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Moto soutěže … hraj tak aby jsi nezranil  sám sebe, ale i soupeře a uvědom si, že i ty
můžeš chybovat, ale soudit může jen rozhodčí ...

Základní 
pravidlo

Jedná se o neregistrované soutěže nějak nepodléhající jakémukoliv sdružení či
společenství. Vše je zcela dobrovolné a tak i ne nárokovatelné. Všichni zúčastnění
svým uveřejněním na soupiskách týmů berou toto na vědomí a souhlasí se všemi
podmínkami.  Všichni  hrají  na  vlastní  riziko  a  každý  nese  za  své  činy
zodpovědnost.

Pravidlo 1 Pravidla
Hraje  se  podle  pravidel  ledního  hokeje  vydaných  a  aktualizovaných  Českým
svazem ledního hokeje,dále dle pravidel vydaných Š.L.A.H.

Pravidlo 2 Startovné pro sezónu 2020-2021
Startovné bude činit 1500,-kč. Částka 500,- kč bude použita na případné pokuty
které může udělit Ředitel Ligy nebo Ligová Rada. Pokud tým již nebude mít na
uhrazení pokut bude muset vložit dalších 500,- kč. Zbylá částka bude použita na
slavnostní vyhlášení či navrácena týmu. Startovné bude vybráno před zahájením
soutěže,pokud tak  tým neučiní  nebude považován za právoplatného účastníka
soutěže  a  bude  diskvalifikován.  V  případě  odstoupení  či  vyloučení  týmu  ze
soutěže nebude startovné navráceno.

Pravidlo 3 Platba za utkání

Cena ledu

Cena 
rozhodčí,časomíra
onlajn, média

Poplatky za utkání se rozdělí  mezi oba zúčastněné týmy rovným dílem. Platba
bude vždy uhrazena nejdéle do konce třetí třetiny a předána vedoucímu časomíry,
který je pak povinen uhradit částky ostatním zúčastněným stranám. 
- Cenu za ledovou plochu a ostatní vychází z platných norem pro danou sezónu
určené Z.S. Klatovy
- Cena  pro letošní sezonu byla určena 400,-kč pro jednoho rozhodčího v případě
účasti pouze jednoho 500,-kč. Pro časomíru 300,-kč
- Cena pro letošní sezónu 200,-kč za zápas

Pravidlo 4 Rozpis utkání
Rozpis jednotlivých utkání bude vyvěšen na internetových stránkách Š.L.A.H., či
Klatovského zimního stadionu, popřípadě na zimním stadionu Klatovy ve vitrínce.
Pokud  se  stane,  že  termín  utkání  bude  muset  být  změněn  je  třeba  o  tom
neprodleně  informovat   ředitele  ligy  a  vedoucího  družstva  kterého  se  to  týká.
Přesun zápasu na jiný  termín včetně  informování  dalších  zúčastněných stran
( Ředitel z.s. Kt.,Vedoucí rozhodčích,Vedoucí časomíry) si musí domluvit tým který
o  to  požádá  a  musí  pak  nahlásit  stav  řediteli  soutěže.  Náhradní  termín  pro
odehrání zápasu musí být nejpozději do odehrání dané části. Tým který nedorazí
či nepodá maximálně do 24hodin před zápasem zprávu o jeho indispozici, bude
potrestán kontumací 5:0 a uhradí cenu utkání v plné výši.

Pravidlo 5 Doba utkání
Hrací  doba zápasu bude 3x15 min.  čistého času, 5min.  na rozbruslení,  2 min.
mezi třetinami,  15-min. mezi třetinou na úprava ledu.  Pokud se zápas nestihne
odehrát  ve  vymezenou  dobu,  bude  zápas  ukončen  přesně  v  dobu  kdy  vyprší
objednaný čas na zápas. Tuto chvíli oznámí sirénou vedoucí časomíry
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Pravidlo 6 Zápis o utkání
Zápis o utkání musí být v tištěné podobě a vždy ho vyplní tým určený jako domácí
a  to  tak,  že  vyplní  i  soupisku  hostujícího  týmu  která  bude  uveřejněna  na
internetových stránkách.  Po té ho za v času  ( doporučeně 5min. pře začátkem
utkání) předá hostujícímu týmu. Hostující tým pak do vyznačí aktuální soupisku k
danému utkání a předá  rozhodčímu. Domácí tým je vždy ten který je napsán na
rozpise utkání jako první. V zápise budou zřetelně uvedeni hráči kteří nastoupí k
danému zápasu, včetně čísla dresu v kterém zápas odehrají. V průběhu utkání
nelze  do  zápisu  dopisovat  či  nějak  zaměňovat  jiný  hráče.  V  zápise  musí  být
uveden hráč,který bude kapitánem týmu a označen ,,C,, dále pak zástupce ,,A,, a
brankář ,,G,,.  Do 10 minut po ukončení zápasu mají týmy možnost, zkontrolovat
zápis o utkání a popřípadě po domluvě s rozhodčím upravit  statistiku střelců a
asistentů vstřelených branek,dále pak podat případný protest. Po uplynutí doby již
není možno jakéhokoliv zkoumání či zaměňování údajů.

Pravidlo 7 Soupiska týmů
Soupisku hráčů musí každý tým předložit ligové radě  nejpozději do uskutečnění 1.
Ligové Rady dané sezóny.  K zápasu může nastoupit maximálně 25 hráčů. Hráči
kteří  nebudou  uvedeny na soupisce nemohou nastoupit  do  soutěže.  Soupiska
bude obsahovat jméno, příjmení hráče a rok narození, popřípadě další informace
vydané Ligovou Radou.  V případě neočekávaných situací  je  možno zažádat  o
změnu hráčů v soupisce formou žádosti na Ligové Radě, která pak vždy však po
odehráním části bude žádost vyřizovat. Hráč hrající v jednom týmu nemůže být
hráčem jiného týmu a nesmí být tak zapsán na dvou či více soupiskách, pokud k
tomu nemá oprávnění vydané Ligovou Radou. Hráč napsaný na soupisce jednoho
týmu může nastoupit k utkání za jiný tým pouze jako brankář či naopak. Brankář
hrající Š.L.A.H. může nastoupit za jakýkoliv tým bez použití pravidla 12 Dohoda.

Pravidlo 8 Tresty

Menší trest
Větší trest
Osobní trest
Trest do konce utkání

Trest ve hře

Trestný střílení
Trest doživotní

Trest mimo vl. tým

z důvodu ochrany hráčů se souboje u mantinelů a dohrávání budou posuzovat 
přísněji.
- 1min. 30sec.
- 5min. = osobní trest OK
- 10min.
- do konce utkání - do zápisu bude zapsáno 15min. = 1xSTOP zápas
(Trest  platí  od  chvíle  udělení  trestu  v  daném  kole  po  celou  dobu  do  konce
následného kola a tak hráč nemůže nastoupit k jakémukoliv zápasu.) 
- do konce utkání - do zápisu bude zapsáno 20min. = 3xSTOP zápas
(Trest  platí  od  chvíle  udělení  trestu  v  daném  kole  po  celou  dobu  do  konce
následného kola a tak hráč nemůže nastoupit k jakémukoliv zápasu.) 
- nájezd
- trest doživotní - vyloučení týmu či hráče ze soutěže může udělit jen Ředitel
soutěže na základě projednání LIGOVÉ RADY
- Pokud hráč dostane trest v zápase za jiný tým . Stopka platí na celé období než
trest uplyne
- Hráč který obdrží trest a v dané sezóně mu nevyprší se mu trest přesouvá do
následné sezóny. Vztahuje se i na rozhodnutí Ředitele soutěže.
- Tresty OK a TH se budou dále projednávat na ligové radě.
- Tresty a prohřešky týmů se budou posuzovat dle platných pravidel Š.L.A.H. a
 platných pravidel ČSLH.

Pravidlo 9 Ligová Rada
Ředitel
Vedoucí týmů
Vedoucí rozhodčích
Partner

Rada se bude scházet pravidelně po odehrání jedné části v době dle možností
ředitele  soutěže.  Bude  řešit  zápisy  o  utkání,  stížnosti,  žádosti  a  život  kolem
soutěže. Rozhodovací právo bude mít pouze jeden zástupce týmu. Ředitel či hl.
partner  nebude mít možnost hlasování, však může výsledek hlasování vetovat a
vrátit  k  přepracování.  Vždy rozhoduje hlas  většiny,v  případě rovnosti  rozhodne
hlas Ředitele či hl. partnera soutěže. Při udělování VLR musí dojít ke shodě všech
vedoucích jednotlivých týmu aby VLR mohlo být uděleno.
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Pravidlo 10 Dohoda
Toto pravidlo umožňuje jednotlivým týmům upřednostnit  DOHODU  před pravidly
Š.L.A.H..Však pouze  v případě dojde-li k oboustranné schodě a schválení, které
bude řádně zapsáno v zápisu o utkání  a podepsáno oběma zástupci.  Dohoda
nesmí být upřednostněna před rozhodnutím Rozhodčích či Ligové Rady.

Pravidlo 11 Hráči
P

VLR

A

B

C

E

F

G

H

V

DK

PLR

- Tým má možnost si vypůjčit k odehrání zápasu maximálně 4hráče s označením
A z týmů kteří hrají letošní sezónu Š.L.A.H. bez použití pravidla 12 Dohoda. Však
pouze  do maximálního počtu 10 hráčů  a pokud se tito hráči  v minulé sezóně
neumístili do desátého místa v kanadského bodování. Statistika se bude zapisovat
pouze týmu za který tito hráči nastoupí.  
-  Na hráče a  týmy kteří  byli  zapsány na soupiskách ze sezóny 2016-2017 se
pravidlo hráči nevztahuje, pokud nedojde ke změně aktivity jednotlivých hráčů a
oni tak touto změnu neporuší pravidla pro tuto sezónu. Příchodem nových hráčů
do týmu, kteří budou muset mít určité omezení, se VLR na tým nevztahuje.
( O Výjimku Ligové Rady může tým zažádat jak před začátkem sezóny tak i v
průběhu. Však udělení VLR je podmíněno souhlasem všech Vedoucí jednotlivých
týmů. Stačí aby jeden byl proti a VLR nelze udělit. )
- Hráči neregistrovaně nikdy nehrající a hráči kteří neprošli hokejovou přípravkou, i
ti kteří  hrají jinou neregistrovanou amatérskou soutěž bez omezení počtu
- Hráči kteří  dovršili  40 let  a pouze absolvovali  hokejovou přípravku do úrovně
juniorů a pak se dále nezúčastnili  žádné registrované soutěže pod ČSLH či  v
zahraničí bez omezení počtu.
- Hráči kteří dovršili 50 let absolvovali hokejovou přípravku do úrovně juniorů a
dále  se  pak  zúčastnili  maximálně  okresní  registrované  soutěže  mužů  10let
nehrající okresní soutěž mužů bez omezení počtu.
- Hráči kteří  dovršili  33 let  a pouze absolvovali  hokejovou přípravku do úrovně
juniorů a pak se dále nezúčastnili  žádné registrované soutěži  pod ČSLH nebo
zahraničí v maximálním počtu tří hráčů.
- Hráči kteří dovršili 35 let absolvovali hokejovou přípravku do úrovně juniorů a
dále  se  pak zúčastnili  maximálně  okresní  registrované  soutěže  mužů   5let  již
nehrající okresní soutěž v maximálním počtu tří hráčů.
- Hráči kteří dovršili 45 let absolvovali hokejovou přípravku do úrovně juniorů a
dále  se  pak   zúčastnili  maximálně  krajské  registrované  soutěže  mužů  10  let
nehrající krajskou soutěž či 5 let okresní soutěž v maximálním počtu 2 hráčů.
- Brankáři  bez omezení věku kteří prošli hokejovou přípravkou do úrovně juniorů
5let  již  nehrající  a  dále  se  pak  zúčastnili  či  zúčastňují  maximálně  okresní
registrované soutěže mužů
- Hráč který obdrží od LIGOVÉ RADY výjimku. 
(  O  Výjimku  může  tým  zažádat  pouze  před  začátkem  sezóny  a  o  udělení
rozhoduje hlas většiny. Během sezóny nelze o Výjimku zažádat. )
Udělená Výjimka přechází automaticky i do dalších nadcházejících sezón.
- Hráč který obdrží Divokou kartu.  Jedná se o hráče který na základě žádosti od
týmu který skončil na posledním místě v předešlé sezóny dostane označení DK  a
může tak nastupovat za svůj tým, ale i za tento tým v jakémkoliv počtu. Statistika
se zapisuje pouze týmu.

Tým  může   mít  na  soupisce  maximálně  5  hráčů  kteří  vyplývají  z
povolených hráčů označených body E,F,G,V  
                                                                                        

-  Nově  příchozí  tým do  soutěže  nemá  právo  na  1.Ligové  Radě dané  sezóny
hlasovat ani navrhovat změny v pravidlech.
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Pravidlo 12 Ocenění,Umístění

1.místo
2.-4.místo
5.-10.místo
Nejproduktivnější hráč
Nejproduktivnější 
brankář
Nejslušnější tým
Fanoušek Š.L.A.H.

Při zpracování výsledků během sezóny se bude brát zřetel na:
1.Větší počet bodů
2.Celkové skóre
3.Vzájemné zápasy
4.Větší počet vstřelených branek

Při zpracování konečných výsledků se bude brát zřetel na:
1.Větší počet bodů
2.Vzájemné zápasy
3.Vzájemné skóre
4.Větší počet vstřelených branek

- Putovní pohár,Pohár umístění,Diplom
- Pohár umístění,Diplom
- Plaketa umístění,Diplom
- Plaketa,Diplom
- Plaketa,Diplom

- Diplom
- Trofej,Diplom

Správce Ligy si nárokuje případnou změnu ocenění dle nároků hlavního partnera.

Pravidlo 13 Divoká karta – DK
Tým který se umístí v předešlé sezóně na posledním místě, má možnost si zvolit z
prvních  deseti  hráčů  kanadského  bodování,   pokud  není  upřesněno  jinak,  tzv
Divokou  kartu,  hráče  který  bude  moci  v  dané  sezóně  hrát  za  tento  tým,  ale
zároveň i za svůj tým. Však tento hráč je osvobozen od finanční účasti a jeho
kanadské body se budou připočítávat do jeho statistik.

Pravidlo 14 Upravená pravidla Š.L.A.H.
- Pokud hráči při hře spadne helma nesmí pokračovat ve hře a musí ihned odjet
na střídačku, pokud tak neučiní a zasáhne do hry bude mu udělen menší trest.
- Na rozbruslení  musí  mít  každý hráč  kompletní  výstroj  pokud po napomenutí
rozhodčím hráč neuposlechne bude mu udělen menší trest.
- Nařízené trestné střílení může odehrát pouze faulovaný hráč, pokud však dojde k
zranění hráče může ho nahradit náhradník pouze však hráč který se v době faulu
nacházel v poli.
- Pokud je udělen trest pro hráčskou lavici trest odchází odsedět hráč který je v té
době v poli
- Pravidlo o posouzení hybridního zakázaného uvolnění se nebude v Š.L.A.H.
uplatňovat
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