vedoucí mládeže
E-mail: kazatelovi@seznam.cz, Tel.: +420 737 233 541
Jana Hrachová
vedoucí týmu
E-mail: j.hrachova@tiscali.cz, Tel.: +420 728 738 760
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PRAC. ZÁLOHY KLADNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20302
Hokejový klub Pracovní zálohy Kladno, z.s.
Hokejových legend 2531, 272 02 Kladno
+420 777 343 341
info@hcpzkladno.cz
69344442
Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-609829021/0100
ČEZ STADION Kladno, Hokejových legend 2531, 272 02 Kladno

Kontaktní osoby:
Vladimír Kameš
prezident
E-mail: cavar@seznam.cz, Tel.: +420 773 077 000
Jiří Suk
viceprezident
E-mail: jiri.suk@hcpzkladno.cz, Tel.: +420 777 343 341
Ladislava Eichenmannová
člen správní rady
E-mail: eichenmannova@hcpzkladno.cz, Tel.: +420 603 158 224
ROUDNICE N. L.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50604
HC Roudnice nad Labem, z.s.
Třída T.G. Masaryka 2498, 41301 Roudnice nad Labem
+420 606 337 797
dudek@hcroudnice.cz
46771794
Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-8223540297/0100
Zimní stadion Roudnice n. Labem, třída T.G. Masaryka 2498, 413 04
Roudnice nad Labem

Kontaktní osoby:
Tomáš Dudek
sekretář
E-mail: dudek@hcroudnice.cz, Tel.: +420 606 337 797
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SLOVAN ÚSTÍ N. LABEM
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

51001
HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM, spolek
Masarykova 974/232, 400 01 Ústí nad Labem
+420 602 582 488
luciekasova@seznam.cz
44227116
Komerční banka, a.s., č. účtu: 78-4695650277/0100
ZS Ústí n. Labem, Masarykova 974/232, 400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní osoby:
Jan Daniš
sekretář
E-mail: danis.jan@seznam.cz, Tel.: +420 728 652 811
Vladimír Evan
výkonný ředitel
E-mail: v.evan@seznam.cz, Tel.: +420 724 160 079
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SKUPINA 4
EC RED BULL SALZBURG
Údaje o klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

Red Bull Hockey Academy
Rechte Saalachzeile 58, A-5020 Salzburg, Austria
+43 (0) 662 433332 46 02
office@redbulls.com
ATU69641836
Spängler Bank, IBAN: AT781953010000017427, BIC: SPAEATZS
Rechte Saalachzeile 58, A-5020 Salzburg, Austria

Kontaktní osoby:
Andreas Brucker
sports manager academy
E-mail: andreas.brucker@redbulls.com, Tel.: +43(0) 664 8828 28 01
HC LEV BENEŠOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20112
HC LEV BENEŠOV, z.s.
Hráského 1913, 256 01 Benešov
+420 602 212 798
levbenesov@seznam.cz
03283330
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 266384451/0300
Zimní stadion Benešov, Hráského 1913, 256 01 Benešov

Kontaktní osoby:
Ivan Bartůšek
předseda
E-mail: bartusek@bartrol.cz, Tel.: +420 725 950 933
Ladislav Novák
člen vedení
E-mail: levbenesov@seznam.cz, Tel.: +420 602 212 798
Jana Lapková
člen vedení
E-mail: lapkovajana@seznam.cz, Tel.: +420 737 274 537
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HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:
Kontaktní osoby:

30101
HC České Budějovice, z.s.
F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
+420 386 107 167
mladezcb@mladezcb.cz
14499061
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 573496349/0800
Budvar aréna, F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice

Roman Turek
prezident správní rady
E-mail: r.t@hcmotor.cz, Tel.: +420 602 887 140
Petr Sailer
člen správní rady
E-mail: p.s@hcmotor.cz, Tel.: +420 602 436 334
Erik Svoboda
manažer mládeže
E-mail: e.s@hcmotor.cz, Tel.: +420 722 808 802
HC PŘÍBRAM
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

21103
Hokejový klub HC Příbram, z. s.
Legionářů 378, 261 01 Příbram
+420 725 449 555
lucie.plavcova@hcpribram.cz
47072741
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 184587992/0300
Zimní stadion Příbram, Legionářů 378, 261 01 Příbram

Kontaktní osoby:
Petr Vinš
jednatel
E-mail: petr.vins@hcpribram.cz, Tel.: +420 725 925 405
Miroslav Bláha
jednatel
E-mail: blaha02@seznam.cz, Tel.: +420 603 935 544
Lucie Plavcová
sekretář
E-mail: lucie.plavcova@hcpribram.cz, Tel.: +420 725 449 555

239

Soutěž věkové kategorie 9. tříd

HC TÁBOR
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

30801
Hockey club Tábor, z.s.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
+420 608 974 488
hctabor@volny.cz
60065249
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 812504343/0300
Zimní stadion Tábor, Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Kontaktní osoby:
Aleš Krátoška
generální manažer
E-mail: ales.kratoska@seznam.cz, Tel.: + 420 777 227 152
Štěpán Kadilák
manažer
E-mail: stepankadilak@centrum.cz, Tel.: +420 774 252 522
Rudolf Vach
sekretář
E-mail: hctabor@volny.cz, Tel.: +420 608 974 488
IHC KRÁLOVÉ PÍSEK
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

30507
IHC Písek z.s.
Na Výstavišti 493, 397 01 Písek
+420 603 873 724
sekretar@ihcpisek.cz
43852599
Komerční banka, a.s., č. účtu: 21630271/0100
Zimní stadion Písek, U Výstaviště 371, 397 01 Písek

Kontaktní osoby:
Dušan Benák
místopředseda
E-mail: predseda@ihcpisek.cz, Tel.: +420 737 260 134
Jan Kudrna
sekretář
E-mail: sekretar@ihcpisek.cz, Tel.: +420 603 873 724
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SPARTAK SOBĚSLAV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

30804
TJ Spartak Soběslav, z.s.
Nová 401/II., 392 01 Soběslav
+420 602 442 144
spsobeslav@centrum.cz
466 32191
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 702674309/0800
ZS TJ Spartak Soběslav, Nová 401/II. 392 01 Soběslav

Kontaktní osoby:
David Pánek
hlavní trenér
E-mail: dapanek@seznam.cz, Tel.: +420 774 325 729
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SKUPINA 5
HC BENÁTKY N. J.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20702
Hokejový club Benátky nad Jizerou, z.s.
Mělnická 35, 294 71 Benátky nad Jizerou
+420 326 316 500
hokej@benatky.cz
42716152
Komerční banka, a.s., č. účtu: 2551050257/0100
Zimní stadion Benátky n.J., Mělnická 87/35, 294 71 Benátky n. Jizerou

Kontaktní osoby:
Martin Novák
jednatel
E-mail: ssz@benatky.cz, Tel.: +420 608731 952
Tomáš Nejedlo
sekretář
E-mail: hokej@benatky.cz, Tel.: +420 721 899 836
Václav Haspeklo
šéftrenér mládeže
E-mail: vasik.haspeklo@icloud.com, Tel.: +420 737 410 165
HC BULDOCI NERATOVICE
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20612
HC Buldoci Neratovice, z.s.
Masarykova 1474, 277 11 Neratovice
+420 604 220 632
chabi14@seznam.cz
02352265
FIO Banka a.s., č. účtu: 2001709088/2010
Buldok Aréna, Na Závěrce, 277 11 Neratovice

Kontaktní osoby:
Martin Chabada
předseda
E-mail: chabi14@seznam.cz, Tel.: +420 604 220 632
Valery Knaizev
místopředseda
E-mail: valery.knaizev@hcbuldocineratovice.cz, Tel.: +420 776 587 818
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

HC DYNAMO PARDUBICE
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60602
PARDUBICKÝ HOKEJ z.s.
Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice
+420 466 741 630
hcdynamo@hcdynamo.cz
22891188
Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-9850760277/0100
Enteria arena, Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoby:
Dušan Salfický
sportovní ředitel klubu
E-mail: dusan.salficky@hcdynamoc.cz, Tel.: +420 608 700 702
Petr Hemský
sportovní ředitel mládeže
E-mail: petr.hemsky@hcdynamo.cz, Tel.: +420 602 978 220
Patrik Moučka
sekretář mládeže
E-mail: patrik.moucka@hcdynamo.cz, Tel.: +420 737 453 324
HC LETCI LETŇANY
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

10905
HC Letci Letňany, z.s.
Tupolevova 669, 190 00 Praha 9
+420 734 720 939
hcletci@centrum.cz
26587122
Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-9081560237/0100
ICE ARENA, Tupolevova 669, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoby:
Tomáš Blažek
technický ředitel
E-mail: hcletci@centrum.cz, Tel.: +420 734 720 939
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

HC PODĚBRADY
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20803
HC Poděbrady, z.s.
Na Skupici 614, 29001 Poděbrady
+420 730 155 116
kubat@hcpodebrady.cz
62994379
Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-8285230227/0100
Zimní stadion Poděbrady, Na Vinici, 190 01 Poděbrady

Kontaktní osoby:
Petr Fiala
předseda
E-mail: fialape@seznam.cz, Tel.: + 420 603 114 120
David Kubát
manažer
E-mail: kubat@hcpodebrady.cz, Tel.: +420 730 155 116
MOUNTFIELD HK, a.s.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60208
Mountfield HK – spolek pro hokejovou mládež, z.s.
Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové
+420 495 512 202
sekretariat@mountfieldhk.cz
04033761
Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-320360267/0100
ČPP ARÉNA, Komenského 1214, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoby:
Martin Stehno
sekretář mládeže
E-mail: martin.stehno@mountfieldhk.cz Tel.: +420 776 712 302
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

SC KOLÍN
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20401
SC Kolín, z.s.
Brankovická 1289, 280 02 Kolín
+420 608 162 278
sekretar@sckolin.cz
00406716
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 2107903567/2700
Zimní stadion Kolín, Brankovická 1289, 280 02 Kolín

Kontaktní osoby:
Jan Hurt
šéftrenér mládeže
Email: jan.hurt@sckolin.cz, Tel.: +420 608 733 629
Šárka Honzová
sekretář
Email: sekretar@sckolin.cz, Tel.: +420 608 162 278
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

SKUPINA 6
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50502
TJ Bílí Tygři Liberec, z.s.
Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec
+420 731 683 875
klub@hcbilitygri.cz
46744282
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 1387881790/2700
Svijanská aréna, Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec

Kontaktní osoby:
Libor Daněk
sportovní sekretář
E-mail: danek@hcbilitygri.cz, Tel.: +420 731 683 875
BK MLADÁ BOLESLAV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20704
Bruslařský klub Mladá Boleslav, z.s.
Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav
+420 736 630 309
mladez@bkboleslav.cz
26614448
Komerční banka, a.s., č. účtu: 51-6909900227/0100
ŠKOENERGO, Na Vinici 31, 293 01 Mladá Boleslav

Kontaktní osoby:
Milan Ficek
předseda oddílu
E-mail: ficek@dragon.cz, Tel.: +420 602 886 488
Václav Pletka
vedoucí akademie
E-mail: vaclav.pletka@seznam.cz,Tel.: +420 737 268 499
Petr Haken
manažer mládeže
E-mail: petr.haken@bkboleslav.cz, Tel.: +420 737 262 490
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

LOMNICE NAD POPELKOU
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60803
Hokejový klub Lomnice nad Popelkou, z.s.
Lomnice nad Popelkou 1535, 512 51 Lomnice n. Popelkou
+420 604 790 916
info@hclomnice.cz
15045404
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1261763369/0800
ZS Lomnice nad Popelkou, Lomnice n. Popelkou 1535, 512 51
Lomnice nad Popelkou

Kontaktní osoby:
Přemysl Šulc
předseda
E-mail: ekonom@zeoslomnice.cz, Tel.: +420 737 587 190
Jaromír Dlouhý
sekretář
E-mail: info@hclomnice.cz, Tel.: +420 604 790 916
HCM JAROMĚŘ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60510
HCM Jaroměř, z.s.
Lužická 862, 551 01 Jaroměř
+420 606 687 577
radim@beas.cz
22857745
Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-7870040227/0100
Zimní stadion Jaroměř, ul. Otakara Španiela, 551 01 Jaroměř

Kontaktní osoby:
Radim Syrovátko
sekretář
E-mail: radim@beas.cz, Tel.: +420 606 687 577
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HC NÁCHOD
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60502
HC Náchod z.s.
Na Strži 1795, 547 01 Náchod
+420 778 744 160
info@hcnachod.cz
62731050
Komerční banka, a.s., č. účtu: 8195560257/0100
Zimní stadion Náchod, Na Strži 1795, 547 01 Náchod

Kontaktní osoby:
Michal Kubáček
člen VV
E-mail: info@hcnachod.cz, Tel.: +420 775 744 160
HC TRUTNOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

61003
HC TRUTNOV, z.s.
Dvořákova 565, 541 01 Trutnov
+420 603 281 846
j.jardarehak@seznam.cz
67441921
Komerční banka, a.s., č. účtu: 86-224070227/0100
Zimní stadion Trutnov, Na Lukách 460, 541 01 Trutnov

Kontaktní osoby:
Jaroslav Řehák
prezident
E-mail: j.jardarehak@seznam.cz, Tel.: +420 603 281 846
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SK TŘEBECHOVICE P. O.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60202
Sportovní klub Třebechovice pod Orebem, z.s.
Vitouškova 959, 503 46 Třebechovice p. Orebem
+420 495 592 327
hokej@sktrebechovice.cz
242195179
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2114756-518/0800
ZS Třebechovice p. O., Na Tvrzi 1101, 503 46 Třebechovice p. O.

Kontaktní osoby:
Roman Drašnar
předseda
E-mail: roman.drasnar@mutrebechovice.cz, Tel.: +420 731 579 589
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

SKUPINA 7
BK HAVLÍČKŮV BROD
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60102
BK Havlíčkův Brod, z.s.
U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod
+420 568 998 909
bkhavlickuvbrod@seznam.cz
00527734
Komerční banka, a.s., č. účtu: 13435521/0100
Zimní stadion Kotlina, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod

Kontaktní osoby:
Miroslav Duben
trenér SCM
E-mail: miroslavduben@seznam.cz , Tel.: +420 604 607 282
Jiří Čelanský
předseda spolku
E-mail: jcelansky@gmail.com, Tel.: +420 608 256 633
HC DUKLA JIHLAVA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70703
DUKLA Jihlava – mládež, z.s.
Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava
+420 731 677 702
mladez@hcdukla.cz
70802769
Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-8912080257/0100
Malá hala, Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava

Kontaktní osoby:
Jiří Jungwirth
manažer mládeže
E-mail: mladez@hcdukla.cz, Tel.: +420 731 677 702
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

HC CHRUDIM
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60304
Hokejový club Chrudim, z.s.
V Průhonech 183, 537 01 Chrudim
+420 724 954 278
radek.prostredni@hcchrudim.cz
26530996
Komerční banka, a.s., č. účtu: 78-8128420297/0100
Zimní stadion Chrudim, V Průhonech 183, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoby:
Radek Prostřední
manažer klubu
E-mail: radek.prostredni@hcchrudim.cz, Tel.: +420 608 906 099
HC LITOMYŠL
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60901
HOKEJOVÝ CLUB LITOMYŠL, z.s.
U Plovárny 1130, 570 01 Litomyšl
+420 724 335 258
ladislav.klement@lit.cz
49325256
Komerční banka, a.s., č. účtu: 9111610267/0100
Zimní stadion Litomyšl, Prokešova, 570 01 Litomyšl

Kontaktní osoby:
Ladislav Klement
sekretář
E-mail: ladislav.klement@lit.cz, Tel.: +420 724 335 258
Matěj Bažant
trenér mládeže
E-mail: mates.bazant@seznam.cz, Tel.: +420 724 226 516
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

HC SPARTAK POLIČKA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60903
HC Spartak Polička z.s.
Revoluční 1155, 572 01 Polička
+420 737 611 474
hcpolicka@seznam.cz
27044751
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 179374079/0800
Zimní stadion Polička, Revoluční 1155, 572 01 Polička

Kontaktní osoby:
Miloš Grubhoffer
předseda
E-mail: zimnistadion@tespolicka.cz, Tel.: +420 737 611 474
Pavel Navrátil
organizační pracovník
E-mail: hcpolicka@seznam.cz,Tel.: +420 607 235 264
SK H. SLAVIA TŘEBÍČ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

71001
Sportovní klub Horácká Slavia Třebíč, z.s.
Kateřiny z Valdštejna 1, 674 01 Třebíč
+420 568 840 797
sk@hstrebic.cz
44065477
CZ44065477
Komerční banka, a.s., č. účtu: 10738711/0100
KHNP ARENA, Kateřiny z Valdštejna 1, 674 01 Třebíč

Kontaktní osoby:
Martin Svoboda
předseda klubu
Email: svoboda@hstrebic.cz, Tel.: +420 602 601 490
Martin Čech
sportovní sekretář
Email: cech@hstrebic.cz, Tel.: +420 608 822 801
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

SKLH ŽĎÁR N. SÁZAVOU
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

71424
Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou, z.s.
Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou
+420 737 195 897
info@hokejzr.cz
26656515
Komerční banka, a.s., č. účtu: 78-7932540287/0100
Zimní stadion Bouchalky, Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár n. Sáz.

Kontaktní osoby:
Jan Šimon
sekretář
E-mail: info@hokejzr.cz, Tel.: +420 737 195 897
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

SKUPINA 8
HC KOMETA BRNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70202
KOMETA GROUP, spolek
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
+420 602 565 658
kometamladez@kometagroup.cz
44990014
Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-6487900277/0100
Winning Group Arena, Křídlovická 34, 603 00 Brno

Kontaktní osoby:
Jiří Mífek
Sekretář mládeže
E-mail: j.mifek@kometagroup.cz, Tel.: +420 602 565 658
Roman Meluzín
trenér
E-mail: romanmeluzin@seznam.cz, Tel.: +420 737 268 481
HC LVI BŘECLAV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70404
HC Lvi Břeclav z.s.
Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav
+420 734 821 395
klimovic@hclvibreclav.cz
27011593
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 246254385/0300
FOSFA ARÉNA, Zámecké nám. 2, 690 02 Břeclav

Kontaktní osoby:
Jakub Klimovič
předseda klubu
E-mail: klimovic@hclvibreclav.cz, Tel.: +420 734 821 395
Robert Veselský
tajemník klubu
E-mail: veselsky@hclvibreclav.cz, Tel.: +420 606 758 846
Libor Kocúr
metodik
E-mail: sekret@hclvibreclav.cz, Tel.: +420 728 815 004
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

71102
HC Uherské Hradiště, z.s.
Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště
+420 727 879 958
hcuh@hcuh.cz
60370238
Komerční banka, a.s., č. účtu: 5614100287/0100
Městský zimní stadion, Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště

Kontaktní osoby:
Richard Šebestů
sekretář
Email: hcuh@hcuh.cz, Tel.: +420 727 879 958
Miroslav Stavjaňa
sekretář
Email: stavjana@gmail.com, Tel.: +420 775 169 022
HCM WARRIORS BRNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70221
HCM Úvoz Brno, z.s.
Úvoz 55, 628 00 Brno
+420 604 524 534
info@hcmwarriorbrno.cz
26664208
FIO Banka a.s., č. účtu: 2100517233/2010
Hokejová hala Úvoz, Úvoz 55, 602 00 Brno

Kontaktní osoby:
Veronika Pliskvová
sekretariát
E-mail: info@hcmwarriorbrno.cz, Tel.: +420 604 524 534
Jiří Janák
hlavní trenér
E-mail: janak@hcmwarriorbrno.cz, Tel.: +420 736 534 955
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

PSG BERANI ZLÍN
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70501
HC Berani Zlín, z. s.
Březnická 4068, 760 01 Zlín
+420 577 056 018
office@beranizlin.cz
00531928
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 1387968984/2700
PSG arena, Březnická 4068, 760 01 Zlín

Kontaktní osoby:
Tomáš Valášek
manažer mládeže
E-mail: valasek@beranizlin.cz, Tel.: +420 608 500 208
Radek Pšurný
sekretář mládeže
E-mail: psurny@beranizlin.cz, Tel.: +420 775 614 792
Tomáš Jankovič
asistent sekretáře
E-mail: jankovic@beranizlin.cz, Tel.: +420 777 533 722
TECHNIKA HOCKEY BRNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70208
VSK TECHNIKA HOKJE BRNO, p.s.
Rybkova 1016/31, 602 00 Brno
+420 603 766 216
vsktechnika.hokej@gmail.com
03594416
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3879272309/0800
Hokejové haly dětí a mládeže, Střední 26, 602 00 Brno – Lužánky

Kontaktní osoby:
Pavel Kubica
předseda klubu
E-mail: kubica.vysocina@seznam.cz, Tel.: +420 603 766 216
Kateřina Konečná
sekretář mládeže
E-mail: kk.sekretariat.hkmtb@gmail.com, Tel.: +420 730 150 272
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

SHKM HODONÍN
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70603
Sportovní hokejový klub mládeže Hodonín
Tyršova 3214/8, 695 01 Hodonín
+420 731 587 987
kuba@shkmhodonin.cz
26528088
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 303428303/0300
ZS Václava Nedomanského, Tyršova 10, 695 01 Hodonín

Kontaktní osoby:
Karel Lidák
předseda
E-mail: karel.lidak@seznam.cz, Tel.: +420 737 208 198
Martin Vyrůbalík
manažer
E-mail: mv.37@seznam.cz, Tel.: +420 775 373 740
Milan Kuba
sekretář
E-mail: kuba@shkmhodonin.cz, Tel.: +420 731 587 987
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Soutěž věkové kategorie 9. tříd

SKUPINA 9
HC OLOMOUC
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80502
HC Olomouc – mládež, spolek
Hynaisova 1091/9a, 779 00 Olomouc
+420 602 732 834
hco@hc-olomouc.cz
22734279
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5911440309/0800
Zimní stadion Olomouc, Hynaisova 1091/9a, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoby:
Josef Podlaha
předseda VR
E-mail: podlaha71@seznam.cz, Tel.: +420 724 565 766
Pavlína Staňková
sekretář
E-mail: hco@hc-olomouc.cz, Tel.: +420 602 732 834
HC ZUBR PŘEROV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80809
HC ZUBR Přerov, z.s.
Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov
+420 777 690 227
verlik@hokejprerov.cz
70259747
Komerční banka, a.s., č. účtu: 86-7205200227/0100
MEO Aréna, Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov

Kontaktní osoby:
Aleš Verlík
sekretář klubu
E-mail: verlik@hokejprerov.cz, Tel.: +420 777 690 227
Vladimír Kočara
manažer mládeže
E-mail: kocara@hokejprerov.cz, Tel.: +420 602 875 508
Přemysl Dvorský
předseda představenstva
E-mail: dvorsky@zs-zelatovska.cz, Tel.: +420 602 527 013
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HK KROMĚŘÍŽ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70804
HK Kroměříž, z.s.
Obvodová 3474, 767 01 Kroměříž
+420 602 727 455
sekretar@hk-kromeriz.cz
70418136
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 164565200/0300
Zimní stadion Kroměříž, Obvodová 3474, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoby:
Zdeněk Bečka
předseda
E-mail: sekretar@hk-kromeriz.cz, Tel.: +420 602 727 455
Karel Holík
předseda DR
E-mail: holik.karel@seznam.cz, Tel.: +420 774 113 311
HK MD ŠUMPERK
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80903
Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z.s.
Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk
+420 602 761 501/ +420 604 639 853
sekretar@hkmdsumperk.cz/mladidracispk@seznam.cz
00494917
Komerční banka, a.s., č. účtu: 17135841/0100
Škoda aréna, Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoby:
Luboš Cekr
předseda
E-mail: lubos.cekr@gmail.com, Tel.: +420 602 761 501
Ivan Alka
sekretář
E-mail: sekretar@hkmdsumperk.cz, Tel.: +420 604 639 853
Michal Peška
hlavní trenér
E-mail: michal.peska@hkmdsumperk.cz, Tel.: +420 774 988 891
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HK NOVÝ JIČÍN
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80403
Hokejový klub Nový Jičín, z.s.
U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín
+420 608 705 029
milan.urban@zsnj.cz
27042111
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 182875376/0600
Zimní stadion Nový Jičín, U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín

Kontaktní osoby:
Milan Urban
místopředseda
E-mail: milan.urban@zsnj.cz, Tel.: +420 608 705 029
Dominik Kafka
sekretář
E-mail: dominikkafka@seznam.cz, Tel.: +420 731 846 808
SK PROSTĚJOV 1913, spolek
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70902
SK PROSTĚJOV 1913, spolek
Okružní 3339/181, 796 01 Prostějov
+420 774 377 361
sekretar@hokejprostejov1913.cz
05320038
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 276325391/0300
Zimní stadion Prostějov, U Stadionu 1, 796 01 Prostějov

Kontaktní osoby:
Martina Marková
předseda
E-mail: hokej@skprostejov1913.cz, Tel.: +420 774 377 361
Michal Janeček
sekretář
E-mail: sekretar@hokejprostejov1913.cz, Tel.: +420 608 244 644
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VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

81008
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z.s
Na Lapači 394, 755 01 Vsetín
+420 778 884 794
bazala@hc-vsetin.cz
22676759
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 221002608/0300
Zimní stadion Na Lapači, Na Lapači 394, 755 01 Vsetín

Kontaktní osoby:
Filip Bazala
výkonný manažer
E-mail: bazala@hc-vsetin.cz, Tel.: +420 778 884 794
Jiří Weintritt
šéftrenér mládeže
E-mail: faxy@centrum.cz, Tel.: +420 724 285 707
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SKUPINA 10
HC AZ HAVÍŘOV 2010
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80608
HC AZ Havířov 2010 z.s.
Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov
+420 596 410 163
hokej@hc-havirov.cz
68941994
Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 625370001/5500
Gascontrol Aréna, U Stadionu 1325/2b, 736 01 Havířov

Kontaktní osoby:
Petr Malíř
prezident
E-mail: malir@hc-havirov.cz, Tel.: +420 6774 640 981
Marek Haas
sekretář
E-mail: haas@hc-havirov.cz, Tel.: +420 739 650 279
Robin Pavlas
sekretář
E-mail: hokej@hc-havirov.cz, Tel.: +420 777 774 020
HC FRÝDEK - MÍSTEK
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80201
Hokejový club Frýdek – Místek, spolek
Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek – Místek
+420 728 174 123
mladez@hcf-m.cz
66740002
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 2108732560/2700
Hala Polárka, Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek - Místek

Kontaktní osoby:
Pavol Holéczy
prezident
E-mail: holeczyp@gmail.com, Tel.: +420 602 768 786
Michal Bobok
manažer
E-mail: bobokmichal@hcf-m.cz, Tel.: +420 728 174 123
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HC KOPŘIVNICE
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80402
Hockey club Kopřivnice, z.s.
Vlčovice 196, 742 21 Kopřivnice
+420 775 851 982
roman.polasek@vlcovice.net
13643746
Komerční banka, a.s., č. účtu: 14330801/0100
ZS Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540, 742 21 Kopřivnice

Kontaktní osoby:
Roman Polášek
manažer mládeže
E-mail: roman.polasek@vlcovice.net, Tel.: +420 775 851 982

HC OCELÁŘI TŘINEC
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80203
HC Oceláři Třinec mládež, z.s.
Frýdecká 850, 739 61 Třinec
+420 596 109 144
info@hcotrinec.cz
06030491
Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-4486630237/0100
WERK ARENA, Frýdecká 850, 739 61 Třinec

Kontaktní osoby:
Marek Chmiel
prezident spolku
E-mail: info@hcotrinec.cz, Tel.: +420 608 214 892
René Mucha
šéftrenér mládeže
E-mail: rene.mucha@hcotrinec.cz, Tel.: +420 606 638 811
Jiří Juřík
sekretář spolku
E-mail: surahockey@seznam.cz, Tel.: +420 777 026 251

263

Soutěž věkové kategorie 9. tříd

HC RT TORAX PORUBA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80711
Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z.s.
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba
+420 734 545 978
denisa.ruckova@hcporuba.cz
70313288
Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-2494100237/0100
KOOPERATIVA ARENA, Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava – Poruba

Kontaktní osoby:
Jiří Trembáč
vedoucí SCM
E-mail: j.trembac@seznam.cz, Tel.: +420 777 688 299
Denisa Ručková
sportovní sekretariát
E-mail: hokej@hcporuba.cz, Tel.: +420 734 545 978
HC VÍTKOVICE RIDERA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80702
HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
+420 596 707 228
hockey@hc-vitkovice.cz
60339799
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1642775339/0800
Multifunkční hala Ostrava, Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Kontaktní osoby:
Patrik Rimmel
manažer klubu
E-mail: patrik.rimmel@hc-vitkovice.cz, Tel.: +420 603 949 835
Jan Vavrečka
hlavní trenér 9. třídy
E-mail: jan.vavrecka@hc-vitkovice.cz, Tel.: +420 603 740 707
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HOKEJOVÝ KLUB OPAVA s.r.o.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80603
Hokejový spolek Opava, z.s.
Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava
+420 721 555 116
sekretariat@hkopava.cz
05832411
Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-1344350287/0100
Zimní stadion Opava, Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava

Kontaktní osoby:
Dalibor Bárta
jednatel
E-mail: dalibor.barta@hkopava.cz, Tel.: +420 777 288 988
Zbyněk Sklíba
předseda spolku
E-mail: sekretariat@hkopava.cz, Tel.: +420 721 555 116
MSK ORLOVÁ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80313
Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace
Na Stuchlíkovci 982, 735 14 Orlová - Lutyně
+420 732 780 503
jiri.pavlat@msk-orlova.cz
05547431
Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-3850440217/0100
Zimní stadion Orlová, Na Stuchlíkovci 982, 735 14 Orlová - Lutyně

Kontaktní osoby:
Jiří Pavlát
šéftrenér
E-mail: jiri.pavlat@msk-orlova.cz, Tel.: +420 732 780 503
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ČSLH

ROZPIS
SOUTĚŽÍ
Liga starších žáků „A“
2009, 2010

Liga starších žáků „A“ 2009, 2010

Liga starších žáků „A“ 2009, 2010
Počet účastníků
Počet utkání

:
:

61 družstev
26 - 34

Systém soutěže
1. část:
- 61 družstev rozděleno územně do 8 skupin; 8 družstev ve skupině 1 - „Ústecká“, 8 družstev
ve skupině 2 - „Pražská“, 8 družstev ve skupině 3 - „Jihočeská“, 8 družstev ve skupině 4 „Liberecká“, 7 družstev ve skupině 5 - „Královéhradecká“, 7 družstev ve skupině 6 „Jihomoravská“, 7 družstev ve skupině 7 - „Olomoucká“ a 8 družstev ve skupině 8 „Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (12-14 utkání).
2. část
a) - Nadstavbová:
- skupiny „A“, „B“, „C“, „D“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 3.
místě rozdělená na základě územního principu do čtyř skupin po 6 družstvech se v jednotlivých
skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky
z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) - O umístění:
- družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního
principu do skupin po minimálně 4 družstvech a maximálně 10 družstvech se ve skupinách,
jichž se budou účastnit právě 4 družstva, utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), ve
skupinách, jichž se bude účastnit právě 5, resp. 6, družstev tříkolově každý s každým (12-15
utkání) a ve skupinách, jichž se bude účastnit právě 7, resp. 8, resp. 9, resp. 10, družstev,
dvoukolově každý s každým (12-18 utkání) a ve skupinách s tím, že v této části soutěže se
výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.
Všechna utkání soutěže se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch
jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle
čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu
soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
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Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie starších žáků, tj. hráči
ročníku narození 2009 a 2010. Hráčům věkové kategorie mladších žáků, kteří v roce,
v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 11. rok věku, tj. hráčům ročníku narození
2011, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to
v maximálním počtu 3 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o
souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být
Klubem předkládán rozhodčím utkání.
2. Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ).
3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinci.
4. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit v souladu s čl. 218 SDŘ dívky ročníku narození
2008, a to bez omezení jejich počtu.
5. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým
může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
6. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající Klub povinen
po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně
delegáta utkání.
7. Ve všech utkáních platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých
dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
8. Pravidla pro hru „do těla“ v utkáních soutěže upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 135 ze dne
28. 7. 2022.
9. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také
Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
10. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout
puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
11. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy
(výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
12. Koná-li se utkání v rámci tzv. dvojutkání, kdy první utkání hrají družstva věkové kategorie
mladších žáků a bezprostředně poté družstva věkové kategorie starších žáků, hrací plocha
se upravuje při utkání družstev věkové kategorie mladších žáků vždy pouze po odehrání
druhé třetiny utkání a při utkání družstev věkové kategorie starších žáků vždy pouze po
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odehrání první třetiny utkání. V jakémkoliv jiném případě se hrací plocha upravuje vždy po
druhé třetině utkání. (výjimka z čl. 1.1. Pravidel).
13. Pokud jakékoliv družstvo Klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží Ligy starších
žáků „A“ a Ligy starších žáků „B“ odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno,
může Klub pokračovat pouze v soutěži Liga starších žáků „B“.
14. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
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ČSLH

ROZPIS
SOUTĚŽÍ
Liga starších žáků „B“
2009, 2010

Liga starších žáků „B“ 2009, 2010

Liga starších žáků „B“ 2009, 2010
Počet účastníků
Počet utkání

:
:

145 družstev
24 - 34

Systém soutěže
Systém skupin 9-10
1. část:
- 19 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 9 družstev ve skupině 9 - „Karlovarská“ a 10
družstev ve skupině 10 - „Ústecká“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým
(16-18 utkání).
2. část
a) nadstavbová:
- družstva umístěná po 1. části ve skupině 9 - „Karlovarská“ a ve skupině 10 - „Ústecká“ na 1.
- 4. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se
výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění:
- družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního
principu do 2 skupin po minimálně 5 družstvech a maximálně 6 družstvech se ve skupinách
utkají tříkolově (12-15 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže
nezapočítávají.

Systém skupiny 11-13
1. část:
- 18 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 6 družstev ve skupině 11 - „Plzeňská“, 6 družstev
ve skupině 12 - „Jihočeská I“ a 6 družstev ve skupině 13 - „Jihočeská II“; družstva se ve
skupinách utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání).
2. část
a) nadstavbová:
- družstva umístěná po 1. části ve skupině 11 - „Plzeňská“, ve skupině 12 - „Jihočeská I“ a ve
skupině 13 - „Jihočeská II“ na 1. - 2. místě a dvě družstva, která z družstev umístěných po 1.
části ve skupinách 10 - „Plzeňská“, 11 - „Jihočeská I“ a 12 - „Jihočeská II“ na 3. místě dosáhla
ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, se utkají tříkolově každý s každým (21 utkání) s tím,
že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění:
- družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ se utkají dvoukolově každý s
každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže
nezapočítávají.
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Liga starších žáků „B“ 2009, 2010
Počet účastníků
Počet utkání

:
:

145 družstev
24 - 34

Systém soutěže
Systém skupin 9-10
1. část:
- 19 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 9 družstev ve skupině 9 - „Karlovarská“ a 10
družstev ve skupině 10 - „Ústecká“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým
(16-18 utkání).
2. část
a) nadstavbová:
- družstva umístěná po 1. části ve skupině 9 - „Karlovarská“ a ve skupině 10 - „Ústecká“ na 1.
- 4. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se
výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění:
- družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního
principu do 2 skupin po minimálně 5 družstvech a maximálně 6 družstvech se ve skupinách
utkají tříkolově (12-15 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže
nezapočítávají.

Systém skupiny 11-13
1. část:
- 18 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 6 družstev ve skupině 11 - „Plzeňská“, 6 družstev
ve skupině 12 - „Jihočeská I“ a 6 družstev ve skupině 13 - „Jihočeská II“; družstva se ve
skupinách utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání).
2. část
a) nadstavbová:
- družstva umístěná po 1. části ve skupině 11 - „Plzeňská“, ve skupině 12 - „Jihočeská I“ a ve
skupině 13 - „Jihočeská II“ na 1. - 2. místě a dvě družstva, která z družstev umístěných po 1.
části ve skupinách 10 - „Plzeňská“, 11 - „Jihočeská I“ a 12 - „Jihočeská II“ na 3. místě dosáhla
ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, se utkají tříkolově každý s každým (21 utkání) s tím,
že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění:
- družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ se utkají dvoukolově každý s
každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže
nezapočítávají.
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- družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ se utkají jednokolově každý s
každým (15 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže
nezapočítávají.

Systém skupiny 22
1. část:
- 14 družstev se utká dvoukolově každý s každým (26 utkání).
2. část:
a) o konečné 1. - 5. místo:
- družstva umístěná po 1. části na 1. - 5. místě se utkají dvoukolově každý s každým (8 utkání)
s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o konečné 6. - 10. místo:
- družstva umístěná po 1. části na 6. - 10. místě se utkají dvoukolově každý s každým (8 utkání)
s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o konečné 11. - 14. místo:
- družstva umístěná po 1. části na 11. - 14. místě se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání)
s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

Systém skupin 23-24
1. část:
- 18 rozděleno územně do 2 skupin; 9 družstev ve skupině 23 - „Zlínská“ a 9 družstev ve skupině
24 - „Jihomoravská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (16 utkání).
2. část
a) nadstavbová:
- družstva umístěná po 1. části ve skupině 23 - „Zlínská“ a ve skupině 24 - „Jihomoravská“ na
1. - 4. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se
výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění:
- družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního
principu do 2 skupin po 5 družstvech se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (12
utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.

Systém skupin 25-26
1. část:
- 18 rozděleno územně do 2 skupin; 9 družstev ve skupině 25 - „Olomoucká“ a 9 družstev ve
skupině 26 - „Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým
(16 utkání).
2. část
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a) nadstavbová:
- družstva umístěná po 1. části ve skupině 25 - „Olomoucká“ a ve skupině 26 „Moravskoslezská“ na 1. - 4. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že
v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění:
- družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ se utkají dvoukolově každý
s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.

Všechna utkání soutěže se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch
jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle
čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu
soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
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Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie starších žáků, tj. hráči
ročníku narození 2009 a 2010. Hráčům věkové kategorie mladších žáků, kteří v roce,
v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 11. rok věku, tj. hráčům ročníku narození
2011, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to
v maximálním počtu 3 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o
souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být
Klubem předkládán rozhodčím utkání.
2. Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ).
3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinci.
4. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit v souladu s čl. 218 SDŘ dívky ročníku narození
2008, a to bez omezení jejich počtu.
5. V utkání mohou v souladu s čl. 320 odst. 2. SDŘ za družstvo nastoupit se souhlasem
hlavního trenéra družstva soupeře (rozumí se soupeř v příslušném utkání) maximálně 3
hráči družstva soupeře, přičemž v takovém případě budou tito hráči v průběhu příslušného
utkání oprávněni hrát pouze za družstvo, za které jim byl ve smyslu tohoto odstavce
umožněn start hlavním trenérem družstva soupeře. Ustanovením tohoto odstavce nejsou
dotčena ustanovení odst. 1. - 4. těchto technických norem.
6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým
může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
7. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající Klub povinen
po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně
delegáta utkání.
8. Ve všech utkáních platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých
dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
9. Pravidla pro hru „do těla“ v utkáních soutěže upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 135 ze dne
28. 7. 2022.
10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také
Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
11. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout
puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
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12. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy
(výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
13. Koná-li se utkání v rámci tzv. dvojutkání, kdy první utkání hrají družstva věkové kategorie
mladších žáků a bezprostředně poté družstva věkové kategorie starších žáků, hrací plocha
se upravuje při utkání družstev věkové kategorie mladších žáků vždy pouze po odehrání
druhé třetiny utkání a při utkání družstev věkové kategorie starších žáků vždy pouze po
odehrání první třetiny utkání. V jakémkoliv jiném případě se hrací plocha upravuje vždy po
druhé třetině utkání (výjimka z čl. 1.1. Pravidel).
14. Pokud jakékoliv družstvo Klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží Ligy starších
žáků „A“ a Ligy starších žáků „B“ odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno,
může Klub pokračovat pouze v soutěži Liga starších žáků „B“.
15. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
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ROZPIS
SOUTĚŽÍ
Liga mladších žáků „A“
2011, 2012

Liga mladších žáků „A“ 2011, 2012

Liga mladších žáků „A“ 2011, 2012
Počet účastníků
Počet utkání

:
:

66 družstev
28 - 32

Systém soutěže
- 66 družstev rozděleno územně do 8 skupin; 9 družstev ve skupině 1 - „Ústecká“, 8 družstev
ve skupině 2 - „Plzeňská“, 8 družstev ve skupině 3 - „Jihočeská“, 8 družstev ve skupině 4 „Královehradecká“, 8 družstev ve skupině 5 - „Pražská“, 8 družstev ve skupině 6 - „Vysočina“,
8 družstev ve skupině 7 - „Olomoucká“ a 9 družstev ve skupině 8 - „Moravskoslezská“; družstva
se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (28-32 utkání).

Všechna utkání soutěže se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch
jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle
čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu
soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
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Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie mladších žáků, tj. hráči
ročníku narození 2011 a 2012. Hráčům věkové kategorie 4. tříd, tj. hráčům ročníku
narození 2013, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a
to v maximálním počtu 3 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol
o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být
Klubem předkládán rozhodčím utkání.
2. Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ).
3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinci.
4. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit v souladu s čl. 218 SDŘ dívky ročníku narození
2009 a 2010, a to bez omezení jejich počtu.
5. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým
může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
6. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající Klub povinen
po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně
delegáta utkání.
7. Ve všech utkáních platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých
dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
8. Pravidla pro hru „do těla“ a tresty za přestupky v utkáních soutěže upravuje vnitřní
směrnice ČSLH č. 135 ze dne 28. 7. 2022.
9. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také
Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
10. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout
puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
11. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy
(výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
12. Koná-li se utkání v rámci tzv. dvojutkání, kdy první utkání hrají družstva věkové kategorie
mladších žáků a bezprostředně poté družstva věkové kategorie starších žáků, hrací plocha
se upravuje při utkání družstev věkové kategorie mladších žáků vždy pouze po odehrání
druhé třetiny utkání a při utkání družstev věkové kategorie starších žáků vždy pouze po
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odehrání první třetiny utkání. V jakémkoliv jiném případě se hrací plocha upravuje vždy po
druhé třetině utkání. (výjimka z čl. 1.1. Pravidel).
13. Pokud jakékoliv družstvo Klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží Ligy mladších
žáků „A“ a Ligy mladších žáků „B“ odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno,
může Klub pokračovat pouze v soutěži Liga mladších žáků „B“.
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ČSLH

ROZPIS
SOUTĚŽÍ
Liga mladších žáků „B“
2011, 2012

Liga mladších žáků „B“ 2011, 2012

Liga mladších žáků „B“ 2011, 2012
Počet účastníků
Počet utkání

:
:

160 družstev
20 - 28

Systém soutěže
Systém skupin 9 a 20
- 19 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 9 družstev ve skupině 9 - „Karlovarská“ a 10
družstev ve skupině 20 - „Zlínská; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (2427 utkání).

Systém skupin 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 22
- 118 družstev rozděleno územně do 9 skupin; 11 družstev ve skupině 10 - „Ústecká“, 12
družstev ve skupině 12 - „Plzeňská“, 15 družstev ve skupině 14 - „Královéhradecká“, 13
družstev ve skupině 15 - „Pardubická“, 13 družstev ve skupině 16 - „Středočeská I“, 14 družstev
ve skupině 17 - „Středočeská II“, 14 družstev ve skupině 18 - „Vysočina“, 14 družstev ve
skupině 19 - „Jihomoravská“ a 12 družstev ve skupině 22 - „Moravskoslezská“; družstva se ve
skupinách utkají dvoukolově každý s každým (20-28 utkání).

Systém skupin 11, 13 a 21
- 23 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 8 družstev ve skupině 11 - „Plzeňská“, 8 družstev
ve skupině 13 - „Liberecká“ a 7 družstev ve skupině 21 - „Olomoucká“; družstva se ve
skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (24-28 utkání).

Všechna utkání soutěže se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch
jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle
čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu
soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
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Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie mladších žáků, tj. hráči
ročníku narození 2011 a 2012. Hráčům věkové kategorie 4. tříd, tj. hráčům ročníku
narození 2013, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a
to v maximálním počtu 3 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol
o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být
Klubem předkládán rozhodčím utkání.
2. Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ).
3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinci.
4. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit v souladu s čl. 218 SDŘ dívky ročníku narození
2009 a 2010, a to bez omezení jejich počtu.
5. V utkání mohou v souladu s čl. 320 odst. 2. SDŘ za družstvo nastoupit se souhlasem
hlavního trenéra družstva soupeře (rozumí se soupeř v příslušném utkání) maximálně 3
hráči družstva soupeře, přičemž v takovém případě budou tito hráči v průběhu příslušného
utkání oprávněni hrát pouze za družstvo, za které jim byl ve smyslu tohoto odstavce
umožněn start hlavním trenérem družstva soupeře. Ustanovením tohoto odstavce nejsou
dotčena ustanovení odst. 1. - 4. těchto technických norem.
6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým
může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
7. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající Klub povinen
po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně
delegáta utkání.
8. Ve všech utkáních platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých
dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
9. Pravidla pro hru „do těla“ a tresty za přestupky v utkáních soutěže upravuje vnitřní
směrnice ČSLH č. 135 ze dne 28. 7. 2022.
10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také
Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
11. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout
puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
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12. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy
(výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
13. Koná-li se utkání v rámci tzv. dvojutkání, kdy první utkání hrají družstva věkové kategorie
mladších žáků a bezprostředně poté družstva věkové kategorie starších žáků, hrací plocha
se upravuje při utkání družstev věkové kategorie mladších žáků vždy pouze po odehrání
druhé třetiny utkání a při utkání družstev věkové kategorie starších žáků vždy pouze po
odehrání první třetiny utkání. V jakémkoliv jiném případě se hrací plocha upravuje vždy po
druhé třetině utkání (výjimka z čl. 1.1. Pravidel).
14. Pokud jakékoliv družstvo Klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží Ligy mladších
žáků „A“ a Ligy mladších žáků „B“ odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno,
může Klub pokračovat pouze v soutěži Liga mladších žáků „B“.
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ROZPIS
SOUTĚŽÍ
Soutěže žen

Soutěže žen

Soutěže žen
Počet účastníků
Počet utkání
Hrací dny
Začátky utkání

:
:
:
:

18
12 - 18
sobota, neděle, státní svátky
sobota – 10,00 až 19,00 hodin
neděle, svátky – 10,00 až 17,00 hodin

Systém soutěže
1. část
a) - Extraliga žen:
- 4 družstva se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání).
b) - 1. liga žen - A:
- 7 družstev se utká tříkolově každý s každým (18 utkání). Družstvo umístěné po skončení této
části soutěže na 1. místě získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v Extralize žen pro sezónu
2023-2024.
c) - 1. liga žen - B:
- 7 družstev se utká tříkolově každý s každým (18 utkání). Družstvo umístěné po skončení této
části soutěže na 1. místě získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v Extralize žen pro sezónu
2023-2024.
2. část - O titul Mistr České republiky v kategorii žen:
- družstva umístěná po části 1a) - „Extraliga žen“ na 1. - 4. místě sehrají dvě kola play-off
(semifinále a finále) s tím, že obě kola play-off se hrají na 2 vítězná utkání (2-6 utkání). Pro
sestavení dvojic pro obě kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části
1a) - „Extraliga žen“ hraje s družstvem umístěným po části 1a) - „Extraliga žen“ nejhůře a druhé
nejlépe umístěné družstvo po části 1a) - „Extraliga žen“ s druhým nejhůře umístěným
družstvem po části 1a) - „Extraliga žen“. První a případně třetí utkání se hraje u lépe
umístěného družstva po části 1a) - „Extraliga žen“, druhé utkání u družstva umístěného po
části 1a) - „Extraliga žen“ hůře.
Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii žen“.
Družstva poražená v semifinálovém kole této části soutěže se v sérii hrané na 2 vítězná utkání
utkají o umístění na konečném 3. místě s tím, že první a případně třetí utkání se hraje u
družstva umístěného po části 1a) - „Extraliga žen“ lépe a druhé utkání se hraje u družstva
umístěného po části 1a) - „Extraliga žen“ hůře. Vítězné družstvo se stane družstvem
umístěným na konečném 3. místě v kategorii žen v sezóně 2022-2023.

Utkání části 1a) - „Extraliga žen“, části 1b) - „1. liga žen - A“ a části 1c) - „1. liga žen - B“ se
hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací
době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové
přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva
nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění
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strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v
prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení
soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná
družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za
odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch
jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle
čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu
soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání 2. části - „O titul Mistr České republiky v kategorii žen“ se hrají do rozhodnutí dle čl.
404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po
tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva
nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany.
Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení,
následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí
stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).
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Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráčky ročníku narození 2009 a starší.
Hráčkám mladším se start v utkáních nepovoluje.
2. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinky.
3. V utkání soutěží žen mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 hráčky mající
registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle
čl. 7 odst. 3 písm. c) Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy.
4. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým
může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
5. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající Klub povinen
po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně
delegáta utkání.
6. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo nastupuje k utkání ve světlých
dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
7. Má-li hráčka dlouhé vlasy, které zakrývají jmenovku nebo číslo na dresu, musí nosit vlasy
stažené do copu nebo pod helmou (viz čl. 9.2. Pravidel).
8. Hráčky družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot. (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz
také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
9. Hráčky jsou povinny nastoupit k utkání bez nebezpečných ozdob v uších, na krku a rukou.
10. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy
(výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
11. Hráčka registrovaná v Klubu, nesmí jako rozhodčí řídit utkání ve skupině, které se družstvo
příslušného Klubu účastní.
12. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
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ADRESÁŘ KLUBŮ
SOUTĚŽE ŽEN
EXTRALIGA ŽEN
HC 2001 KLADNO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20314
HC 2001 Kladno, o.s
Štěpánská 2622, 272 01 Kladno
+420 602 304 713
pavsoft@o2active.cz
26530279
Komerční banka, a.s., č. účtu: 51-5248000277/0100
ČEZ STADION Kladno, Hokejových legend 2531, 272 Kladno

Kontaktní osoby:
Pavel Novák
jednatel
E-mail: novakpavel@strojpoldi.cz, Tel.: +420 602 304 713
František Bárta
sekretář
E-mail: bartaf@seznam.cz, Tel.: +420 603 232 313
Dalibor Pašek
vedoucí mužstva
E-mail: dalibor_pasek@seznam.cz, Tel.: +420 775 014 353
HC LITVÍNOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50801
HC Litvínov, sportovní spolek
S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov
+420 476 767 221
hc.litvinov@seznam.cz
00554782
Komerční banka, a.s., č. účtu: 28131491/0100
Zimní stadion Ivana Hlinky, S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov

Kontaktní osoby:
Zdeněk Zíma
sportovní sekretář
E-mail: zdenekzima2410@gmail.com, Tel.: +420 724 689 074
Kamil Havelka
předseda spolku
E-mail: kamil.havelka@seznam.cz, Tel.: +420 602 428 238
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HC PŘÍBRAM
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

21103
Hokejový klub HC Příbram, z.s.
Legionářů 378, 261 01 Příbram
+420 725 449 555
lucie.plavcova@hcpribram.cz
47072741
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 184587992/0300
Zimní stadion Příbram, Legionářů 378, 261 01 Příbram

Kontaktní osoby:
Petr Vinš
jednatel
E-mail: petr.vins@hcpribram.cz, Tel.: +420 725 925 405
Miroslav Bláha
jednatel
E-mail: blaha02@seznam.cz, Tel.: +420 603 935 544
Lucie Plavcová
sekretář
E-mail: lucie.plavcova@hcpribram.cz, Tel.: +420 725 449 555
HC FALCONS SOKOL KARVINÁ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80314
Tělocvičná jednota Sokol Karviná
Karola Sliwky 783/2a, 733 01 Karviná
+420 731 447 364
hcfalcons@email.cz
44738340
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1721317379/0800
Zimní stadion Karviná, Karola Sliwky 783/2a, 733 01 Karviná

Kontaktní osoby:
Josef Štoudek
předseda
E-mail: josefstoudekaa@seznam.cz, Tel.: +420 773 938 806
Libor Navrátil
koordinátor
E-mail: libor.navrat@gmail.com, Tel.: +420 773 938 806
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1.LIGA ŽEN „A“
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50502
TJ Bílí Tygři Liberec, z.s.
Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec
+420 731 683 875
klub@hcbilitygri.cz
46744282
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 1387881790/2700
Svijanská aréna, Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec

Kontaktní osoby:
Libor Daněk
sportovní sekretář
E-mail: danek@hcbilitygri.cz, Tel.: +420 731 683 875
DRAČICE KARLOVY VARY
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

40306
HW Club Karlovy Vary s.r.o.
Západní 1872/73, 360 01 Karlovy Vary
+420 359 909 116
hokejkv@jhokejkv.cz
18225951
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 2109850294/2700
KV Aréna, tréninková plocha, Západní 1872/73, 360 01 Karlovy Vary

Kontaktní osoby:
Radek Liangovský
jednatel
E-mail: liangovsky@hokejkv.cz, Tel.: +420 602 757 093
Petr Wadowski
vedoucí
E-mail: wadost5@gmail.com, Tel.: +420 777 766 060
Vladimír Pavelka
sekretář
E-mail: pavelka@tercom.cz, Tel.: +420 777 943 432
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EKO. TES. PARDUBICE
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa (korespond.):
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

60605
TJ Tesla Pardubice, z.s.
Habřina 91, 503 03 Habřina
+420 605 843 060
m.kluson@centrum.cz
00527483
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1201280349/0800
Enteria aréna, Sukova třída 1739, 803 02 Pardubice

Kontaktní osoby:
Miroslav Klusoň
předseda HO, trenér
E-mail: m.kluson@centrum.cz, Tel.: +420 605 843 060
Jaroslav Kašpar
technický vedoucí
E-mail: 3078j@seznam.cz, Tel.: +420 605 251 971
Václav Vlk
trenér
E-mail: vaclav.vlk@ggcz.eu, Tel.: +420 724 531 851
HC BEROUNSKÉ LVICE
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

20213
Spolek Centrum zdravých dětí Beroun
Máchova 765, 266 01 Beroun
+420 608 978 758
vasek765@seznam.cz
47515384
Komerční banka, a.s., č. účtu: 7751900247/0100
Zimní stadion Beroun, Na Ostrově, 266 01 Beroun

Kontaktní osoby:
Václav Roztočil
ředitel
E-mail: vasek765@seznam.cz, Tel.: +420 608 978 758
Hynek Macháček
vedoucí
Tel.: +420 606 628 197
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HC DĚČÍN
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50201
HC Děčín z.s.
Oblouková 638/21, 405 02 Děčín
+420 774 450 188
marta97@seznam.cz
69387605
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 19-3294120369/0800
Zimní stadion Děčín, Oblouková 638/21, 405 02 Děčín

Kontaktní osoby:
Martin Pošusta
administrativní pracovník
E-mail: marta97@seznam.cz, Tel.: +420 774 450 188
Veronika Kroftová
organizační pracovník týmu žen
E-mail: veronika12.kroft@seznam.cz, Tel.: +420 604 892 273
Roman Špírek
hlavní trenér
E-mail: r.spirek@ryko.cz, Tel.: +420 603 949 254
HC KOBRA PRAHA
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

10401
Hockey Club Kobra Praha z.s.
Mikuleckého 1584/1, 147 00 Praha - Braník
+420 602 320 778
hckobra@hckobra.cz
00389838
Komerční banka, a.s., č. účtu: 30034041/0100
Zimní stadion HC Kobra Praha, Mikuleckého 1, 147 00 Praha

Kontaktní osoby:
Martin Slanina
sekretář
E-mail: sekretariat@hckobra.cz, Tel.: +420 603 417 553
Vladimír Václavík
vedoucí
E-mail: vlada.vaclavik@seznam.cz, Tel.: +420 776 376 655
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HC ROUDNICE N. L.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

50604
HC Roudnice nad Labem z.s.
Třída T. G. Masaryka 2498, 413 01 Roudnice n. Labem
+420 606 337 797
predseda@hcroudnice.cz
46771794
Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-8223540297/0100
ZS Roudnice n. Labem, Třída T. G. Masaryka 2498, 413 01 Roudnice n.
Labem

Kontaktní osoby:
Tomáš Dudek
sekretář
E-mail: dudek@hcroudnice.cz, Tel.: +420 606 337 797
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1.LIGA ŽEN „B“
HC BLANSKO
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa (korespond.):
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70104
HC Blansko, z.s.
Nad Čertovkou 12, 678 01 Blansko
+420 774 757 702
zbart@seznam.cz
69705798
Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-4780270287/0100
Zimní stadion Blansko, Mlýnská 18, 678 01 Blansko

Kontaktní osoby:
Jiří Šlanhof
vedoucí mužstva
E-mail: jiri.slanhof@centrum.cz, Tel.: +420 608 870 490
Petr Zukal
trenér
E-mail: zukal.p@seznam.cz, Tel.: +420 601 234 556
HC BOBŘI VAL. MEZIŘÍČÍ
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

81002
HC Valašské Meziříčí 2005 z.s.
Kouty 325, 757 01 Valašské Meziříčí
+420 778 529 630
hanulkavavrova@seznam.cz
27005011
Komerční banka, a.s., č. účtu: 94-2629320297/0100
Zimní stadion Valašské Meziříčí, Kouty 325, 757 01 Valašské Meziříčí

Kontaktní osoby:
Tomáš Vašica
předseda
E-mail: t.vasica@efios.cz, Tel.: +420 737 222 022
Hana Vávrová
Kapitán
E-mail: hanulkavavrova@seznam.cz, Tel.: +420 778 529 630
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HC LVI BŘECLAV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70404
HC Lvi Břeclav z.s.
Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav
+420 734 821 395
Nela.Bartalova@seznam.cz
27011593
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 288905166/0300
FOSFA ARÉNA, Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav

Kontaktní osoby:
Jakub Klimovič
předseda klubu
E-mail: klimovic@hclvibreclav.cz, Tel.: +420 734 821 395
Milan Zoubek
vedoucí
E-mail: milan.zoubek@seznam.cz, Tel.: +420 723 040 170
Nela Bartalová
asistent trenéra
E-mail: Nela.Bartalova@seznam.cz, Tel.: +420 739 874 808
HC REBELS 2017 Prostějov, z.s.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

70909
HC Rebels 2017 Prostějov, z.s.
Česká 813/15, 796 01 Prostějov
+420 770 601 071
hcrebelky@seznam.cz
06495591
Fio banka, a.s., č. účtu: 2301319698/2010
Zimní stadion Prostějov, U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov

Kontaktní osoby:
Jitka Trnečková
předsedkyně
E-mail: jitkavargova1@sezanam.cz, Tel.: +420 770 601 071
Lenka Černochová
E-mail: lencacernochov@gmail.com, Tel.: +420 602 249 122
Radim Koupil
E-mail: koupil@chropynska.cz, Tel.: +420 777 550 184
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HC UNIČOV
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:
Kontaktní osoby:

80507
HC Uničov, z.s.
Pionýrů 1187, 783 91 Uničov
+420 608 114 511
hokejunicov@seznam.cz
66935512
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 153461967/0300
Zimní stadion města Uničova, Pionýrů 1187, 783 91 Uničov

Jaroslav Petřík
předseda
E-mail: hokejunicov@seznam.cz, Tel.: +420 608 114 511
HOKEJOVÝ KLUB OPAVA s.r.o.
Údaje o klubu:
Reg. číslo klubu:
Název subjektu:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČ:
Bankovní spoj.:
Adresa ZS:

80603
Hokejový klub Opava s.r.o.
Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava
+420 721 555 116
sekretariat@hkopava.cz
04618751
Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-1342940267/0100
Zimní stadion Opava, Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava

Kontaktní osoby:
Dalibor Bárta
jednatel
E-mail: dalibor.barta@hkopava.cz, Tel.: +420 777 288 988
Zbyněk Sklíba
předseda spolku
E-mail: sekretariat@hkopava.cz, Tel.: +420 721 555 116
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Pro Český svaz ledního hokeje z.s.
vytiskla ofsetová tiskárna SOS print s.r.o., Plzeň
v nákladu 40 ks.
Září 2022

