
Pravidla amatérské hokejové ligy ve Studénce 2017/2018 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Pořadatelem AHL ve Studénce je organizace SAK Studénka, příspěvková organizace. Soutěž je řízená 
podle pravidel ČSLH a soutěžních podmínek, upravených pořadatelem. 

Veškeré změny těchto podmínek je povinna řídicí komise včas ohlásit všem vedoucím mužstev. 

Vedoucí AHL:  Lucie Skýpalová 

Vedoucí rozhodčích: Jiří Gebauer 

Disciplinární komise: Lucie Skýpalová, Jiří Gebauer 

II. ORGANIZACE SOUTĚŽE 

 Účast v soutěži je podmíněna podáním přihlášky a soupisky mužstva do stanoveného termínu (viz 
bod IV.) 

 Účast mužstev na utkání dle rozpisu je závazná. 

 Každý tým může zažádat o přeložení maximálně jednoho termínu utkání v sezóně bez udání 

důvodu a musí to nahlásit pořadateli minimálně 48 hodin před plánovaným zápasem. 

 Pokud po vyčerpání možnosti jednoho přeložení zápasu se mužstvo nemůže dostavit, je vedoucí 
týmu to povinen oznámit: 

- naplánované utkání Po-Pá → nahlásit telefonicky nejpozději 48 hodin před utkáním  
- naplánované utkání So a Ne → nahlásit telefonicky nejpozději 72 hodin před 

utkáním  

K přeložení zápasu dojde jen pokud: 

 soupeř bude souhlasit 

 pokud se najde náhradní termín 

Rozhodnutí o přeložení zápasu sdělí pořadatel do 24 hodin od obdržení žádosti. Pokud přeložení 
nebude možné, bude situace řešena kontumačním výsledkem v neprospěch družstva, které 
k utkání nemohlo nastoupit a zaplatí celou částku za pronájem ledu.  

 V případě, že se mužstvo nedostaví na zápas bez oznámení vedoucímu soutěže nebo nedodržení 
odhlašovací lhůty bude provedena kontumace v neprospěch mužstva, které se nedostavilo a toto 
mužstvo uhradí celkové náklady zápasu a to částku 2500 Kč (pronájem ledové plochy) a bude mu 
uděleno napomenutí. Pokud by se mužstvo k zápasu nedostavilo opakovaně  bude vyloučeno ze 
soutěže. 

 Vedoucí soutěže si vyhrazuje právo změny termínu a časového posunu v týdenním programu ZS, 
tento termín je však povinen oznámit vedoucímu družstev (kterých se to týká) nejpozději 3 dny 
před původním termínem utkání. 

 Herní dny pro všechny ligy: 

Pátek od 19:00 hod. do 23:00 hod. 
Sobota od 09:00 hod. do 23:00 hod. 
Neděle od 09:00 hod. do 22:00 hod. 
 
V případě dohrávek zápasů je možné odehrát zápasy také v Po, Út, St nebo Čt. V tyto dny 
v čase od 18:00 do 22:00 a to vždy po domluvě s vedoucím mužstva 



III. HERNÍ SYSTÉM  

 AHL Studénka bude rozdělena na dvě samostatné ligy dle přihlášených týmů. 

 Herní systém dohodnou zástupci týmů s vedoucím soutěže na předsezónní schůzce. 

 

IV. ÚČAST V SOUTĚŽI 

 Každé mužstvo musí podat závaznou přihlášku do soutěže → nejpozději do 31. 07. 2017 

 Předložit řádně vyplněnou soupisku hráčů s těmito povinnými údaji do 31. 08. 2017 

Jméno a Příjmení 

Datum narození 

 Soupiska musí obsahovat min. 10 hráčů + brankáře 

 Každý tým si na soupisku může napsat maximálně 3 brankáře a musí minimálně 1 brankáře 

 Originál soupisky bude uložen u vedoucího soutěže  

 Kopie soupisky bude uložena v časomíře k náhlednutí (pro případ konfrontace, dopsání hráče na 
soupisku apod.) 

 Zaplatit startovné ve výši 10.000 Kč. 

 Pravidla pro doplňování nových hráčů na soupisku: 

 písemně nahlásit vedoucímu soutěže do čtvrtka 20:00 hodin (ve výjimečných 
případech je možné zapsat nového hráče před zápasem do soupisky uložené 
v časomíře, ale musí s tím být seznámen soupeř a ihned v pondělí nahlásit 
vedoucímu soutěže 

 uzavírka soupisky 31. 12. 2017 – po tomto termínu nebude možné hráče na 
soupisku doplnit 

 Obsazení hráčů v play-off → do play-off smí nastoupit pouze ti hráči, kteří odehráli  

minimálně 5 zápasů v základní části 

 Každé mužstvo odevzdá před utkáním řádně vypsaný ZÁPIS O UTKÁNÍ na předtištěném formuláři 
- číslo dresu, úplné příjmení a jméno hráče 

 V případě, že nebude zápis o utkání řádně vypsaný, nebude zahájena hra do té doby, dokud 
nebude soupiska v pořádku 

 Po skončení utkání potvrdí vedoucí mužstva nebo kapitán svým podpisem zápis o utkání. 

 Změna v zápise o utkání je dovolena pouze do začátku utkání (vhození buly) 

 Hráč nesmí hrát za dvě různá mužstva zároveň během sezóny (krom výjimky půjčování hráčů), 
ovšem smí během sezóny do jiného mužstva  

Vyjímka půjčování hráčů: 

 Pro 1. Ligu → 2 hráče na 3 zápasy z 1. i z 2. ligy jen pro doplnění do počtu 10 hráčů 
Vedoucí je zodpovědný, aby upozornil soupeře a rozhodčí a v zápise o utkání k těmto 
hráčům uvedl, z jakého týmu jsou 

 Pro 2. Ligu → 2 hráče na 3 zápasy pouze z 2. ligy jen pro doplnění do počtu 10 hráčů 
Vedoucí je zodpovědný, aby upozornil soupeře a rozhodčí a v zápise o utkání k těmto 
hráčům uvedl, z jakého týmu jsou 

! Pokud půjčený hráč vstřelí gól nebude mu uznán do kanadského bodování ! 

 Přestupový termín hráčů do 31. 12. 2017 

 Hráči jsou povinni nastoupit k utkání pouze, že jsou schopni doložit svou totožnost občanským 
průkazem či obdobným dokladem (řidičský průkaz, cestovní pas). 



 Konfrontaci hráčů může požadovat pouze kapitán (vedoucí) soupeře u rozhodčího zápasu, který 
následně vyzve daného hráče k prokázání totožnosti. Neučiní-li tak tento hráč nebo potvrdí-li se 
neoprávněný start tohoto hráče, bude tento hráč vyloučen ze hry a výsledek kontumován ve 
prospěch konfrontujícího mužstva  

 Startovat v soutěži můžou hráči: 

 1. liga – hráči, kteří nejsou registrováni v ČSLH 

2. liga – hráči, kteří nejsou registrováni v ČSLH a nebyli minimálně 3 roky  

→ výjimka 2 hráči na tým (v soupisce budou označeni R) 

 Brankáři, kteří jsou uvedeni na soupiskách jednotlivých týmů AHL se mohou navzájem půjčovat 

 Hrací tým musí být vybaven všemi požadovanými ochrannými prvky tak, jak je předepsaná podle 
pravidel ČSLH (základní hokejovou výstroj) 

 Každý tým musí mít stejnou barvu dresu a každý hráč musí být označen číslem → pokud hráč 
nebude mít stejnou barvu dresu a nebo nebude označen číslem nebude vpuštěn do hry 

 Pokud se zjistí před začátkem nebo v průběhu hry, že není hráč zapsaný v soupisce, musí 
okamžitě opustit hru  
POZOR! Jestli hráč, který dal gól není zapsán v zápise, nebude družstvu tento gól uznán 

 V případě, že rozhodčí zjistí, že někdo z týmu je v podnapilém stavu bude tento hráč okamžitě 
vykázán ze hry a bude mu udělen osobní trest 

 V případě urgentní potřeby poskytnutí první pomoci si vedoucí družstva nebo kapitán vyzvedne klíč 
od ošetřovny zimního stadionu u boxu časoměřičů – náplast a obvazy budou k dispozici přímo 
v boxu časoměřičů 

 Všichni účastníci soutěže jsou bez výjimky povinní se řídit pokyny, směrnicemi a vyhláškami 
pořadatele soutěže a bez námitky tyto pokyny respektovat. Okamžikem vstupu na zimní stadion až 
do doby jeho opuštění jsou všichni účastníci AHL ve Studénce povinni toto respektovat. 
 
 
 
 

V. FINANČNÍ PODMÍNKY 

Finanční podmínky utkání 

 1 zápas/družstvo 

Nájem za ledovou plochu 
(šatna, soc. zařízení) 

1270 Kč 

Rozhodčí 300 Kč 

Časomíra 80 Kč 

 

 Do 31. 08. 2017 je každý tým přihlášený do AHL povinen uhradit 1. splátku startovného  
ve výši 10.000 Kč 

 Platba za zápasy bude prováděna vždy v několika termínech a to dle odehraných zápasů 
(počet zápasů x 1650) 

 Všechny platby budou provedeny převodem na účet.  

 Pokyny k platbě budou zasílány průběžně vedoucím soutěže. 

 V této částce jsou zahrnuty i poplatky za medaile, ceny (většinou poukázky na pivo) a doplatek za 
rozhodčí a časomíru při finálových zápasech. 

 



VI. ORGANIZACE UTKÁNÍ 

 Termíny utkání budou rozepsány na informační tabuli ZS a na webových stránkách. 

 Hrací doba 3 x 17 min. čistého času s 5-ti minutovým rozbruslením, přestávky mezi třetinami  
cca 2 minuty (pokud není časové prodlení) 

 Pozdní nástup se odečítá z celkového času (tj. 75 min. na utkání), odečet bude proveden  
v 3. třetině 

 Na výměně stran po jednotlivých třetinách je nutné se domluvit s protihráčem a rozhodčím přímo 
v daném utkání. (Pokud se nedomluví strany zůstávají stejné celý zápas) 

 Utkání řídí dva rozhodčí, pokud se na utkání dostaví pouze jeden rozhodčí, řídí utkání sám 

 V případě, že se ze závažných důvodů nedostaví žádný rozhodčí, utkání může řídit po dohodě 
obou vedoucích jeden z časoměřičů, případně se utkání posouvá na náhradní termín, určený řídící 
komisí po domluvě s vedoucím soutěže. 

 V případě, že utkání skončí před vypršením času k němu určenému, hráči smějí zůstat na ledové 
ploše až do času pro úpravu ledové plochy 

 Po každém utkání bude vyhotoven zápis, který bude obsahovat střelce branek a jednu asistenci, 
celkový výsledek utkání, tresty jednotlivých hráčů a podpisy kapitánů, rozhodčích a časoměřiče. 

 Zápis o utkání bude připraven u obsluhy bowlingu vždy před začátkem utkání, kde si jej musí 
vyzvednout domácí mužstvo spolu s klíčem od šatny. 

 Kapitán (příp. vedoucí) domácího mužstva je povinen odevzdat zápis o utkání hostujícímu družstvu 
a pak následně časoměřiči. 

 Za dodržení časového režimu a hrací doby odpovídá časoměřič a hlavní rozhodčí včetně obou 
kapitánů uvedených v zápise. 

 Rozhodčí pískají podle aktuálních platných pravidel. Výjimkou zůstává možnost střídání  
po odpískání zakázaného uvolnění. 

 „Hybrid icing“ se pískat bude s možností střídání hráčů 
 

VII. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 Vítězné utkání 2 body, pokud skončí zápas v základní hrací době nerozhodně, připisují si obě 
mužstva po 1 bodu. 

VIII. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 

 viz. příloha 1 

IX. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 Členové mužstva startují na vlastní nebezpečí a v dobrém zdravotním stavu. 

 Pořadatel není odpovědný za škody způsobené na zdraví a majetku hráčů v průběhu soutěže. 

 Hráči jsou povinni opustit šatny do 30 minut po skončení utkání. 

 Minimální věková hranice pro start v AHL je 15 let, hráči mladší 18-ti let musí mít písemný souhlas 
rodinného zástupce, který ho opravňuje k účasti v utkání na vlastní nebezpečí a tzv. „košík“  
na přilbu. 

 Při vstupu na ledovou plochu nebo vhození předmětu (především puku) po dobu její úpravy bude 
úprava ukončena bez nároku na její dokončení. 

 Dokud nebudou zavřená vrata pro rolbu, nelze střílet pukem, v takovém případě ledař odchází a 
branky nevrtá. 

 Vedoucí mužstev (kapitáni) zodpovídají za dodržování výše uvedených ustanovení a obeznámení 
všech členů mužstva se soutěžním řádem a toto stvrzují svým podpisem na přihlášce.  

 


