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Všechny utkání se řídí podle pravidel ČSLH až na níže uvedené domácí ustanovení soutěže

ROZBRUSLENÍ
• začíná v čas určený pro zápas vedoucím zimního stadionu (viz rozpis ledů)
• trvá maximálně 10 min
• rozbruslení je ukončeno hokejovým pozdravem (hráči jsou nastoupeni na modrých čarách 
   a kapitáni si podají ruce vzájemně a s rozhodčím

UTKÁNÍ
• začíná ihned po rozbruslení
• hraje se 3x20 na hrubý čas
• časomíra se během provádění trestů nezastavuje

ZÁPIS O UTKÁNÍ
• zápis je k dispozici před zápasem na vrátnici zimního stadionu
• zápis před zápasem vyzvedne domácí tým a po zápase zase odevzdá na vrátnici 
   zimního stadionu
• domácí tým předá zápis hostujícímu týmu nejpozději 15 min před rozbruslením
• každý tým před zápasem vyškrtne ze soupisky hráče (celý řádek), kteří nenastoupí 
   a označit kapitány
• časoměřič během utkání zapisuje do zápisu střelce branky, asistence při brance a větší tresty
• za soupisku zodpovídá tým
• do zápisu se nesmějí dopisovat hráči rukou (pouze oprava škrtnutého hráče)
• po úvodním buly se již soupisky nesmí měnit

KAPITÁNI
• musí být označeni v zápise písmenem “C”
• označení na drese není nutné

POVINNOSTI ROZHODČÍHO
• dostaví se na utkání nejpozději 30 před rozbruslením
• řídí utkání podle pravidel ČSLH a domácích ustanovení soutěže
• zaznamená a popíše všechny vyšší tresty do zápisu o utkání
• zaznamená a popíše všechny nestandardní události, které měly vliv na průběh utkání
• zodpovídá za správně vyplněný zápis o utkání
• nepožívá před a během utkání alkohol a návykové látky



Povinnosti časoměřiče
• dostaví se na utkání nejpozději 30 před rozbruslením
• měří čas během utkání
• vede během utkání zápis o utkání

Odměny za řízení utkání
• rozhodčímu náleží odměna za řízení utkání 300,- Kč
• časoměřiči náleží odměna za vedení zápisu a měření času 100,- Kč

Kontrola totožnosti
• kontrolu totožnosti provádí rozhodčí na žádost kapitána vůči konkrétnímu hráči
• kontrola může být vyžádána nejpozději do konce prvních 20 minut utkání
• každý tým může o kontrolu totožnosti požádat pouze jednou 
• hráč se kontroluje na základě občanského průkazu
• rozhodčí do zápisu uvede: čas kontroly, číslo a jméno kontrolovaného hráče,  
   zjištěný výsledek a podpisy obou kapitánů

HRA

Ofsajd
• při ofsajdu rozhodčí nemusí přerušit hru. Ponechá výhodu a upozorní útočící hráče.  
  Útočící hráči musí vyklidit útočné pásmo.
• v případě potřeby rozhodčí přeruší a vhazuje se podle pravidla 
 “Ofsajd” nebo “Úmyslný ofsajd”

Zakázané uvolnění
• uplatňuje se “starý” výklad pravidla zakázané uvolnění (!!! Ne hybridní zakázané uvolnění !!!)
• puk může být vystřelen na zakázané uvolnění pouze z obranného pásma
• ze středního pásma nemůže být zakázané uvolnění
• pokud je vystřelen puk na zakázané uvolnění a hráč ve středním pásmu je blízko 
  puku a netečuje puk, může rozhodčí zakázané uvolnění zrušit

TRESTY

Menší trest
• je trestné střílení
• trestné střílení provádí faulovaný hráč, pokud je zraněn nebo z jiného objektivního důvodu 
   nemůže provádět trestné střílení, určí z hráčů na ledě v době přestupku náhradníka kapitán

Větší trest
• je trestné střílení a vyloučení hráče do konce utkání
• trest rozhodčí popíše do zápisu o utkání a o dalším trestu rozhodne disciplinární komise



Přestupky za které se vždy udělí větší trest
• Zásah do hlavy nebo krku
• Naražení ze zadu
• Rány pěstí
• Úder hlavou 
• Hrubé urážky rozhodčího
• Bodnutí koncem hole
• Bodnutí špičkou hole
• Kopnutí

Zlomená hůl
• hráč, který se zapojí do hry (úmyslně nebo neúmyslně) se zlomenou holí obdrží menší trest
• hráč, který se nezapojí do hry se zlomenou holí se napomene

Přilba
• hráč, kterému spadne přilba musí jít vystřídat jinak obdrží menší trest


