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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
▪ Místo konání: Zimní stadion Znojmo
▪ Pořadatel: Znojemská sportovní agentura, z. s.
▪ Internetové stránky: www.znhl.cz
▪ mail: znhloffice@gmail.com
1.1 ŘÍDÍCÍ ORGÁNY
▪ Řídícím orgánem Znojemské hokejové ligy (dále jen ZNHL) je vedení soutěže, složené ze 3
funkcionářů(předseda ligy, místopředseda ligy a předseda komise rozhodčích)

2. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI
Znojemské hokejové ligy se mohou účastnit pouze hráči, kteří dovršili věk 15 let(viz pravidlo
3.2.3.). Nastoupit do zápasu mohou také pouze hráči, kteří jsou zaregistrováni v týmu hrajícího ZNHL a
jsou zapsáni na soupisce. Každý hráč může být uveden maximálně na jedné soupisce v ZNHL (výjimku
tvoří pouze brankaři, více v kapitole 4).
Aby mohl tým hrát utkání, musí být schopen na začátku utkání postavit na led minimálně šest
hráčů v poli a jednoho brankáře. Pokud během utkání nemůže tým nominovat do utkání z důvodu
trestů či zranění požadovaný počet hráčů, bude utkání předčasně ukončeno a o výsledku rozhodne
vedení soutěže.
2.1 PŮSOBENÍ V REGISTROVANÝCH SOUTĚŽÍCH
Hráč na soupisce ZNHL nesmí nastoupit v ZNHL a zároveň v registrované soutěži ČSLH ve
stejné sezóně. Jinými slovy, pokud hráč nastoupil v soutěži organizovanou ČSLH, už nesmí nastoupit
do zápasu ZNHL. Pokud bude prokázáno, že nastoupil hráč do zápasu neoprávněně, bude udělena
celému mužstvu pokuta 5000 Kč, všechny jeho zápasy budou kontumovány 5:0 ve prospěch soupeře.
Vyloučeným hráčům už nebude v dané sezóně povolena registrace do jiného mužstva. Vyloučené
mužstvo bude do další sezóny přijato pouze v případě, že uhradí výše zmíněnou pokutu.
2.2 POVINNÁ VÝSTROJ A DRESY
Každý hráč hraje zápasy ZNHL na vlastní riziko, avšak je stanovena minimální povinná výstroj,
která je platná pro soutěže mužů v rámci ČSLH. Jsou to zejména hokejové kalhoty, chrániče holení,
hokejová helma a hokejové rukavice. Bez stanovené minimální povinné výstroje nebude hráč
rozhodčími puštěn do hry. Při neuposlechnutí bude mužstvu udělena pokuta 200 Kč a hráč dostane
STOP v následujícím zápase. Každé mužstvo má povinnost vlastnit minimálně
1 sadu dresů s čísly. Pokud vlastní mužstvo více sad dresů, musí zvolit na zápas tu, která je více barevně
odlišena od dresů soupeře. V případě, že dojde k situaci, že týmy mají dvě barevně stejné či podobné
sady dresů, je povinen si domácí tým zajistit odlišnou sadu dresů.
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3. REGISTRACE A PŘESTUPY
Veškeré přihlášky a žádosti vyřizuje za tým výhradně vedoucí nebo jeho zástupce. Žádosti
o registrace a přestupy ze strany samotných hráčů nebudou akceptovány.
3.1 PŘIHLÁŠKA MUŽSTVA DO SEZÓNY
Před zahájením každé sezóny jsou všechna mužstva z předešlého ročníku oslovena ŘV
a vyzvána k zaslání přihlášky do ročníku nového. Do soutěže se mohou přihlásit i nová mužstva, která
musí splnit všechny podmínky pro účast v ZNHL. Před úvodní schůzí ŘV musí mít každé mužstvo
odeslanou aktualizovanou soupisku. Noví a přestupující hráči v ní musí být označeni poznámkou
„Nový“ resp. „Přestup“ za jménem. Každé mužstvo musí složit jednorázový poplatek 2500 Kč, jako
příspěvek na administrativu a výdaje. Tento příspěvek je bezpodmínečně uhradit do 15.7.2020. Dále je
mužstvo povinno uhradit i „vratnou“ zálohu(vklad do sezony – viz pravidlo 3.1.1.) ve výši 5.000 Kč na
vyúčtování ledů či úhradu udělené pokuty. V případě, že dojde ke spotřebování uvedeného vkladu
5.000 Kč, je mužstvo povinno před následujícím zápasem uhradit uvedenou částku na účet vedení
soutěže. Nevyčerpané peníze na konci sezóny budou automaticky převedeny do vkladu do příští
sezóny. Pokud mužstvo ukončí činnost v ZNHL, může si jeho vedoucí požádat písemně o vyplacení
zbývající částky z jejich vkladu
3.1.1 VKLAD DO SEZÓNY
Každé mužstvo musí složit jednorázový poplatek 2500 Kč, jako příspěvek na administrativu a
výdaje. Tento příspěvek je nutno uhradit do 15.7.2020(týmu bude na základě přihlášky vystaven doklad
o úhradě). Dále je mužstvo povinno do 30.7.2020 uhradit i „vratnou“ zálohu(vklad do sezony – viz
pravidlo 3.1.1.) ve výši 5.000 Kč na vyúčtování ledů či úhradu udělené pokuty. V případě, že dojde ke
spotřebování uvedeného vkladu 5.000 Kč, je mužstvo povinno před následujícím zápasem uhradit
uvedenou částku na účet vedení soutěže. Nevyčerpané peníze na konci sezóny budou automaticky
převedeny do vkladu do příští sezóny. Pokud mužstvo ukončí činnost v ZNHL, může si jeho vedoucí
požádat písemně o vyplacení zbývající částky z jejich vkladu. Nové týmy jsou povinny uhradit vratnou
zálohu ve výši 10.000 Kč. Do 30.7.2020 uhradí nové týmy ½ zálohy, a do 30.8.2020 doplatí druhou 1/2.
3.2 REGISTRACE NOVÝCH HRÁČŮ
Registrací nového hráče se rozumí registrace hráče, který se ZNHL ještě nikdy neúčastnil. Mužstvo si
může registrovat nové hráče v libovolném počtu do zahájení nového ročníku (bude upřesněno podle
ZS).
3.2.1 POSTUP REGISTRACE
Registrace nových hráčů probíhá na základě předložení vyplněného soupisky týmu, kterou má
k dispozici vedoucí mužstva. Každý nový hráč(myšleno nehrající ZNHL) bude na soupisce označen za
jménem poznámkou „NOVÝ“.
3.2.2 POPLATKY ZA REGISTRACE NOVÝCH HRÁČŮ
Za registraci každého nového, ještě neregistrovaného hráče před sezónou nebo v přestupovém období
se účtuje poplatek 100 Kč.
3.2.3. PODMÍNKY REGISTRACE HRÁČŮ
Do ZNHL se mohou registrovat pouze hráči, kteří v den žádosti dovršili věk 15 let. Hráč mladší 18 let
může nastoupit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, který je doručen vedení ZNHL před
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začátkem soutěže. Nově registrovaný hráč nesmí být v dané sezóně uveden na žádné jiné soupisce
týmů ze ZNHL. Podáním žádosti o registraci nového hráče je potvrzen souhlas se všemi pravidly ZNHL.
Každý hráč má vystavenou hráčskou kartu, kterou potvrdí vedení soutěže. Hráčská karta obsahuje tyto
data : Jméno, Příjmení, rok narození, jméno týmu, vlastnoruční podpis hráče. Hráčskou kartu předkládá
před zápase vedoucí mužstva ke kontrole rozhodčím zápasu. V případě vyšších trestů udělených hráči,
je hráčská karta předána rozhodčím vedení soutěže spolu s popisem přestupku a hráč se nesmí
zúčastnit zápasu/ů do projednání jeho přestupku vedením soutěže. Za každého hráče(za jeho
„minulost“ v soutěžích ČSLH), kterého má mužstvo na soupisce, je odpovědný vedoucí mužstva.
3.2.4. OMEZENÍ PŘI REGISTRACI HRÁČŮ
DIVIZE A
Omezení se týkají hráčů, kteří nastoupili nejpozději ve věku 18 let v mládežnických soutěži ČSLH a
od posledního zápasu neuplynulo min. 20 let.
• Rozhodující je věk v den podání žádosti o registraci.
DIVIZE B
Omezení týkající se hráčů , kteří nastoupili nejpozději ve věku 18 let v mládežnických soutěžích ČSLH
a od posledního zápasu neuplynulo 25 let.
DIVIZE C
V Divizi C nesmí nastoupit hráč s jakoukoliv minulostí v soutěžích ČSLH
POZN: Na hráče, kteří byli v minulosti registrovaní v ČSLH pod týmy hrající Znovín ligu, ale v minulosti
nehráli žádnou jinou soutěž organizovanou ČSLH, tak na ty se omezení nevztahují.
POZN: Hráč může být registrovaný pouze v jednom týmu hrající ZNHL.
BRANKÁŘI: hráč, který v minulosti nastoupil v soutěžích řízených ČSLH na postu brankáře, NEMŮŽE
nastoupit v soutěžích ZNHL jako brankář. Na pozici hráče v poli se omezení nevztahuje.
3.3 PŘESTUPY HRÁČŮ
Přestupem hráče se rozumí přestup již registrovaného hráče z jednoho družstva ZNHL do
druhého. Přestup z jiné soutěže je považován za novou registraci hráče. Mužstvo může zažádat o
přestup hráče maximálně před zahájením sezóny. Další možností je pak pouze přestupové období vždy
od 1. září 2020 do 31. prosince 2020. Start v novém týmu je možný od 1.1.2021. Po 1.1.2021 jsou další
přestupy uzavřeny a další přestupové „okno“ se otevírá 1.5.2019. Hráč však může přestoupit v rámci
soutěží ZNHL pouze jednou.
3.3.1 POSTUP ŽÁDOSTI O PŘESTUP
Přestup hráče probíhá na základě předložení vyplněného formuláře, který bude zaslán vedoucím
a zástupcům mužstev po zaslání Přihlášky do soutěže. Tento formulář je třeba ŘV doručit výhradně emailem.
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4. BRANKÁŘI
Brankářům je udělena výjimka z podmínek pro účast v soutěži.. Každý brankář musí mít
registraci v nějakém z týmu hrající ZNHL Brankář musí být na soupisce vyznačen tučným písmenem
s písmenem„B“ za jménem. V utkáních ZNHL může nastoupit kterýkoliv brankář registrovaný v ZNHL.
Počet brankařů na soupisce není omezen. Brankář může nastoupit i v poli, ale pouze za svůj mateřský
klub.
4.1 ZAPŮJČENÍ BRANKAŘE
Zapůjčení brankářů není nijak omezeno. Zapůjčený brankář musí být na soupisku ručně
dopsán a v žádném případě nesmí na soupisce chybět. Na soupisce musí být vyznačeno brankářovo
jméno a příjmení, ročník narození a název mateřského týmu.

5. STRUKTURA A SYSTÉM SOUTĚŽE
Soutěž je rozdělena na Divize. V případě, že se do ročníku 2020/2021 přihlásí 20 a méně týmů, soutěž
bude hrána ve dvou Divizích, a to Divizích A a B. V případě, že se do soutěže přihlásí více jak 20 týmů,
bude soutěž rozdělena do 3 Divizí, a to A, B a C. Počty týmů v Divizích budou určeny dle klíče určeného
ŘV. Zápasy se hrají 3x 12minut čistého času. Na každý zápas je vyčleněno 75min. pronajaté ledové
plochy. Rozbruslení týmů bude probíhat v časové dotaci max. 5 min. V případě, že dojde k vyčerpání
časové dotace(75minut) na zápas, zůstane ponechán výsledek na hřišti, který byl k uvedenému
ukončení dosažen. Rozhodčí zapíše do zápisu čas, kdy byl zápas ukončen z důvodu nedostatečné
časové dotace. Poznačí i relevantní důvod, proč nebyl zápas dohrán.
5.1 BODY A POŘADÍ V TABULKÁCH

5.1.1 BODOVÁNÍ ZÁPASŮ
•
•
•

Vítěznému mužstvu se ze zápasu zapisují 2 body.
Poraženému 0 bodů.
V případě remízy se zapíše do tabulky každému týmu 1 bod.
5.1.2 FAKTORY ROZHODUJÍCÍ O POŘADÍ V TABULKÁCH

O pořadí týmu v tabulce rozhodují následující faktory a to v tomto pořadí:
1. Body
2. Vzájemný zápas
3. Skóre
4. Počet vstřelených branek
5. Počet obdržených branek
6. Los
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5.2 SYSTÉM SOUTĚŽE
SKUPINA A
Systém:
• Základní část: 2x každý s každým
• Skupina o titul – play-off (1–6): Týmy na 1. a 2. místě postupují automaticky do semifinále. Týmy
na 3.-6.místě se utkají systémem 3. vs. 6. a 4. vs. 5. na dva vítězné zápasy. V případě rovnosti vítězství
rozhodne o vítězi 3. rozhodující zápas. Poté se týmy utkají v „pavouku“ v semifinále a následném
finále o mistra ZNHL sezony 2018/2019. Nasazení týmů do semifinále bude dle umístění v základní
části, tzn., že 1. se utká s nejhůře postaveným týmem.
• Poslední tým po základní části automaticky sestupuje do skupiny B. V případě, že vítěz Divize B(či
2. tým v pořadí, tzn. poražený finalista PO) odmítne postup do Divize A, zůstane právo sestupujícímu
týmu setrvat v Divizi A. V případě, že poražený finalista projeví zájem o postup do Divize A, poslední
tým Divize A sestoupí do Divize B a postupuje poražený finalista z PO Divize B.
SKUPINA B
Systém:
• Základní část: 2x každý s každým
• Skupina o titul – play-off (1–6): Týmy na 1. a 2. místě postupují automaticky do semifinále. Týmy
na 3.-6.místě se utkají systémem 3. vs. 6. a 4. vs. 5. na dva vítězné zápasy. V případě rovnosti vítězství
rozhodne o vítězi 3. rozhodující zápas. Poté se týmy utkají v „pavouku“ v semifinále a následném
finále o mistra ZNHL sezony 2018/2019. Nasazení týmů do semifinále bude dle umístění v základní
části, tzn., že 1. se utká s nejhůře postaveným týmem.
• Poslední tým po základní části automaticky sestupuje do skupiny C. V případě, že vítěz Divize C(či
2. tým v pořadí, tzn. poražený finalista PO) odmítne postup do Divize B, zůstane právo sestupujícímu
týmu setrvat v Divizi B. V případě, že poražený finalista projeví zájem o postup do Divize B, poslední
tým Divize B sestoupí do Divize C a postupuje poražený finalista z PO Divize C.
SKUPINA C
Systém:
• Základní část: 2x každý s každým
• Skupina o titul (1–6): Týmy na 1. a 2. místě postupují automaticky do semifinále. Týmy na 3.-6.místě
se utkají systémem 3. vs. 6. a 4. vs. 5. na dva vítězné zápasy. V případě rovnosti vítězství rozhodne o
vítězi 3. rozhodující zápas. Poté se týmy utkají v „pavouku“ v semifinále a následném finále o mistra
ZNHL sezony 2018/2019. Nasazení týmů do semifinále bude dle umístění v základní části, tzn., že 1.
se utká s nejhůře postaveným týmem.

Všechny tyto pravidla platí za předpokladu, že ročník 2020/2021 bude odehrán
ve více jak 20 týmech a tím ve třech Divizích.
V případě, že bude týmů max. 20, bude se hrát tímto systémem:
SKUPINA A
Systém:
• Základní část: 2x každý s každým
• Skupina o titul – play-off (1–6): Týmy na 1. a 2. místě postupují automaticky do semifinále. Týmy
na 3.-6.místě se utkají systémem 3. vs. 6. a 4. vs. 5. na dva vítězné zápasy. V případě rovnosti vítězství
rozhodne o vítězi 3. rozhodující zápas. Poté se týmy utkají v „pavouku“ v semifinále a následném
finále o mistra ZNHL sezony 2018/2019. Nasazení týmů do semifinále bude dle umístění v základní
části, tzn., že 1. se utká s nejhůře postaveným týmem.
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• Poslední tým po základní části automaticky sestupuje do skupiny B. V případě, že vítěz Divize B(či
2. tým v pořadí, tzn. poražený finalista PO) odmítne postup do Divize A, zůstane právo sestupujícímu
týmu setrvat v Divizi A. V případě, že poražený finalista projeví zájem o postup do Divize A, poslední
tým Divize A sestoupí do Divize B a postupuje poražený finalista z PO Divize B.
SKUPINA B
Systém:
• Základní část: 2x každý s každým
• Skupina o titul – play-off (1–6): Týmy na 1. a 2. místě postupují automaticky do semifinále. Týmy
na 3.-6.místě se utkají systémem 3. vs. 6. a 4. vs. 5. na dva vítězné zápasy. V případě rovnosti vítězství
rozhodne o vítězi 3. rozhodující zápas. Poté se týmy utkají v „pavouku“ v semifinále a následném
finále o mistra ZNHL sezony 2018/2019. Nasazení týmů do semifinále bude dle umístění v základní
části, tzn., že 1. se utká s nejhůře postaveným týmem.
• Poslední tým po základní části automaticky sestupuje do skupiny C. V případě, že vítěz Divize C(či
2. tým v pořadí, tzn. poražený finalista PO) odmítne postup do Divize B, zůstane právo sestupujícímu
týmu setrvat v Divizi B. V případě, že poražený finalista projeví zájem o postup do Divize B, poslední
tým Divize B sestoupí do Divize C a postupuje poražený finalista z PO Divize C.
5.3. OCENĚNÍ TÝMŮ A INDIVIDUÁLNÍCH VÝKONŮ HRÁČŮ
•
•

Vítězný tým po základní části Divize A i Divize B obdrží pohár za vítězství. Dále vítězný tým
celého play-off v Divizi A obdrží Velký putovní pohár, který bude v jeho držbě do dalšího playoff další sezony. Vítěz play-off Divize B obdrží Pohár vítězství.
Vítěz kanadského bodování v každé Divizi obdrží individuální ocenění. Taktéž i nejlepší
brankář a nejlepší hráč, kterého určí vedení soutěže.
5.4. POVINNOSTI ROZHODČÍCH A ČASOMĚŘIČŮ

•
•

Rozhodčí a časoměřič je povinen se dostavit k utkání nejméně 25 minut před začátkem utkání
Rozhodčí zkontrolují před utkáním registrační průkazy hráčů každého z týmů. Po vstupu na
ledovou plochu zkontrolují výstroj hráčů.
5.4.1. Odměny rozhodčím a časoměřičů, a způsob vyplácení

•
•
•

Každému rozhodčímu náleží odměna za odřízený zápas ve výši Kč 350,-, časoměřiči náleží
odměna Kč 200,Odměny rozhodčím a časoměřiči jsou vypláceny vedoucím týmu, v zápisu vedeným jako
DOMÁCÍ, a to ihned po ukončení zápasu.
V případě, že se k zápasu nedostaví rozhodčí či časoměřič, bude udělena finanční pokuta ve
výši Kč 400/200,-
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6. ORGANIZOVÁNÍ ZÁPASŮ

6.1 TERMÍNY ZÁPASŮ
Všechny zápasy organizuje ZNHL. ZNHL zajišťuje ve spolupráci s předsedou komise rozhodčích
také nominaci rozhodčích a časoměřiče. ZNHL se hraje ve volných termínech na ZS. Přesné termíny
zápasů v jednotlivých týdnech stanovuje vedení soutěže ve spolupráci s vedením stadionu.
Mužstvo má možnost dodat vedení soutěže nejméně 14 dní předem nevyhovující hrací den, a
v ten den nebude mužstvo nasazováno jako domácí tým. Jakmile bude rozpis utkání zveřejněn na
webových stránkách soutěže, je termín zápasu závazný a výměnu utkání lze provést jen ve výjimečných
případech
6.1.1 ODKLAD ZÁPASU
Odklad musí být nahlášen minimálně 14 dní dopředu(výjimečné případy operativně) a musí být
opodstatněn pádným důvodem (například chřipková epidemie mužstva). S odkladem musí souhlasit
i soupeř a vedení soutěže.
6.1.2 VÝMĚNA TERMÍNU ZÁPASU
Pokud chce mužstvo vyměnit termín některého ze svých zápasů, musí vedoucí mužstva se svojí žádostí
sám kontaktovat zbylé tři zúčastněné týmy. Po vzájemné domluvě oznámí vedoucí tuto informaci
vedení soutěže a to nejméně 7 dní před začátkem zápasu.
6.1.3 NENASTOUPENÍ ČI NEPŘIPUŠTĚNÍ MUŽSTVA K ZÁPASU
Pokud mužstvo nenastoupí k zápasu v uvedený termín nebo pokud nebude z důvodu hrubého
porušení pravidel k zápasu rozhodčím připuštěno, bude zápas kontumován 5:0 ve prospěch soupeře
+ bude udělena pokuta 1000 Kč za neodehrané utkání. Mužstvo uhradí poplatek za rozhodčí 700 Kč,
pokud se již dostavili k utkání a bude mu fakturován pronájem ledové plochy.
6.2 HRACÍ DOBA
Zápas ZNHL divize A a divize B se hraje 33 x 12
15 minut čistého času. Po třetině vždy následuje
přestávka v délce max. 2 minuty. Na zápas je vyhrazena celková doba maximálně 1 hodina 15 minut.
Za dodržování této doby zodpovídají rozhodčí ve spolupráci s časoměřičem. Pokud utkání v tomto
čase neskončí, rozhodčí zápas ukončí. Výsledek dosažený do této doby je konečný výsledek utkání.
Hrací doba a délky trestů jsou měřeny časomírou. Za jejich dodržování zodpovídají rozhodčí.
TRESTY : v Divizi A, B a případně C je trest 1 minuta.
6.3 POVINNOSTI TÝMU BĚHEM ZÁPASU
Na střídačce mohou být během zápasu kromě hráčů přítomni maximálně tři funkcionáři. Po
skončení zápasu nesmí mužstvo zanechávat na střídačce ani v šatně nepořádek. Za dodržování všech
tří výše uvedených pravidel zodpovídá vedoucí týmu nebo jeho zástupce. V případě jejich
nepřítomnosti kapitán. Při zjištění nedostatků v úklidu bude týmu naúčtován poplatek 100 Kč za
mimořádný úklid.
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6.4 PLATBY ZA PRONÁJEM LEDOVÉ PLOCHY
Vyúčtování za pronájem ledové plochy provádí vedení soutěže ve spolupráci s vedením
zimního stadionu. Ceny se řídí aktuálním platným ceníkem zimního stadionu. Úhradu provede mužstvo
vždy do 10 dne nového měsíce a platí za zápasy odehrané v měsíci předchozím. V případě pozdního
zaplacení bude družstvu udělena pokuta 500,- Kč. Mužstvo musí vedení soutěže bez zbytečných
odkladů nahlásit jakékoliv změny ve fakturačních údajích.
6.5 ODSTOUPENÍ ZE SOUTĚŽE
Pokud se tým z jakéhokoliv důvodu rozhodne ze soutěže odstoupit, budou všechny jeho zápasy
kontumovány a týmu bude udělena pokuta 5000 Kč. Zbytek vkladu propadne ZNHL.

7. PRAVIDLA HRY A TRESTY
ZNHL se hraje se podle pravidel ledního hokeje, avšak vždy je kladen důraz na bezkontaktní hru.
7.1 TRESTY
▪ Menší trest – 1 min.
▪ Osobní trest – vyloučení do konce utkání.
▪ Vyšší trest – 1+1+OK – vyloučení do konce utkání
OK = automaticky vyloučení do konce utkání + stop v min. 1 dalším utkání(výše trestu dle rozhodnutí
vedení soutěže)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Za každý trest do konce utkání obdrží mužstvo pokutu 200 Kč.
Při obdržení trestu do konce utkání má hráč automaticky STOP v následujícím zápase.
Při obdržení druhého trestu do konce utkání v dané sezóně má hráč automaticky STOP
na dva následující zápasy a pokutu 500 Kč.
Při obdržení třetího trestu do konce utkání v jedné sezoně bude hráč automaticky vyloučen
ze soutěže do konce aktuálního ročníku ZNHL a mužstvo uhradí pokutu 1000 Kč.
Za hrubou urážku rozhodčího obdrží hráč trest 3 zápasy STOP a mužstvo zaplatí pokutu
500 Kč. Trest bude udělovat vedení soutěže na základě zápisu z utkání.
Hromadné bitky a obzvláště hrubé zákroky budou řešeny dodatečně vedením soutěže.
Za napadení rozhodčího a funkcionáře ZNHL hráčem, nebo funkcionářem klubu (ať už v utkání,
nebo po něm) následuje automatické vyloučení hráče, nebo funkcionáře ze soutěží
organizovaných Znojemskou sportovní agenturou z.s. či ZNHL.
Při případném hromadném napadení rozhodčích, lze potrestat vyloučením z ZNHL i celé
mužstvo. Vždy však dojde k potrestání vedoucího mužstva a kapitána týmu.
Pokud rozhodčí zápas ukončí za napadení rozhodčího, bude utkání přerušeno a kontumováno
5:0 v neprospěch proviněného týmu. Tým, jenž ukončení zápasu způsobil, bude potrestám
pokutou Kč 1.000,- a kapitán pokutou Kč 500,- + zákazem výkonu funkce na 6 měsíců. Hráč,
který rozhodčího napadl, bude potrestán pokutou Kč 2.000,-(úhradu provede tým) a
vyloučením ze soutěže.
V případě hromadné rvačky na ledě může rozhodčí zápas ukončit, v tom případě by proběhla
anulace výsledku zápasu oběma mužstvům. Pokud by rvačka ještě pokračovala mimo ledovou
plochu v útrobách stadionu, následuje peněžitý trest, který stanoví vedení soutěže dle rozsahu
minimálně však ve výši 2000 Kč. Při předčasném ukončení zápasu zaplatí mužstva ledovou
plochu jako za odehraný zápas.
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•

Neoprávněný start hráče v soutěži – vyloučení ze soutěže, zákaz startu v soutěžích ZNHL. O
tomto rozhoduje vždy vedení soutěže a její rozhodnutí je neměnné.

Zápas končí podpisem obou kapitánů a rozhodčích. Jediným dokladem o utkání je Zápis o utkání.
Zápis utkání podepisují výhradně kapitáni. Každý tým musí mít v utkání označeného kapitána „C“.
Pokud dojde k nějakému nejasnému přestupku, může být trestán i kapitán.
Při nesouhlasu s trestem (neposouzeným trestem) se mužstvo může odvolat k vedení soutěže.
7.2 SAZEBNÍK TRESTŮ
Přestupek
Napadení rozhodčích
Menší trest pro hráčskou lavici
Kopnutí
Vražení na hrazení
Zlomená hůl – hraní
Zlomená hůl – nahrazení
Bodnutí koncem hole
Napadení
Naražení zezadu
Zásah do hlavy a krku
Zásah do nohou
Sevření puku rukou
Krosček
Nebezpečná výstroj
Zdržování hry
Zdržování hry - posunutá branka
Zdržování hry - padnutí na puk
Zdržování hry - zašlapování puku
Zdržování hry - oslava gólu
Zdržování hry - pozdní nástup
Zdržování hry - vystřelení nebo
vyhození puku mimo hřiště
Zdržování hry - porušení postupu
vhazování
Nafilmovaný pád / přehrávání
Faul loktem
Bitka
Úder hlavou
Vysoká hůl
Držení
Držení protihráče
Hákování
Zraněný hráč odmítající opustit led
Nedovolené bránění - hráči v poli
Další tresty dle pravidel ČSLH

Základní
možnost
1+1 + OK
1 minuta
1+1 + OK
1 minuty
1 minuty
1 minuty
1+1+OK
1 minuty
1 +1 + OK
1 + 1 + OK
1 minuty
1 minuty
1 minuty
varování
1 minuty
1 minuty
1 minuty
1 minuty
varování
1 minuta

Popřípadě
1+1+OK
1+1+OK

1+1+OK

1+1+OK
OK

Zkratky
NROZ
NESP
KOP
VRAZ
ZLH
ZLHN
BKH
NAP
NARZ
ZHK
ZAN
SPR
KROS
NVYS
ZH
ZHPB
ZHPP
ZHZP
ZHOG
ZHPN

1 minuty

ZHVP

varování

ZHVH

1 minuty
1 minuty
1 +1 +OK
1 +1 + OK
1MINUTA
1 minuty
1 minuty
1 minuty
1 minuty
1 minuty
1 minuta

5 + OK

1+ 1 min.

1+1, 5 + OK

FIP
LOK
BTK
UHL
VYSH
DRZP
DRZH
HAK
ZHOL
NBR
X
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