


	
	 	

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
pro soutěže řízené KVV ČSLH kraj PRAHA sezona 2019 - 2020 

 
1/Řídící orgán soutěže:  Sportovně technická komise KVV ČSLH kraj Praha (dále 

jen STK). 
 
2/Všeobecné pokyny: Všechna utkání se hrají podle platných “Pravidel IIHF LH  

schválených na léta 2018-2022, platného “Soutěžního a disciplinárního řádu“ (dále  

jen SDŘ) a ostatních směrnic ČSLH, pokud není tímto rozpisem stanoveno jinak.  

 

3/Pořadatel utkání: Pořadatelem utkání jsou hokejové kluby (dále jen HOK),  

uvedené v rozpisu na prvním místě. Veškeré náklady přímo spojené s utkáním  

(ledová plocha, časomíra, rozhodčí, zdravotní a pořadatelská služba) hradí 

pořádající HOK. 

 

4/Termíny utkání: V rozpisu soutěže jsou stanoveny termíny: 
 

Muži – utkání se sobotními (nedělními) daty. Znamená to, že oddíl může utkání  

sehrát i v předcházející pátek odpoledne, v sobotu a neděli, pokud není dvoukolo,  

aniž by se utkání považovalo za předehrávané nebo odložené. Pořádající oddíl  

nemusí tedy na tyto dny žádat soupeře o souhlas podle bodu 6 (předehrání utkání). 

Na utkání je nařízeno rezervovat 2 1/2 hod. ledové plochy. 

 
5/Hrací termíny:  
a/ pevné termíny, udané oddíly do tohoto rozpisu, jsou považovány za směrodatné a  

oddíl nemusí tato utkání soupeři hlásit. Hostující oddíl je povinen dostavit se k utkání  

s pevným termínem, pokud nedojde mezi oddíly k dohodě podle bodu 6 (předehrání  

utkání). 
Veškerá administrace utkání (hlášení, změny pořadatelství a termínů, apod.) probíhá 

prostřednictvím elektronického systému ČSLH (dále jen el. systém). Prostřednictvím 

tohoto el. systému jsou povinny hlásit termín utkání všechny kluby v soutěžích 

řízených STK . V případě, že k dohodě nedojde, jsou oddíly povinny sehrát utkání v 

původním termínu. 



	
	 	

6/Předehrání utkání: (vlastní ustanovení) Předehrát utkání je možné kdykoliv po  

dohodě obou oddílů. Souhlas soupeře o předehrání utkání v el. systému je 

rozhodující při ev. disciplinárním řízení v případě nesehrání utkání. Změna je platná 

po odsouhlasení STK . 
V případě, že k dohodě nedojde, jsou oddíly povinny sehrát utkání v původním  

termínu. 
	

7/Odložené utkání: Odložit utkání, čl. 305 SDŘ je možné jen z velmi vážných  

důvodů. Toto utkání musí být sehráno dle rozhodnutí STK, nejpozději však do 

posledního dne příslušné soutěže.. 

 
8/Zápis o utkání:  Jména hráčů, trenérů a vedoucího družstva jsou načítána ze 

systému. U trenérů je nutno uvést skutečně toho trenéra, který je utkání přítomen a 

též trenérskou licenci. Do zápisu se zapisují oba brankaři.  

 

9/Zodpovědnost za vypracování zápisu o utkání: 
1. Součinnost při zpracování tzv. „malého elektronického zápisu o utkání“:  

a) v sezóně 2019-2020 platí pro všechny mistrovské soutěže řízené a 
organizované ČSLH, KVV ČSLH a OVV ČSLH s výjimkou Extraligy ledního 
hokeje seniorů a soutěží uvedených v čl. 14 písm. a) těchto všeobecných 
ustanovení, 

b) „malý elektronický zápis o utkání“ je zpracován v aplikaci provozované na 
adrese webové stránky http://maly.hokejovyzapis.cz (dále také jako 
„Aplikace“), 

c) je právem Klubu před sezónou 2019-2020 určit, zda budou zápisy o utkání 
konaných na hřišti družstva Klubu zpracovávány on-line v průběhu utkání, či 
zda budou zpracovávány zapisovatelem utkání ručně s tím, že je následnou 
povinností pořádajícího Klubu přepsat údaje z kopie zápisu o utkání 
podepsaného rozhodčími utkání do Aplikace, 

d) 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, 

e) 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. 

 

Upozornění: 

- k utkání nastupuje družstvo domácích ve světlých dresech  
Po skončení utkání zajistí vedoucí: 
- aby ze zápisu byli vyškrtnuti hráči, kteří do hry nezasáhli, 
- parafují kolonky trestů, čímž dokladují, že s nimi byli seznámeni a že převzali zpět  

registrační a trenérské průkazy, 

- překontrolují střelce branek a jejich asistenty, v případě, že i po tom zjistí STK  

nesrovnalosti budou příslušní vedoucí a rozhodčí řešeni DK 

 
10/ Hrací doba: Čistý čas: 3x20  min. Tresty: 2, 5, 10 min. 

Hrubý čas: 3x35 min. Tresty: 3, 9, 18 min. 

Utkání se hrají na čistý čas. Úprava musí být provedena před utkáním a po každé  

třetině (u soutěží žáků a přípravek po dvou odehraných třetinách). Pořádající oddíl je  

povinen zajistit časomíru. V případě, že nebude zabezpečena časomíra nebo úprava  

ledu, je povinností oddílů utkání sehrát a rozhodčí uvede tuto skutečnost do zápisu o  

utkání. Následně bude řešeno řídícím soutěže. 

 
11/ Kotouče: (vlastní ustanovení) Povinností pořádajícího družstva je zabezpečit 20  

kotoučů na rozbruslení pro hostující družstvo. 

 

12/Registrační průkazy: Všechna družstva musí startovat na platné registrační  

průkazy, vydané ČSLH. Po uplynutí doby platnosti nesmí hráč nastoupit k utkání až 

do okamžiku prodloužení. Povinností všech hráčů, kteří věkově odpovídají, je mít u  

sebe občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz apod.). Tento  



	
	 	

doklad musí hráč předložit při  ev. konfrontaci. Pokud konfrontovaný hráč nebude  

schopen předložit doklad totožnosti, bude jeho start považován za neoprávněný se  

všemi důsledky. Mladší hráč může nastoupit pouze v souladu se SDŘ čl. 219.  

 
13/Řízení utkání: Utkání KPPM a ŽL řídí 3 (tři), KPP 2(dva) a minihokej 1 (jeden) 

rozhodčí. Delegaci rozhodčích na utkání provádí příslušné komise rozhodčích. 

Pokud se rozhodčí nedostaví, je povinností obou mužstev pokusit se zajistit rozhodčí 

místní  ev. rozhodčí laiky (min. dva). Tato skutečnost se uvede do „Zápisu o utkání“ a 

je povinností vedoucího domácího mužstva tento zápis doručit na sekretariát KVV 

ČSLH kraj Praha. 
 

- rozhodčí nesmí zahájit utkání pokud není přítomných 10 + 1 hráč 
- rozhodčí nesmí připustit ke hře hráče, který: 
a) mladší 18-ti let jestliže nemá chránič hrdla (u ročníku nar. 2002 tato povinnost  

platí do 31.12.2019), 
b) mladší 18-ti let jestliže nemá celoobličejovou masku (u ročníku nar. 2002 tato  
povinnost platí do 31.12.2019),   
c) hráči narození po 31.12.1974 musí mít chránič očí  
 
14/Zdravotní  způsobilost:  Všichni hráči v soutěži startují s platnou lékařskou 

prohlídkou, za což zodpovídá HOK. HOK a rodiče hráčů do 18-ti let odpovídají také  

za  momentální  zdravotní  stav  hráčů. Řídící soutěže neodpovídá za nedodržení 

tohoto ustanovení.  Kontrolu potvrzení o lékařské prohlídce jsou oprávněny provádět 

pouze řídící orgány soutěže (ne rozhodčí).  
 
15/Zdravotní opatření: Viz. Příloha č. 2 
 
16/Pořadatelská  služba: Pořádající  HOK  je povinen zajistit pořadatelskou službu 

dle SDŘ čl. 315 - 316 tak, aby nedošlo k narušení průběhu utkání diváky a to až do 

odjezdu soupeře a rozhodčích. 
 
17/Finanční postihy: Všechny finanční postihy jsou udělovány dle Přílohy č. 2 odst 

A a B Disciplinárního řádu ČSLH. 
 



	
	 	

 
18/Termíny zasedání disciplinární komise: 
 DK KVV ČSLH kraj Praha zasedá v soutěžním období, od 1. září do 31. března, 

průběžně dle doručených případů.  Disciplinárního jednání se může zúčastnit (v 

souladu se SDŘ čl. 520) provinivší se hráč, ev. provinivší se činovník a zástupce 

HOK. Při řešení přestupků hráčů nebo činovníků KPPM bude přítomen i HR, který 

řídil utkání.  
 
19/ Změny vedoucích družstev: Změnu vedoucího nebo organizačního pracovníka 

je nutno nahlásit neprodleně na sekretariát  KVV ČSLH kraj Praha (e-mail : ks-

prazsky@cslh.cz). 
 
20/ Upozornění: Řídící orgán soutěže upozorňuje oddíly, že mužstvo v utkání musí 

vést trenér s platnou licencí, vydanou ČSLH dle směrnic vydaných VV ČSLH. Řídící 

orgán soutěže upozorňuje rozhodčí, že jsou povinni důsledně vyžadovat předkládání 

originálů trenérských průkazů a průkazů všech přítomných funkcionářů na hráčské 

lavici před utkáním. 
 
21/ Podmínky pro start v kvalifikaci: Hráč nastupující v kvalifikaci musí mít v klubu 

odehráno 50% utkání v dané sezoně (sčítají se starty v různých věkových 

kategoriích), utkání Play-Off se do tohoto počtu nezapočítávají. Podmínku 50% 

odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění 

hrát za klub do 15.12. 2019 a následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za 

jiný klub. U brankařů se do tohoto počtu započítávají i ta utkání, ve kterých byl 

uveden v zápise o utkání, i když do hry nezasáhl.     
 
22/ Závěrečná ustanovení: Tato “Směrnice” je závazná pro všechny  HOK 

zúčastněné v soutěži, jejich hráče a činovníky, rozhodčí i řídící orgán soutěže. Řídící 

orgán soutěže si vyhrazuje právo provádět ve “Směrnici”, v případě nutnosti, změny 

a doplňky, které budou vyhlašovány v zápisech ze schůzí KVV ČSLH kraj Praha a 

zasílány všem družstvům v soutěžích. 

 

 

 



	
	 	

Adresáře VV ČSLH, sekretariátu ČSLH a krajských pracovišť ČSLH jsou 
uvedeny na příslušných webových stránkách. 
Tuto  směrnici  schválil  KVV ČSLH kraj Praha na  svém  zasedání  dne 12. 
srpna 2019. 



                     KRAJSKÝ PŘEBOR PRAHY - MUŽI
                            V SEZÓNĚ 2019 - 2020

Adresář klubů

Oddíl ORG.pracovník spojení tb/tz fax,e-mail

HC Hvězda Praha Josef Reigl
Na Rozdílu 1 602765300
160 05 Praha 6 josefreigl80@gmail.com

HC Kobra Praha "B" Jan Procházka
Pujmanové 871 602346345
140 00 Praha 4 probull22atlas.cz

SK Žižkov Praha Bohumil Fojt
Pitterova 2878/5 721606273
130 00 Praha 3 b.fojt@seznam.cz

HC TNP Praha Jan Mišner
k Vodárně 482 604774428
250 65 Praha hctnppraha@gmail.com

HC Smíchov 1913 Tomáš Hora

hora@hczbraslav.cz



                     KRAJSKÝ PŘEBOR PRAHY - MUŽI

Účastníci podle vylosovaných čísel

1 HC Berounští medvědi 7 SK Žižkov Praha
2 TNP Praha 6 HC Letci Letňany
3 HC Smíchov 1913 5 HC Kobra Praha "B"
4 HC Hvězda Praha 

Pevné termíny utkání

HOK hrací den - začátek
TNP Praha so 17,00 ZS Škoda ICE RING
HC Kobra Praha "B" výzva  ZS Kobra
SK Žižkov Praha výzva  ZS Nikolajka
HC Hvězda Praha "A" so 18,30 ZS Hvězda 
HC Smíchov 1913 výzva  ZS Nikolajka
HC Letci Letňany výzva ZS Icearena Letňany
HC Berounští medvědi výzva ZS Beroun

Systém soutěže :

7 družstev čtyřkolově každý s každým  ( 28 kol/ 24 utkání )

 Vítěz má právo účasti v kvalifikaci o II. ligu ČR.

Zápisy o utkání se zpracovávají formou malého el. zápisu.

Řídící soutěže : Bohuslav Mikeš 
                     tlf. 607721266



Krajský přebor Prahy muži

1. kolo 21. 09. 2019 sobota
1001 TNP Praha : SK Žižkov Praha ....... : .......
1002 HC Smíchov 1913 : HC Letc Letňany ....... : .......
1003 HC Hvězda Praha : HC Kobra Praha B ....... : .......

2. kolo 28. 09. 2019 sobota
1004 HC Letc Letňany : HC Hvězda Praha ....... : .......
1005 SK Žižkov Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......
1006 HC Berounští medvědi : TNP Praha ....... : .......

3. kolo 05. 10. 2019 sobota
1007 HC Smíchov 1913 : HC Berounští medvědi ....... : .......
1008 HC Hvězda Praha : SK Žižkov Praha ....... : .......
1009 HC Kobra Praha B : HC Letc Letňany ....... : .......

4. kolo 12. 10. 2019 sobota
1010 SK Žižkov Praha : HC Kobra Praha B ....... : .......
1011 HC Berounští medvědi : HC Hvězda Praha ....... : .......
1012 TNP Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......

5. kolo 19. 10. 2019 sobota
1013 HC Hvězda Praha : TNP Praha ....... : .......
1014 HC Kobra Praha B : HC Berounští medvědi ....... : .......
1015 HC Letc Letňany : SK Žižkov Praha ....... : .......

6. kolo 26. 10. 2019 sobota
1016 HC Berounští medvědi : HC Letc Letňany ....... : .......
1017 TNP Praha : HC Kobra Praha B ....... : .......
1018 HC Smíchov 1913 : HC Hvězda Praha ....... : .......

7. kolo 28. 10. 2019 pondělí
1019 HC Kobra Praha B : HC Smíchov 1913 ....... : .......
1020 HC Letc Letňany : TNP Praha ....... : .......
1021 SK Žižkov Praha : HC Berounští medvědi ....... : .......

8. kolo 02. 11. 2019 sobota
1022 SK Žižkov Praha : TNP Praha ....... : .......
1023 HC Letc Letňany : HC Smíchov 1913 ....... : .......
1024 HC Kobra Praha B : HC Hvězda Praha ....... : .......

9. kolo 09. 11. 2019 sobota
1025 HC Hvězda Praha : HC Letc Letňany ....... : .......
1026 HC Smíchov 1913 : SK Žižkov Praha ....... : .......
1027 TNP Praha : HC Berounští medvědi ....... : .......



10. kolo 16. 11. 2019 sobota
1028 HC Berounští medvědi : HC Smíchov 1913 ....... : .......
1029 SK Žižkov Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
1030 HC Letc Letňany : HC Kobra Praha B ....... : .......

11. kolo 23. 11. 2019 sobota
1031 HC Kobra Praha B : SK Žižkov Praha ....... : .......
1032 HC Hvězda Praha : HC Berounští medvědi ....... : .......
1033 HC Smíchov 1913 : TNP Praha ....... : .......

12. kolo 30. 11. 2019 sobota
1034 TNP Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
1035 HC Berounští medvědi : HC Kobra Praha B ....... : .......
1036 SK Žižkov Praha : HC Letc Letňany ....... : .......

 
13. kolo 07. 12. 2019 sobota
1037 HC Letc Letňany : HC Berounští medvědi ....... : .......
1038 HC Kobra Praha B : TNP Praha ....... : .......
1039 HC Hvězda Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......

14. kolo 14. 12. 2019 sobota
1040 HC Smíchov 1913 : HC Kobra Praha B ....... : .......
1041 TNP Praha : HC Letc Letňany ....... : .......
1042 HC Berounští medvědi : SK Žižkov Praha ....... : .......

15. kolo 21. 12. 2019 sobota
1043 TNP Praha : SK Žižkov Praha ....... : .......
1044 HC Smíchov 1913 : HC Letc Letňany ....... : .......
1045 HC Hvězda Praha : HC Kobra Praha B ....... : .......

16. kolo 04. 01. 2020 sobota
1046 HC Letc Letňany : HC Hvězda Praha ....... : .......
1047 SK Žižkov Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......
1048 HC Berounští medvědi : TNP Praha ....... : .......

17. kolo 05. 01. 2020 neděle
1049 HC Smíchov 1913 : HC Berounští medvědi ....... : .......
1050 HC Hvězda Praha : SK Žižkov Praha ....... : .......
1051 HC Kobra Praha B : HC Letc Letňany ....... : .......

18. kolo 11. 01. 2020 sobota
1052 SK Žižkov Praha : HC Kobra Praha B ....... : .......
1053 HC Berounští medvědi : HC Hvězda Praha ....... : .......
1054 TNP Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......



19. kolo 18. 01. 2020 sobota
1055 HC Hvězda Praha : TNP Praha ....... : .......
1056 HC Kobra Praha B : HC Berounští medvědi ....... : .......
1057 HC Letc Letňany : SK Žižkov Praha ....... : .......

20. kolo 25. 01. 2020 sobota
1058 HC Berounští medvědi : HC Letc Letňany ....... : .......
1059 TNP Praha : HC Kobra Praha B ....... : .......
1060 HC Smíchov 1913 : HC Hvězda Praha ....... : .......

21. kolo 01. 02. 2020 sobota
1061 HC Kobra Praha B : HC Smíchov 1913 ....... : .......
1062 HC Letc Letňany : TNP Praha ....... : .......
1063 SK Žižkov Praha : HC Berounští medvědi ....... : .......

22. kolo 08. 02. 2020 sobota
1064 SK Žižkov Praha : TNP Praha ....... : .......
1065 HC Letc Letňany : HC Smíchov 1913 ....... : .......
1066 HC Kobra Praha B : HC Hvězda Praha ....... : .......

23. kolo 15. 02. 2020 sobota
1067 HC Hvězda Praha : HC Letc Letňany ....... : .......
1068 HC Smíchov 1913 : SK Žižkov Praha ....... : .......
1069 TNP Praha : HC Berounští medvědi ....... : .......

24. kolo 22. 02. 2020 sobota
1070 HC Berounští medvědi : HC Smíchov 1913 ....... : .......
1071 SK Žižkov Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
1072 HC Letc Letňany : HC Kobra Praha B ....... : .......

25. kolo 29. 02. 2020 sobota
1073 HC Kobra Praha B : SK Žižkov Praha ....... : .......
1074 HC Hvězda Praha : HC Berounští medvědi ....... : .......
1075 HC Smíchov 1913 : TNP Praha ....... : .......

26. kolo 07. 03. 2020 sobota
1076 TNP Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
1077 HC Berounští medvědi : HC Kobra Praha B ....... : .......
1078 SK Žižkov Praha : HC Letc Letňany ....... : .......

27. kolo 14. 03. 2020 sobota
1079 HC Letc Letňany : HC Berounští medvědi ....... : .......
1080 HC Kobra Praha B : TNP Praha ....... : .......
1081 HC Hvězda Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......

28. kolo 21. 03. 2020 sobota
1082 HC Smíchov 1913 : HC Kobra Praha B ....... : .......
1083 TNP Praha : HC Letc Letňany ....... : .......
1084 HC Berounští medvědi : SK Žižkov Praha ....... : .......



Liga juniorů
Počet účastníků : 83
Počet utkání : 35-44
Hrací dny : pátek, neděle

Systém soutěže

1. část:
- 83 družstev rozděleno územně do 14 skupin; 6 družstev ve skupině „A“, 5 družstev
ve skupině „B, 6 družstev ve skupině „C“, 6 družstev ve skupině „D“, 6 družstev ve
skupině „E“, 6 družstev ve skupině „F“, 6 družstev ve skupině „G“, 6 družstev ve
skupině „H“, 6 družstev ve skupině „I“, 6 družstev ve skupině „J“, 6 družstev ve
skupině „K“, 6 družstev ve skupině „L“, 6 družstev ve skupině „M“ a 6 družstev ve
skupině „N“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (8 - 10
utkání).

2. část
a) - Nadstavbová:

- skupiny „O“, „P“, „R“ - družstva umístěná po 1. části ve skupinách „A“ - „K“ na 1. a
2. místě a dvě družstva, která z družstev umístěných ve skupinách „A“ - „K“ na 3.
místě dosáhla dle 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. Družstva, která se umístí po této části soutěže ve skupinách
„O“, „P“ a „R“ na 1. místě, postupují do 3. části - „O postup do ELJ“.
- skupina „S“ - družstva umístěná po 1. části ve skupinách „L“ - „N“ na 1. a 2. místě a
dvě družstva, která z družstev umístěných ve skupinách „L“ - „N“ na 3. místě dosáhla
dle čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, se utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání)
s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají. Družstvo,
které se umístí po této části soutěže ve skupině „S“ na 1. místě, postupuje do 3. části
- „O postup do ELJ“.

b) - O umístění:
- skupiny „T“, „U“, „V“, „X“ - družstva umístěná po 1. části ve skupinách „A“ - „K“ na 4.
- 6. místě a 9 družstev, která po 1. části dosáhla z družstev umístěných ve skupinách
„A“ - „K“ na 3. místě nejnižšího pořadí dle čl. 418 SDŘ, rozdělená na základě
územního principu do čtyř skupin, se v jednotlivých skupinách utkají tříkolově každý
s každým (27 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže
nezapočítávají.
- skupina „Y“ - družstva umístěná po 1. části ve skupinách „L“ - „N“ na 4. - 6. místě  a
1 družstvo, které po 1. části dosáhlo z družstev umístěných ve skupinách „L“ - „N“ na
3. místě nejnižšího pořadí dle čl. 418 SDŘ, se utkají tříkolově každý s každým (27
utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.



3. část - O postup do ELJ
- družstva umístěná po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupinách „O“, „P“, „R“ a  „S“ na
1. místě se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání), s tím, že v této části
soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají. Družstva,
která se po této části soutěže umístí na 1. a 2. místě, získávají ve smyslu čl. 208
SDŘ právo účasti v soutěži ELJ pro sezónu 2019/2020.

Utkání všech částí této soutěže 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, v průběhu soutěže je
pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Technické normy

1. V soutěži startují hráči ročníku narození 2000, 2001 a 2002.

2. Družstvo je povinno nastoupit do utkání LJ ve stanoveném počtu hráčů
následovně:

a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 18 hráčů do pole

(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

3. V utkání mohou za družstvo nastoupit maximálně 2 hráči ročníku narození 1999 a
právě 1 brankář ročníku narození 1999. Start Cizinců ročníku narození 1999 není
povolen.

4. V utkání mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 Cizinci, přičemž start
brankáře-Cizince není povolen.

5. V utkání LJ může za družstvo nastoupit celkem maximálně 5 hráčů na střídavé
hostování dle čl. 7 odst. 4. Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy, a to:

- z DHL ELJ hráči ročníku narození 2002,
- z ELD hráči ročníku narození 2003.

6. Pořádající klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání
pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

7. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 99 ze dne 3. 4. 2018
povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo
zdravotnického záchranáře.

8. Domácí družstvo nastupuje k utkání ve světlých dresech, družstvo hostující
v dresech tmavých.



9. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem, brankář může mít odlišnou barvu
kalhot (výjimka z čl. 40 bodu i. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných
ustanovení).

10. Hráči širšího kádru reprezentace ČR „18“ musí nosit helmu s mřížkou po celou
sezónu (výjimka z Přílohy č. 3 Všeobecných ustanovení).

11. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy
ledové plochy (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel).

12. Evidence trestů dle čl. 529 odst. 2. SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže
přenáší.



LIGA  JUNIORŮ -  základní část
V  SEZONĚ  2019 2020  SKUPINY C a  D

Adresář klubů

Oddíl ORG.pracovník spojení tb/tz fax,e-mail

HC Letci Letňany Tomáš Blažek 286936029
Tupolevova 669 734720939
190 00 Praha 9

HC Hvězda Praha Josef Reigl
Na Rozdílu 1 602765300
160 05 Praha 6

PZ Kladno Václav Blažek
Hokejových legend 2531 775254323
272 01 Kladno

HC Smíchov 1913 Tomáš Hora
Dostihová 62/25
159 00 Praha 5

SC Kolín Bc. Tereza Hölzlová
Brankovická 1289 724361930
280 02 Kolín

HC Benátky n. Jizerou Mgr. Martin Novák
Mělnická 35 608731952

, 294 71 Benátky n. J. 

HC Poděbrady David Kubát
Na Skupici  614 730155116
290 01 Poděbrady

SK Černošice Luděk Záhorský
Fugnerova 1244 603161237
252 28 Černošice

SK Sršni Kutná Hora Jiří Tvrdík
Lučanská 392 721423473
284 01 Kutná Hora

Slavoj Velké Popovice Jaroslav Chochola
Ringhofferova 336 603897510
251 69 Velké Popovice

HC Junior Mělník Ing. Viktor Šebík
Klášterní 647 720408110
276 01 Mělník

hcletci@centrum.cz

josefreigl80@gmail.com

Vaclav.blazek@rytrikladno.cz

hora@hczbraslav.cz

tereza,holzlova@sc-kolin.cz

hokejbenatky-mladež@seznam.cz

d.kubat@hcpdy.cz

zahorskyludek@seznam.cz

sksrsni@sksrsni.cz

tj-slavoj@email.cz

vikto.sebik@juniormelnik.cz

mailto:hcletci@centrum.cz
mailto:josefreigl80@gmail.com
mailto:Vaclav.blazek@rytirikladno.cz
mailto:hora@hczbraslav.cz
mailto:hokejkralupy@seznam.cz
mailto:hokejbenatky-mlade%C5%BE@seznam.cz
mailto:d.kubat@hcpdy.cz
mailto:zahorskyludek@seznam.cz
mailto:sksrsni@sksrsni.cz
mailto:tj-slavoj@email.cz
mailto:vikto.sebik@juniormelnik.cz


                    Účastníci podle vylosovaných čísel  skupina C

1 HC Letci Letňany 2 HC Hvězda Praha
5 HC Smíchov 1913 4 PZ Kladno
6 SK Černošice 3 HC Junior Mělník

Pevné termíny utkání  
HOK Hrací den - začátek Hrací den - začátek

HC Letci Letňany pátek - výzva neděle - výzva

HC  Smíchov 1913 pátek - výzva neděle - výzva

HC Junior Mělník pátek - výzva neděle - výzva

HC Hvězda Praha pátek - výzva neděle - výzva

PZ Kladno pátek - výzva neděle - výzva

SK Černošice pátek - výzva neděle - výzva

                    Účastníci podle vylosovaných čísel  skupina D

5 HC Benátky n. J. 2 Slavoj Velké Popovice
1 SK Sršni Kutná Hora 3 HC Poděbrady

4 SC Kolín

Pevné termíny utkání  
HOK Hrací den - začátek Hrací den - začátek

SK Sršni Kutná Hora pátek - výzva pátek - výzva

Slavoj Velké Popovice pátek - výzva pátek - výzva

HC Poděbrady pátek - výzva neděle - výzva

SC Kolín pátek - výzva neděle - výzva

HC Benátky n. Jizerou pátek - výzva pátek - výzva

Řídící soutěže: Bohumil Mikeš
                         tlf. 607721266

Výzva znamená uveřejnění času utkání v el. Zápise, minimálně sedm dní před datumem  
utkání.



Liga  juniorů - základní část
skupina C 

1. kolo 08. 09. 2019 neděle
1150 HC Letci Letňany : SK Černošice ....... : .......
1151 HC Hvězda Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......
1152 HC Junior Mělník : PZ Kladno ....... : .......

2. kolo 13. 09. 2019 pátek
1153 SK Černošice : PZ Kladno ....... : .......
1154 HC Smíchov 1913 : HC Junior Mělník ....... : .......
1155 HC Letci Letňany : HC Hvězda Praha ....... : .......

3. kolo 15. 09. 2019 neděle
1156 HC Hvězda Praha : SK Černošice ....... : .......
1157 HC Junior Mělník : HC Letci Letňany ....... : .......
1158 PZ Kladno : HC Smíchov 1913 ....... : .......

4. kolo 22. 09. 2019 neděle
1159 SK Černošice : HC Smíchov 1913 ....... : .......
1160 HC Letci Letňany : PZ Kladno ....... : .......
1161 HC Hvězda Praha : HC Junior Mělník ....... : .......

5. kolo 27. 09. 2019 pátek
1162 HC Junior Mělník : SK Černošice ....... : .......
1163 PZ Kladno : HC Hvězda Praha ....... : .......
1164 HC Smíchov 1913 : HC Letci Letňany ....... : .......

6. kolo 29. 09. 2019 neděle
1165 SK Černošice : HC Letci Letňany ....... : .......
1166 HC Smíchov 1913 : HC Hvězda Praha ....... : .......
1167 PZ Kladno : HC Junior Mělník ....... : .......

7. kolo 06. 10. 2019 neděle
1168 PZ Kladno : SK Černošice ....... : .......
1169 HC Junior Mělník : HC Smíchov 1913 ....... : .......
1170 HC Hvězda Praha : HC Letci Letňany ....... : .......

8. kolo 11. 10. 2019 pátek
1171 SK Černošice : HC Hvězda Praha ....... : .......
1172 HC Letci Letňany : HC Junior Mělník ....... : .......
1173 HC Smíchov 1913 : PZ Kladno ....... : .......

9. kolo 13. 10. 2019 neděle
1174 HC Smíchov 1913 : SK Černošice ....... : .......
1175 PZ Kladno : HC Letci Letňany ....... : .......
1176 HC Junior Mělník : HC Hvězda Praha ....... : .......



10. kolo 20. 10. 2019 neděle
1177 SK Černošice : HC Junior Mělník ....... : .......
1178 HC Hvězda Praha : PZ Kladno ....... : .......
1179 HC Letci Letňany : HC Smíchov 1913 ....... : .......



Liga  juniorů - základní část
skupina  D

1. kolo 08. 09. 2019 neděle
1201 Slavoj Velké Popovice : HC Benátky n. Jizerou ....... : .......
1202 HC Poděbrady : SC Kolín ....... : .......

2. kolo 13. 09. 2019 pátek
1203 HC Benátky n. Jizerou : HC Poděbrady ....... : .......
1204 SK Sršni Kutná Hora : Slavoj Velké Popovice ....... : .......

3. kolo 15. 09. 2019 neděle
1205 HC Poděbrady : SK Sršni Kutná Hora ....... : .......
1206 SC Kolín : HC Benátky n. Jizerou ....... : .......

4. kolo 22. 09. 2019 neděle
1207 SK Sršni Kutná Hora : SC Kolín ....... : .......
1208 Slavoj Velké Popovice : HC Poděbrady ....... : .......

5. kolo 27. 09. 2019 pátek
1209 SC Kolín : Slavoj Velké Popovice ....... : .......
1210 HC Benátky n. Jizerou : SK Sršni Kutná Hora ....... : .......

6. kolo 29. 09. 2019 neděle
1211 HC Benátky n. Jizerou : Slavoj Velké Popovice ....... : .......
1212 SC Kolín : HC Poděbrady ....... : .......

7. kolo 06. 10. 2019 neděle
1213 HC Poděbrady : HC Benátky n. Jizerou ....... : .......
1214 Slavoj Velké Popovice : SK Sršni Kutná Hora ....... : .......

8. kolo 11. 10. 2019 pátek
1215 SK Sršni Kutná Hora : HC Poděbrady ....... : .......
1216 HC Benátky n. Jizerou : SC Kolín ....... : .......

9. kolo 13. 10. 2019 neděle
1217 SC Kolín : SK Sršni Kutná Hora ....... : .......
1218 HC Poděbrady : Slavoj Velké Popovice ....... : .......

10. kolo 20. 10. 2019 neděle
1219 Slavoj Velké Popovice : SC Kolín ....... : .......
1220 SK Sršni Kutná Hora : HC Benátky n. Jizerou ....... : .......



 

	
	

Liga	starších	žáků	„A“	2005-2006	
a	Liga	mladších	žáků	„C“	2007-2008	

	
Počet účastníků : 42 

(každý klub má družstvo „A“ starších a „C“ mladších žáků) 
Počet utkání  : 27-33 
Hrací dny  : sobota / neděle a v určených dnech školního volna 
  
 
Systém soutěže 
 
1. část: 
- 42 družstev rozděleno územně do 5 skupin; 8 družstev ve skupině 1 - „Ústecká“, 10 
družstev ve skupině 2 - „Pražská“, 8 družstev ve skupině 3 - „Královehradecká“, 8 
družstev ve skupině 4 - „Jihomoravská“, 8 družstev ve skupině 5 - 
„Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách 1 - „Ústecká“, 3 - „Královéhradecká“, 4  
- „Jihomoravská, 5 - „Moravskoslezská“ utkají čtyřkolově každý s každým 28 utkání). 
Družstva se ve skupině 2 - „Pražská“ utkají tříkolově každý s každým (27 utkání). 
 
 
2. část - Závěrečný turnaj o titul Mistr České republiky v kategorii starších 
žáků: 
- družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách kategorie starších žáků „A“ 
na 1. místě se utkají jednokolově každý s každým (5 utkání) s tím, že v této části 
soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají. 
Vítěz této části obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii starších žáků“. 
 
 
Utkání 1. části se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ. 
 
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je 
pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ. 
 
Utkání 2. části - „Závěrečný turnaj o titul Mistr České republiky v kategorii starších 
žáků“ 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 čtyřmi 
hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí 
zvláštní pravidla dle čl. 405 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, v průběhu soutěže je 
pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ. 

 
 
 
 
 



 

	
	

Technické normy 
 
1. V soutěži kategorie starších žáků „A“ startují hráči ročníku narození 2005 a 2006. 

V soutěži kategorie mladších žáků „C“ startují hráči ročníku narození 2007 a 
2008. 

 
2. V utkání kategorie starších žáků „A“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za 

družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2007. V utkání kategorie 
mladších žáků „C“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit 
maximálně 3 hráči ročníku narození 2009. 
 

3. V utkání kategorie starších žáků „A“ a mladších žáků „C“ mohou za družstvo 
nastoupit maximálně 3 Cizinci. 

 
4. V utkání kategorie starších žáků „A“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo 

nastoupit dívky ročníku narození 2003 a 2004, a to bez omezení jejich počtu. V 
utkání kategorie mladších žáků „C“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo 
nastoupit dívky ročníku narození 2005 a 2006, a to bez omezení jejich počtu. 

 
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. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 108 ze dne 13. 6. 2019 

povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo 
zdravotnického záchranáře. 

 
7. Utkání kategorie mladších žáků „C“ se při hře „do těla“ řídí jednotlivými 

ustanoveními vnitřní směrnice ČSLH č. 102 ze dne 2. 5. 2018.   
 
8. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy 

ledové plochy (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel). 
 
9. Utkání soutěže LSŽ „A“ a LMŽ „C“ jsou organizována jako tzv. dvojutkání, kdy 

první utkání hraje kategorie mladších žáků, po nich kategorie starších žáků. Hrací 
plocha se upravuje vždy po odehrání dvou třetin. (výjimka z čl. 44 bodu iv. 
Pravidel) 
 

10. Ustanovení čl. 220 SDŘ se nevztahuje na kluby mající družstva „A“ a „B“ v rámci 
soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“. 

 
11. Hráč klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. 

LMŽ „C“ a LMŽ „D“, smí v rámci uvedených soutěží nastoupit o víkendu pouze za 
družstvo LSŽ „A“, nebo za družstvo LSŽ „B“, resp. za družstvo LMŽ „C“, nebo za 
družstvo LMŽ „D“. Porušení znamená neoprávněný start se všemi z toho 
plynoucími důsledky. 

 
12. Pokud jakékoliv družstvo klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ 

„A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“, odstoupí ze soutěže, nebo bude ze 
soutěže vyloučeno, může klub pokračovat pouze v soutěži LSŽ „B“, resp. LMŽ 
„D“. 

 



 

	
	

13. Utkání kategorie LSŽ „A“ jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou 
čárových rozhodčích, utkání kategorie LMŽ „C“ jsou řízena systémem dvou 
rozhodčích. 
 

14. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se z 1. části do 2. části - „Závěrečný turnaj o titul 
Mistr České republiky v kategorii starších žáků“ nepřenáší. 

 
15. Ze soutěže LSŽ „A“ se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a 

I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku 
narození 2005, a to: 

- nejdéle do 30. 4. 2020, 
- do LD, pokud se mateřský klub hráče soutěže LD neúčastní, 
- není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý 

start) do soutěže LD 5 jiným hráčům družstva Klubu z ELIOD ELD a 
současně z LSŽ „A“. 

 
16. Všichni hráči nastupující v soutěži LSŽ „A“ a LMŽ „C“ jsou povinni absolvovat 

povinné testování, a to následujícím způsobem: 
- Všeobecné testy (06/2019 a 12/2019) 
- Speciální testy (12/2019 a 02/2020). 

	



 

	
	

Liga	starších	žáků	„B“	2005-2006	
a	Liga	mladších	žáků	„D“	2007-2008	

	
Počet účastníků : 128 družstev v kategorii starších žáků 

163 družstev v kategorii mladších žáků  
Počet utkání  : 20 - 30 
Hrací dny  : sobota / neděle a v určených dnech školního volna 
 
Systém soutěže 
 
Skupiny 9-12 
 
1. část: 
- 27 družstev kategorie starších žáků a 28 družstev kategorie mladších žáků 
rozděleno územně do 4 skupin; 7 družstev v kategorii starších žáků/7 družstev 
v kategorii mladších žáků (při upřesnění počtu družstev dále také jako „7/7“) ve 
skupině 9 - „Liberecká“ a 7/7 ve skupině 10 - „Královéhradecká I“, 6/7 ve skupině 11 - 
„Královéhradecká II“, a 7/7 ve skupině 12 - „Pardubická“; družstva se ve skupinách 
utkají dvoukolově každý s každým (12 utkání) 
 
2. část 

a) nadstavbová: 
- družstva umístěná po 1. části ve skupině  9 - „Liberecká“, ve skupině 10 - 
„Královéhradecká I“, ve skupině 11 - „Královéhradecká II“ a ve skupině 12 – 
„Pardubická“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků 
na 1. - 2. 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 umístěná po 1. části na 3. - 7. místě budou řídícím orgánem soutěže na 
základě územního principu rozdělena do dvou skupin; družstva se ve skupinách 
utkají dvoukolově každý s každým (16-18 utkání) s tím, že v této části soutěže se 
výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. 
 
Skupiny 16-17 
 
1. část: 
- 20 družstev kategorie starších žáků a 22 družstev kategorie mladších žáků 
rozděleno územně do 2 skupin; 10/11 ve skupině 16 - „Olomoucká“ a 10/11 ve 
skupině 17 - „Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý 
s každým (20 utkání). 
 
2. část 

a) nadstavbová: 
- družstva umístěná po 1. části ve skupině 16 - „Olomoucká“ a ve skupině 17 - 
„Moravskoslezská“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších 
žáků na 1. - 5. místě se utkají s družstvy umístěnými na 1. - 5. místě druhé skupiny 
dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky 
utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. 
 



 

	
	

b) o umístění: 
- družstva umístěná po 1. části ve skupině 16 - „Olomoucká“ a ve skupině 17 - 
„Moravskoslezská“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších 
žáků na 6. - 10. místě se utkají s družstvy umístěnými na 6. - 10. místě druhé skupiny 
dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky 
utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. 
 
Skupiny 18-21 
 
1. část: 
- 24 družstev kategorie starších žáků a 23 družstev kategorie mladších žáků 
rozděleno územně do 4 skupin; 6/6 ve skupině 18 - „Středočeská I“ a 6/5 ve skupině 
19 - „Středočeská II“, 6/6 ve skupině 20 - „Středočeská III“ a 6/6 ve skupině 21 - 
„Středočeská IV“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (8-10 
utkání). 
 
2. část 

a) nadstavbová: 
- družstva umístěná po 1. části ve skupinách 18 - „Středočeská I“, 19 - „Středočeská 
II“, 20 - „Středočeská III“ a 21 - „Středočeská IV“ na základě součtové tabulky 
kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 3. místě se utkají s družstvy 
umístěnými na 1. - 3. místě ostatních skupin dvoukolově každý s každým (18 utkání) 
s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části 
soutěže. 
 

b) o umístění: 
- družstva umístěná po 1. části ve skupinách 18 - „Středočeská I“, 19 - „Středočeská 
II“, 20 - „Středočeská III“ a 21 - „Středočeská IV“ na základě součtové tabulky 
kategorie starších žáků a mladších žáků na 4. - 6. místě se utkají s družstvy 
umístěnými na 4. - 6. místě ostatních skupin dvoukolově každý s každým (16-18 
utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části 
soutěže. 
 
Systém skupin 6, 7, 13 
 
1. část: 
- 27 družstev kategorie starších žáků a 27 družstev kategorie mladších žáků 
rozděleno územně do 3 skupin; 9/9 ve skupině 6 - „Karlovarská“, 9/9 ve skupině 7 - 
„Ústecká“, 9/9 ve skupině 13 - „Vysočina; družstva se ve skupinách utkají tříkolově 
každý s každým (24 utkání). 
 
Systém skupin 14 a 15 
 
1. část: 
- 15 družstev kategorie starších žáků a 15 družstev kategorie mladších žáků 
rozděleno územně do 2 skupin; 7/7 ve skupině 14 - „Jihomoravská“, 8/8 ve skupině 
15 - „Zlínská“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (24-28 
utkání). 
 
 
 



 

	
	

Systém skupiny 8 
 
1. část: 
- 15 družstev kategorie starších žáků a 16 družstev kategorie mladších žáků ve 
skupině 8 - „Jihočesko-Plzeňská“; družstva se ve skupině utkají dvoukolově každý 
s každým (28-30 utkání). 
 
Systém skupin 22, 23, 24 a 25 
 
1. část: 
- 26 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 6 družstev ve 
skupině 22 - „Ústecko-Středočeská“, 6 družstev ve skupině 23 – „Středočeská V“, 6 
družstev ve skupině 24 - „Jihočeská“ a 8 družstev ve skupině 25 – „Pardubická-
Vysočina“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (20-28 utkání). 
 
Systém skupiny 26 
 
1. část: 
- 8 družstev kategorie mladších žáků ve skupině 26 - „Jihomoravská II“; družstva se 
ve skupině utkají tříkolově každý s každým (21 utkání). 
 
 
Všechna utkání soutěže se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ. 
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je 
pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	
	

Technické normy 
 
1. V soutěži kategorie starších žáků „B“ startují hráči ročníku narození 2005 a 2006. 

V soutěži kategorie mladších žáků „D“ startují hráči ročníku narození 2007 a 
2008. 

 
2. V utkání kategorie starších žáků „B“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za 

družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2007. V utkání kategorie 
mladších žáků „D“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit 
maximálně 3 hráči ročníku narození 2009. 
 

3. V utkání kategorie starších žáků „B“ a mladších žáků „D“ mohou za družstvo 
nastoupit maximálně 3 Cizinci. 

 
4. V utkání kategorie starších žáků „B“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo 

nastoupit dívky ročníku narození 2003 a 2004, a to bez omezení jejich počtu. V 
utkání kategorie mladších žáků „D“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo 
nastoupit dívky ročníku narození 2005 a 2006, a to bez omezení jejich počtu. 

 
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. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 108 ze dne 13. 6. 2019 
povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo 
zdravotnického záchranáře. 

 
7. Utkání kategorie mladších žáků „D“ se při hře „do těla“ řídí jednotlivými 

ustanoveními vnitřní směrnice ČSLH č. 102 ze dne 2. 5. 2018. 
 
8. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy 

ledové plochy (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel). 
 
9. Utkají-li se družstva mající v soutěži LSŽ „B“ a LMŽ „D“ zařazena družstva obou 

věkových kategorií, jsou utkání organizována jako tzv. dvojutkání, kdy první 
utkání hraje kategorie mladších žáků, po nich kategorie starších žáků. V takovém 
případě se hrací plocha upravuje vždy po odehrání dvou třetin. Utkají-li se 
družstva, z nichž alespoň jedno má v soutěži LSŽ „B“ a LMŽ „D“ zařazeno právě 
jedno družstvo věkové kategorie, upravuje se ledová plocha vždy po 2. třetině 
utkání. (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel) 
 

10. Ustanovení čl. 220 SDŘ se nevztahuje na kluby mající družstva „A“ a „B“ v rámci 
soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“. 

 
11. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší. 
 
12. Hráč klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. 

LMŽ „C“ a LMŽ „D“, smí v rámci uvedených soutěží nastoupit o víkendu pouze za 
družstvo LSŽ „A“, nebo za družstvo LSŽ „B“, resp. za družstvo LMŽ „C“, nebo za 
družstvo LMŽ „D“. Porušení znamená neoprávněný start se všemi z toho 
plynoucími důsledky. 

 



 

	
	

13. Pokud jakékoliv družstvo klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ 
„A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“, odstoupí ze soutěže, nebo bude ze 
soutěže vyloučeno, může klub pokračovat pouze v soutěži LSŽ „B“, resp. LMŽ 
„D“. 

 
14. Utkání kategorie LSŽ „B“ a utkání kategorie LMŽ „D“ jsou řízena systémem dvou 

rozhodčích. 
 

15. Ze soutěže LSŽ „B“ se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a 
I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku 
narození 2005, a to: 

- nejdéle do 30. 4. 2020, 
- do LD, pokud se mateřský klub hráče soutěže LD neúčastní. 



LIGA STARŠÍCH ŽÁKU 2005-6 A LIGA MLADŠÍCH ŽÁKU 2007-8 
V SEZÓNĚ 2019 - 2020  sk. 2 / Jihočeská-Pražská

Adresář klubů

Oddíl ORG.pracovník spojení tb/tz fax,e-mail

HC Sparta Praha David Štětina 721019605
Za Elektrárnou 419
170 00 Praha 7

HC Kobra Praha Martin Slanina
Mikuleckého 1584 603417553
147 00 Praha 4

HC Letci Letňany Tomáš Blažek 286936029
Tupolevova 669 734720939
190 00 Praha 9

HC Slavia Praha Mgr.František Pomahač
Vladivostocká 1460/10 605205393
100 00 Praha 10

HC Plzeň 1928 František Černý 602862469

HC Motor Č. Budějovice Mgr.Ladislav Kolda 725056598

HC Hvězda Praha Josef Reigl
Na Rozdílu 1 602765300
160 05 Praha 6

SLH J. Hradec Petr Šachl 723638346

HC Tábor Rudolf Vach 608974488

HC Meteor Třemošná Stanislav Erben 602680039

stetina@hcsparta.cz

sekretariat@hckobra.cz

hcletci@centrum.cz

klub@hc-slavia.cz

cerny@hcplzen1929.cz

kolda.ladislav@email.cz

josefreigl80@gmail.com

psachl@msn.com

hctabor@volny.cz

erben@sport-arena.cz

mailto:stetina@hcsparta.cz
mailto:sekretariat@hckobra.cz
mailto:hcletci@centrum.cz
mailto:klub@hc-slavia.cz
mailto:cerny@hcplzen1929.cz
mailto:kolda.ladislav@email.cz
mailto:josefreigl80@gmail.com
mailto:psachl@msn.com
mailto:hctabor@volny.cz
mailto:erben@sport-arena.cz


Účastníci podle vylosovaných čísel 

1 HC Sparta Praha 10 HC Kobra Praha
2 HC Plzeň 1929 9 HC Letci Letňany
3 HC Slavia Praha 8 SLH J. Hradec  
4 HC Hvězda Praha 7 HC Motor Č. Budějovice
5 HC Tábor 6 HC Meteor Třemošná

 

Pevné termíny utkání  

HOK Hrací den - začátek Hrací den - začátek

HC Sparta Praha sobota - výzva svátek  - výzva

HC Kobra Praha sobota - výzva svátek  - výzva

HC Plzeň 1929 sobota - výzva svátek  - výzva

HC Motor Č. Budějovice sobota - výzva svátek  - výzva

HC Letci Letňany sobota - výzva svátek  - výzva

HC Hvězda Praha sobota - výzva svátek  - výzva

HC Slavia Praha sobota - výzva svátek  - výzva

SLH J. Hradec sobota - výzva svátek  - výzva

HC Meteor Třemošná sobota - výzva svátek  - výzva

HC Tábor sobota - výzva svátek  - výzva

Začátky utkání platí pro 6. třídu, utkání 8. třídy začíná po skončení prvního
utkání.

Řídící soutěže: Bohumil Fojt pro 8. třídu
                         tlf. 721 606 273
                         Josef Reigl pro 6.třídu
                         tlf. 602765300



Liga starších žáků 2005 - 2006
skupina 2 Jihočeská - Pražská

1. kolo 07. 09. 2019 sobota
9001 HC Spatra Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
9002 HC Plzeň 1929 : HC Letci Letňany ....... : .......
9003 HC Slavia Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
9004 HC Hvězda Praha : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
9005 HC Tábor : HC Meteor Třemošná ....... : .......

2. kolo 14. 09. 2019 sobota
9006 HC Kobra Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
9007 HC Motor Č. Budějovice : HC Tábor ....... : .......
9008 SLH J. Hradec : HC Hvězda Praha ....... : .......
9009 HC Letci Letňany : HC Slavia Praha ....... : .......
9010 HC Spatra Praha : HC Plzeň 1929 ....... : .......

3. kolo 21. 09. 2019 sobota
9011 HC Plzeň 1929 : HC Kobra Praha ....... : .......
9012 HC Slavia Praha : HC Spatra Praha ....... : .......
9013 HC Hvězda Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
9014 HC Tábor : SLH J. Hradec ....... : .......
9015 HC Meteor Třemošná : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......

4. kolo 28. 09. 2019 sobota
9016 HC Kobra Praha : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
9017 SLH J. Hradec : HC Meteor Třemošná ....... : .......
9018 HC Letci Letňany : HC Tábor ....... : .......
9019 HC Spatra Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
9020 HC Plzeň 1929 : HC Slavia Praha ....... : .......

5. kolo 05. 10. 2019 sobota
9021 HC Slavia Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
9022 HC Hvězda Praha : HC Plzeň 1929 ....... : .......
9023 HC Tábor : HC Spatra Praha ....... : .......
9024 HC Meteor Třemošná : HC Letci Letňany ....... : .......
9025 HC Motor Č. Budějovice : SLH J. Hradec ....... : .......

6. kolo 12. 10. 2019 sobota
9026 HC Kobra Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
9027 HC Letci Letňany : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
9028 HC Spatra Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
9029 HC Plzeň 1929 : HC Tábor ....... : .......
9030 HC Slavia Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......



7. kolo 19. 10. 2019 sobota
9031 HC Hvězda Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
9032 HC Tábor : HC Slavia Praha ....... : .......
9033 HC Meteor Třemošná : HC Plzeň 1929 ....... : .......
9034 HC Motor Č. Budějovice : HC Spatra Praha ....... : .......
9035 SLH J. Hradec : HC Letci Letňany ....... : .......

9. kolo 26. 10. 2019 sobota
9036 HC Kobra Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
9037 HC Spatra Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
9038 HC Plzeň 1929 : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
9039 HC Slavia Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
9040 HC Hvězda Praha : HC Tábor ....... : .......

9. kolo 02. 11. 2019 sobota
9041 HC Tábor : HC Kobra Praha ....... : .......
9042 HC Meteor Třemošná : HC Hvězda Praha ....... : .......
9043 HC Motor Č. Budějovice : HC Slavia Praha ....... : .......
9044 SLH J. Hradec : HC Plzeň 1929 ....... : .......
9045 HC Letci Letňany : HC Spatra Praha ....... : .......

10. kolo 09. 11. 2019 sobota
9046 HC Kobra Praha : HC Spatra Praha ....... : .......
9047 HC Letci Letňany : HC Plzeň 1929 ....... : .......
9048 SLH J. Hradec : HC Slavia Praha ....... : .......
9049 HC Motor Č. Budějovice : HC Hvězda Praha ....... : .......
9050 HC Meteor Třemošná : HC Tábor ....... : .......

11. kolo 16. 11. 2019 sobota
9051 HC Meteor Třemošná : HC Kobra Praha ....... : .......
9052 HC Tábor : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
9053 HC Hvězda Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
9054 HC Slavia Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
9055 HC Plzeň 1929 : HC Spatra Praha ....... : .......

12. kolo 30. 11. 2019 sobota
9056 HC Kobra Praha : HC Plzeň 1929 ....... : .......
9057 HC Spatra Praha : HC Slavia Praha ....... : .......
9058 HC Letci Letňany : HC Hvězda Praha ....... : .......
9059 SLH J. Hradec : HC Tábor ....... : .......
9060 HC Motor Č. Budějovice : HC Meteor Třemošná ....... : .......

13. kolo 07. 12. 2019 sobota
9061 HC Motor Č. Budějovice : HC Kobra Praha ....... : .......
9062 HC Meteor Třemošná : SLH J. Hradec ....... : .......
9063 HC Tábor : HC Letci Letňany ....... : .......
9064 HC Hvězda Praha : HC Spatra Praha ....... : .......
9065 HC Slavia Praha : HC Plzeň 1929 ....... : .......



14. kolo 14. 12. 2019 sobota
9066 HC Kobra Praha : HC Slavia Praha ....... : .......
9067 HC Plzeň 1929 : HC Hvězda Praha ....... : .......
9068 HC Spatra Praha : HC Tábor ....... : .......
9069 HC Letci Letňany : HC Meteor Třemošná ....... : .......
9070 SLH J. Hradec : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......

15. kolo 21. 12. 2019 sobota
9071 SLH J. Hradec : HC Kobra Praha ....... : .......
9072 HC Motor Č. Budějovice : HC Letci Letňany ....... : .......
9073 HC Meteor Třemošná : HC Spatra Praha ....... : .......
9074 HC Tábor : HC Plzeň 1929 ....... : .......
9075 HC Hvězda Praha : HC Slavia Praha ....... : .......

16. kolo 04. 01. 2020 sobota
9076 HC Kobra Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
9077 HC Slavia Praha : HC Tábor ....... : .......
9078 HC Plzeň 1929 : HC Meteor Třemošná ....... : .......
9079 HC Spatra Praha : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
9080 HC Letci Letňany : SLH J. Hradec ....... : .......

17. kolo 11. 01. 2020 sobota
9081 HC Letci Letňany : HC Kobra Praha ....... : .......
9082 SLH J. Hradec : HC Spatra Praha ....... : .......
9083 HC Motor Č. Budějovice : HC Plzeň 1929 ....... : .......
9084 HC Meteor Třemošná : HC Slavia Praha ....... : .......
9085 HC Tábor : HC Hvězda Praha ....... : .......

18. kolo 12. 01. 2020 neděle
9086 HC Kobra Praha : HC Tábor ....... : .......
9087 HC Hvězda Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
9088 HC Slavia Praha : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
9089 HC Plzeň 1929 : SLH J. Hradec ....... : .......
9090 HC Spatra Praha : HC Letci Letňany ....... : .......

19. kolo 26. 01. 2020 neděle
9091 HC Spatra Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
9092 HC Plzeň 1929 : HC Letci Letňany ....... : .......
9093 HC Slavia Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
9094 HC Hvězda Praha : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
9095 HC Tábor : HC Meteor Třemošná ....... : .......

20. kolo 01. 02. 2020 sobota
9096 HC Kobra Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
9097 HC Motor Č. Budějovice : HC Tábor ....... : .......
9098 SLH J. Hradec : HC Hvězda Praha ....... : .......
9099 HC Letci Letňany : HC Slavia Praha ....... : .......
9100 HC Spatra Praha : HC Plzeň 1929 ....... : .......



21. kolo 08. 02. 2020 sobota
9101 HC Plzeň 1929 : HC Kobra Praha ....... : .......
9102 HC Slavia Praha : HC Spatra Praha ....... : .......
9103 HC Hvězda Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
9104 HC Tábor : SLH J. Hradec ....... : .......
9105 HC Meteor Třemošná : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......

22. kolo 15. 02. 2020 sobota
9106 HC Kobra Praha : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
9107 SLH J. Hradec : HC Meteor Třemošná ....... : .......
9108 HC Letci Letňany : HC Tábor ....... : .......
9109 HC Spatra Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
9110 HC Plzeň 1929 : HC Slavia Praha ....... : .......

23. kolo 29. 02. 2020 sobota
9111 HC Slavia Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
9112 HC Hvězda Praha : HC Plzeň 1929 ....... : .......
9113 HC Tábor : HC Spatra Praha ....... : .......
9114 HC Meteor Třemošná : HC Letci Letňany ....... : .......
9115 HC Motor Č. Budějovice : SLH J. Hradec ....... : .......

24. kolo 14. 03. 2020 sobota
9116 HC Kobra Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
9117 HC Letci Letňany : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
9118 HC Spatra Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
9119 HC Plzeň 1929 : HC Tábor ....... : .......
9120 HC Slavia Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......

25. kolo 15. 03. 2020 neděle
9121 HC Hvězda Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
9122 HC Tábor : HC Slavia Praha ....... : .......
9123 HC Meteor Třemošná : HC Plzeň 1929 ....... : .......
9124 HC Motor Č. Budějovice : HC Spatra Praha ....... : .......
9125 SLH J. Hradec : HC Letci Letňany ....... : .......

26. kolo 21. 03. 2020 sobota
9126 HC Kobra Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
9127 HC Spatra Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
9128 HC Plzeň 1929 : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
9129 HC Slavia Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
9130 HC Hvězda Praha : HC Tábor ....... : .......

27. kolo 28. 03. 2020 sobota
9131 HC Tábor : HC Kobra Praha ....... : .......
9132 HC Meteor Třemošná : HC Hvězda Praha ....... : .......
9133 HC Motor Č. Budějovice : HC Slavia Praha ....... : .......
9134 SLH J. Hradec : HC Plzeň 1929 ....... : .......
9135 HC Letci Letňany : HC Spatra Praha ....... : .......



Liga mladších žáků 2007 - 2008
skupina 2 Jihočeská - Pražská

1. kolo 07. 09. 2019 sobota
7001 HC Spatra Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
7002 HC Plzeň 1929 : HC Letci Letňany ....... : .......
7003 HC Slavia Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
7004 HC Hvězda Praha : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
7005 HC Tábor : HC Meteor Třemošná ....... : .......

2. kolo 14. 09. 2019 sobota
7006 HC Kobra Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
7007 HC Motor Č. Budějovice : HC Tábor ....... : .......
7708 SLH J. Hradec : HC Hvězda Praha ....... : .......
7009 HC Letci Letňany : HC Slavia Praha ....... : .......
7010 HC Spatra Praha : HC Plzeň 1929 ....... : .......

3. kolo 21. 09. 2019 sobota
7011 HC Plzeň 1929 : HC Kobra Praha ....... : .......
7012 HC Slavia Praha : HC Spatra Praha ....... : .......
7013 HC Hvězda Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
7014 HC Tábor : SLH J. Hradec ....... : .......
7015 HC Meteor Třemošná : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......

4. kolo 28. 09. 2019 sobota
7016 HC Kobra Praha : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
7017 SLH J. Hradec : HC Meteor Třemošná ....... : .......
7018 HC Letci Letňany : HC Tábor ....... : .......
7019 HC Spatra Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
7020 HC Plzeň 1929 : HC Slavia Praha ....... : .......

5. kolo 05. 10. 2019 sobota
7021 HC Slavia Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
7022 HC Hvězda Praha : HC Plzeň 1929 ....... : .......
7023 HC Tábor : HC Spatra Praha ....... : .......
7024 HC Meteor Třemošná : HC Letci Letňany ....... : .......
7025 HC Motor Č. Budějovice : SLH J. Hradec ....... : .......

7. kolo 12. 10. 2019 sobota
7026 HC Kobra Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
7027 HC Letci Letňany : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
7028 HC Spatra Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
7029 HC Plzeň 1929 : HC Tábor ....... : .......
7030 HC Slavia Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......



7. kolo 19. 10. 2019 sobota
7031 HC Hvězda Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
7032 HC Tábor : HC Slavia Praha ....... : .......
7033 HC Meteor Třemošná : HC Plzeň 1929 ....... : .......
7034 HC Motor Č. Budějovice : HC Spatra Praha ....... : .......
7035 SLH J. Hradec : HC Letci Letňany ....... : .......

8. kolo 26. 10. 2019 sobota
7036 HC Kobra Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
7037 HC Spatra Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
7038 HC Plzeň 1929 : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
7039 HC Slavia Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
7040 HC Hvězda Praha : HC Tábor ....... : .......

9. kolo 02. 11. 2019 sobota
7041 HC Tábor : HC Kobra Praha ....... : .......
7042 HC Meteor Třemošná : HC Hvězda Praha ....... : .......
7043 HC Motor Č. Budějovice : HC Slavia Praha ....... : .......
7044 SLH J. Hradec : HC Plzeň 1929 ....... : .......
7045 HC Letci Letňany : HC Spatra Praha ....... : .......

10. kolo 09. 11. 2019 sobota
7046 HC Kobra Praha : HC Spatra Praha ....... : .......
7047 HC Letci Letňany : HC Plzeň 1929 ....... : .......
7048 SLH J. Hradec : HC Slavia Praha ....... : .......
7049 HC Motor Č. Budějovice : HC Hvězda Praha ....... : .......
7050 HC Meteor Třemošná : HC Tábor ....... : .......

11. kolo 16. 11. 2019 sobota
7051 HC Meteor Třemošná : HC Kobra Praha ....... : .......
7052 HC Tábor : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
7053 HC Hvězda Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
7054 HC Slavia Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
7055 HC Plzeň 1929 : HC Spatra Praha ....... : .......

12. kolo 30. 11. 2019 sobota
7056 HC Kobra Praha : HC Plzeň 1929 ....... : .......
7057 HC Spatra Praha : HC Slavia Praha ....... : .......
7058 HC Letci Letňany : HC Hvězda Praha ....... : .......
7059 SLH J. Hradec : HC Tábor ....... : .......
7060 HC Motor Č. Budějovice : HC Meteor Třemošná ....... : .......

13. kolo 07. 12. 2019 sobota
7061 HC Motor Č. Budějovice : HC Kobra Praha ....... : .......
7062 HC Meteor Třemošná : SLH J. Hradec ....... : .......
7063 HC Tábor : HC Letci Letňany ....... : .......
7064 HC Hvězda Praha : HC Spatra Praha ....... : .......
7065 HC Slavia Praha : HC Plzeň 1929 ....... : .......



14. kolo 14. 12. 2019 sobota
7066 HC Kobra Praha : HC Slavia Praha ....... : .......
7067 HC Plzeň 1929 : HC Hvězda Praha ....... : .......
7068 HC Spatra Praha : HC Tábor ....... : .......
7069 HC Letci Letňany : HC Meteor Třemošná ....... : .......
7070 SLH J. Hradec : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......

15. kolo 21. 12. 2019 sobota
7071 SLH J. Hradec : HC Kobra Praha ....... : .......
7072 HC Motor Č. Budějovice : HC Letci Letňany ....... : .......
7073 HC Meteor Třemošná : HC Spatra Praha ....... : .......
7074 HC Tábor : HC Plzeň 1929 ....... : .......
7075 HC Hvězda Praha : HC Slavia Praha ....... : .......

17. kolo 04. 01. 2020 sobota
7076 HC Kobra Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
7077 HC Slavia Praha : HC Tábor ....... : .......
7078 HC Plzeň 1929 : HC Meteor Třemošná ....... : .......
7079 HC Spatra Praha : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
7080 HC Letci Letňany : SLH J. Hradec ....... : .......

17. kolo 11. 01. 2020 sobota
7081 HC Letci Letňany : HC Kobra Praha ....... : .......
7082 SLH J. Hradec : HC Spatra Praha ....... : .......
7083 HC Motor Č. Budějovice : HC Plzeň 1929 ....... : .......
7084 HC Meteor Třemošná : HC Slavia Praha ....... : .......
7085 HC Tábor : HC Hvězda Praha ....... : .......

18. kolo 12. 01. 2020 neděle
7086 HC Kobra Praha : HC Tábor ....... : .......
7087 HC Hvězda Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
7088 HC Slavia Praha : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
7089 HC Plzeň 1929 : SLH J. Hradec ....... : .......
7090 HC Spatra Praha : HC Letci Letňany ....... : .......

19. kolo 26. 01. 2020 neděle
7091 HC Spatra Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
7092 HC Plzeň 1929 : HC Letci Letňany ....... : .......
7093 HC Slavia Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
7094 HC Hvězda Praha : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
7095 HC Tábor : HC Meteor Třemošná ....... : .......

20. kolo 01. 02. 2020 sobota
7096 HC Kobra Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
7097 HC Motor Č. Budějovice : HC Tábor ....... : .......
7098 SLH J. Hradec : HC Hvězda Praha ....... : .......
7099 HC Letci Letňany : HC Slavia Praha ....... : .......
7100 HC Spatra Praha : HC Plzeň 1929 ....... : .......



21. kolo 08. 02. 2020 sobota
7101 HC Plzeň 1929 : HC Kobra Praha ....... : .......
7102 HC Slavia Praha : HC Spatra Praha ....... : .......
7103 HC Hvězda Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
7104 HC Tábor : SLH J. Hradec ....... : .......
7105 HC Meteor Třemošná : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......

22. kolo 15. 02. 2020 sobota
7106 HC Kobra Praha : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
7107 SLH J. Hradec : HC Meteor Třemošná ....... : .......
7108 HC Letci Letňany : HC Tábor ....... : .......
7109 HC Spatra Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
7110 HC Plzeň 1929 : HC Slavia Praha ....... : .......

23. kolo 29. 02. 2020 sobota
7111 HC Slavia Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
7112 HC Hvězda Praha : HC Plzeň 1929 ....... : .......
7113 HC Tábor : HC Spatra Praha ....... : .......
7114 HC Meteor Třemošná : HC Letci Letňany ....... : .......
7115 HC Motor Č. Budějovice : SLH J. Hradec ....... : .......

24. kolo 14. 03. 2020 sobota
7116 HC Kobra Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
7117 HC Letci Letňany : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
7118 HC Spatra Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
7119 HC Plzeň 1929 : HC Tábor ....... : .......
7120 HC Slavia Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......

25. kolo 15. 03. 2020 neděle
7121 HC Hvězda Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
7122 HC Tábor : HC Slavia Praha ....... : .......
7123 HC Meteor Třemošná : HC Plzeň 1929 ....... : .......
7124 HC Motor Č. Budějovice : HC Spatra Praha ....... : .......
7125 SLH J. Hradec : HC Letci Letňany ....... : .......

27. kolo 21. 03. 2020 sobota
7126 HC Kobra Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
7127 HC Spatra Praha : SLH J. Hradec ....... : .......
7128 HC Plzeň 1929 : HC Motor Č. Budějovice ....... : .......
7129 HC Slavia Praha : HC Meteor Třemošná ....... : .......
7130 HC Hvězda Praha : HC Tábor ....... : .......

27. kolo 28 03. 2020 sobota
7131 HC Tábor : HC Kobra Praha ....... : .......
7132 HC Meteor Třemošná : HC Hvězda Praha ....... : .......
7133 HC Motor Č. Budějovice : HC Slavia Praha ....... : .......
7134 SLH J. Hradec : HC Plzeň 1929 ....... : .......
7135 HC Letci Letňany : HC Spatra Praha ....... : .......



 

	
	

Krajská	Liga	přípravek	5.	třída	
	

	
Počet účastníků : 7 
Počet utkání  : 24 
Hrací dny  : sobota / neděle a v určených dnech školního volna   
 
Systém soutěže 
 
čtyřkolově každý s každým 28 kol/24 utkání. 
 
 
 
 
 
Technické normy 
 
1. V soutěži kategorie startují hráči ročníku narození 2009. 
 
2. V utkání mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit 

maximálně 3 hráči ročníku narození 2010. 
  

3. V utkání kategorie starších žáků „A“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo 
nastoupit dívky ročníku narození 2007, a to bez omezení jejich počtu. V utkání 
kategorie mladších žáků „C“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo 
nastoupit dívky ročníku narození 2005 a 2006, a to bez omezení jejich počtu. 
 

4. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 108 ze dne 13. 6. 2019 
povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo 
zdravotnického záchranáře. 

 
5. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy 

ledové plochy (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel). 
 
6. Utkání kategorie jsou řízena systémem dvou rozhodčích. 

 
	



Krajská liga přípravek 5. třída

1. kolo 15. 09. 2019 neděle
501 HC Slavia Praha : HC Merkur Říčany ....... : .......
502 HC Kobra Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......
503 HC Letci Letňany : HC Hvězda Praha ....... : .......

2. kolo 22. 09. 2019 neděle
504 HC Smíchov 1913 : HC Letci Letňany ....... : .......
505 HC Merkur Říčany : HC Kobra Praha ....... : .......
506 HC Sparta Praha : HC Slavia Praha ....... : .......

3. kolo 29. 09. 2019 neděle
507 HC Kobra Praha : HC Sparta Praha ....... : .......
508 HC Letci Letňany : HC Merkur Říčany ....... : .......
509 HC Hvězda Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......

4. kolo 06. 10. 2019 neděle
510 HC Merkur Říčany : HC Hvězda Praha ....... : .......
511 HC Sparta Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
512 HC Slavia Praha : HC Kobra Praha ....... : .......

5. kolo 13. 10. 2019 neděle
513 HC Letci Letňany : HC Slavia Praha ....... : .......
514 HC Hvězda Praha : HC Sparta Praha ....... : .......
515 HC Smíchov 1913 : HC Merkur Říčany ....... : .......

6. kolo 20. 10. 2019 neděle
516 HC Sparta Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......
517 HC Slavia Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
518 HC Kobra Praha : HC Letci Letňany ....... : .......

7. kolo 27. 10. 2019 neděle
519 HC Hvězda Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
520 HC Smíchov 1913 : HC Slavia Praha ....... : .......
521 HC Merkur Říčany : HC Sparta Praha ....... : .......

8. kolo 03. 11. 2019 neděle
522 HC Merkur Říčany : HC Slavia Praha ....... : .......
523 HC Smíchov 1913 : HC Kobra Praha ....... : .......
524 HC Hvězda Praha : HC Letci Letňany ....... : .......

9. kolo 10. 11. 2019 neděle
525 HC Letci Letňany : HC Smíchov 1913 ....... : .......
526 HC Kobra Praha : HC Merkur Říčany ....... : .......
527 HC Slavia Praha : HC Sparta Praha ....... : .......



10. kolo 17. 11. 2019 neděle
528 HC Sparta Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
529 HC Merkur Říčany : HC Letci Letňany ....... : .......
530 HC Smíchov 1913 : HC Hvězda Praha ....... : .......

11. kolo 24. 11. 2019 neděle
531 HC Hvězda Praha : HC Merkur Říčany ....... : .......
532 HC Letci Letňany : HC Sparta Praha ....... : .......
533 HC Kobra Praha : HC Slavia Praha ....... : .......

12. kolo 01. 12. 2019 neděle
534 HC Slavia Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
535 HC Sparta Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
536 HC Merkur Říčany : HC Smíchov 1913 ....... : .......

13. kolo 08. 12. 2019 neděle
537 HC Smíchov 1913 : HC Sparta Praha ....... : .......
538 HC Hvězda Praha : HC Slavia Praha ....... : .......
539 HC Letci Letňany : HC Kobra Praha ....... : .......

14. kolo 15. 12. 2019 neděle
540 HC Kobra Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
541 HC Slavia Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......
542 HC Sparta Praha : HC Merkur Říčany ....... : .......

15. kolo 22. 12. 2019 neděle
543 HC Slavia Praha : HC Merkur Říčany ....... : .......
544 HC Kobra Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......
545 HC Letci Letňany : HC Hvězda Praha ....... : .......

16. kolo 05. 01. 2020 neděle
546 HC Smíchov 1913 : HC Letci Letňany ....... : .......
547 HC Merkur Říčany : HC Kobra Praha ....... : .......
548 HC Sparta Praha : HC Slavia Praha ....... : .......

17. kolo 12. 01. 2020 neděle
549 HC Kobra Praha : HC Sparta Praha ....... : .......
550 HC Letci Letňany : HC Merkur Říčany ....... : .......
551 HC Hvězda Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......

18. kolo 19. 01. 2020 neděle
552 HC Merkur Říčany : HC Hvězda Praha ....... : .......
553 HC Sparta Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
554 HC Slavia Praha : HC Kobra Praha ....... : .......

19. kolo 26. 01. 2020 neděle
555 HC Letci Letňany : HC Slavia Praha ....... : .......
556 HC Hvězda Praha : HC Sparta Praha ....... : .......
557 HC Smíchov 1913 : HC Merkur Říčany ....... : .......



20. kolo 02. 02. 2020 neděle
558 HC Sparta Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......
559 HC Slavia Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
560 HC Kobra Praha : HC Letci Letňany ....... : .......

21. kolo 09. 02. 2020 neděle
561 HC Hvězda Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
562 HC Smíchov 1913 : HC Slavia Praha ....... : .......
563 HC Merkur Říčany : HC Sparta Praha ....... : .......

22. kolo 16. 02. 2020 neděle
564 HC Merkur Říčany : HC Slavia Praha ....... : .......
565 HC Smíchov 1913 : HC Kobra Praha ....... : .......
566 HC Hvězda Praha : HC Letci Letňany ....... : .......

23. kolo 23. 02. 2020 neděle
567 HC Letci Letňany : HC Smíchov 1913 ....... : .......
568 HC Kobra Praha : HC Merkur Říčany ....... : .......
569 HC Slavia Praha : HC Sparta Praha ....... : .......

24. kolo 01. 03. 2020 neděle
570 HC Sparta Praha : HC Kobra Praha ....... : .......
571 HC Merkur Říčany : HC Letci Letňany ....... : .......
572 HC Smíchov 1913 : HC Hvězda Praha ....... : .......

25. kolo 08. 03. 2020 neděle
573 HC Hvězda Praha : HC Merkur Říčany ....... : .......
574 HC Letci Letňany : HC Sparta Praha ....... : .......
575 HC Kobra Praha : HC Slavia Praha ....... : .......

26. kolo 15. 03. 2020 neděle
576 HC Slavia Praha : HC Letci Letňany ....... : .......
577 HC Sparta Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
578 HC Merkur Říčany : HC Smíchov 1913 ....... : .......

27. kolo 22. 03. 2020 neděle
579 HC Smíchov 1913 : HC Sparta Praha ....... : .......
580 HC Hvězda Praha : HC Slavia Praha ....... : .......
581 HC Letci Letňany : HC Kobra Praha ....... : .......

28. kolo 29. 03. 2020 neděle
582 HC Kobra Praha : HC Hvězda Praha ....... : .......
583 HC Slavia Praha : HC Smíchov 1913 ....... : .......
584 HC Sparta Praha : HC Merkur Říčany ....... : .......



Turnaje 4 tříd 

Účastníci podle vylosovaných čísel :

1. HC Sparta Praha  5. HC Hvězda Praha
2. HC Slavia Praha 6. HC Smíchov 1913
3. HC Kobra Praha 7. HC Merkur Říčany
4. HC Letci Letňany

Systém  rozlosování pro 7.účastníků  každý 2x pořadatel

I II III IV V VI VII
Pořadatel 2 3 4 5 6 7 1
účastníci   3    a    5   4   a     6   5   a     7   6    a     1   7   a     2   1   a     3 2  a  4
Pořadatel 6 7 1 2 3 4 5
účastníci   4    a    7   5   a     1   6   a     2   7    a     3   1    a    4   2    a  5 3  a  6
volno 1 2 3 4 5 6 7

I II III IV V VI VII
Pořadatel 3 4 5 6 7 1 2
účastníci   4   a     6   5   a     7   6    a    1   7   a     2   1   a     3 2   a  4   3    a    5
Pořadatel 7 1 2 3 4 5 6
účastníci   5   a     1   6   a     2   7    a    3   1    a    4   2    a     5 3  a  6   4    a    7
volno 2 3 4 5 6 7 1

Turnaje 4 tříd začínají v měsíci září a to následujícím systémem:
Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen 

pořadatel Slavia Kobra Letci Hvězda Smíchov Merkur Sparta
účastníci Kobra Letci Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia

Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra Letci
pořadatel Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra Letci Hvězda
účastníci Letci Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra

Merkur Sparta Slavia Kobra Letci Hvězda Smíchov

pořadatel Kobra Letci Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia
účastníci Letci Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra

Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra Letci Hvězda
pořadatel Merkur Sparta Slavia Kobra Letci Hvězda Smíchov
účastníci Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra Letci

Sparta Slavia Kobra Letci Hvězda Smíchov Merkur

STK žádá oddíly, aby do 2.9.2019 nahlásily termín turnaje, který
uspořádají!
Pořádající oddíl zajistí zápisy o utkání pro minihokej a po turnaji je předá
rozhodčím!



Turnaje 3 tříd 

Účastníci podle vylosovaných čísel :

1. HC Sparta Praha  5. HC Hvězda Praha
2. HC Slavia Praha 6. HC Smíchov 1913
3. HC Kobra Praha 7. HC Merkur Říčany
4. HC Letci Letňany

Systém  rozlosování pro 7.účastníků  každý 2x pořadatel

I II III IV V VI VII
Pořadatel 2 3 4 5 6 7 1
účastníci   3    a    5   4   a     6   5   a     7   6    a     1   7   a     2   1   a     3 2  a  4
Pořadatel 6 7 1 2 3 4 5
účastníci   4    a    7   5   a     1   6   a     2   7    a     3   1    a    4   2    a  5 3  a  6
volno 1 2 3 4 5 6 7

I II III IV V VI VII
Pořadatel 3 4 5 6 7 1 2
účastníci   4   a     6   5   a     7   6    a    1   7   a     2   1   a     3 2   a  4   3    a    5
Pořadatel 7 1 2 3 4 5 6
účastníci   5   a     1   6   a     2   7    a    3   1    a    4   2    a     5 3  a  6   4    a    7
volno 2 3 4 5 6 7 1

Turnaje 3 tříd začínají v měsíci září a to následujícím systémem:
Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen 

pořadatel Slavia Kobra Letci Hvězda Smíchov Merkur Sparta
účastníci Kobra Letci Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia

Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra Letci
pořadatel Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra Letci Hvězda
účastníci Letci Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra

Merkur Sparta Slavia Kobra Letci Hvězda Smíchov

pořadatel Kobra Letci Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia
účastníci Letci Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra

Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra Letci Hvězda
pořadatel Merkur Sparta Slavia Kobra Letci Hvězda Smíchov
účastníci Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra Letci

Sparta Slavia Kobra Letci Hvězda Smíchov Merkur

STK žádá oddíly, aby do 2.9.2019 nahlásily termín turnaje, který
uspořádají!
Pořádající oddíl zajistí zápisy o utkání pro minihokej a po turnaji 
je předá rozhodčím!



Turnaje 2 tříd 

Účastníci podle vylosovaných čísel :

1. HC Sparta Praha  
2. HC Slavia Praha
3. HC Kobra Praha 
4. HC Letci Letňany
5. HC Hvězda Praha
6. HC Smíchov 1913
7. HC Merkur Říčany

Systém  rozlosování pro 7.účastníků  každý 2x pořadatel

I II III IV V VI VII
Pořadatel 1 2 3 4 5 6 7
účastníci   3   a     5   4    a     6   5   a      7   6    a     1   7   a     2   1   a     3
Pořadatel 5 6 7 1 2 3 4
účastníci   3    a    6   4   a     7   5    a      1   6   a     2   7    a     3   1    a    4   2   a     5
volno 7 1 2 3 4 5 6

Turnaje 2 tříd začínají v měsíci říjnu a to následujícím systémem:
Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Březen

pořadatel Sparta Slavia Kobra Letci Hvězda Smíchov Merkur
účastníci Slavia Kobra Letci Hvězda Smíchov Merkur Sparta

Letci Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra
pořadatel Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra Letci
účastníci Kobra Letci Hvězda Smíchov Merkur Sparta Slavia

Smíchov Merkur Sparta Slavia Kobra Letci Hvězda

STK žádá oddíly, aby do 20.9.2019 nahlásily termín  turnaje, který 
uspořádají!
Pořádající oddíl zajistí zápisy o utkání pro minihokej a po turnaji 
je předá rozhodčím!

  2    a     4
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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. 
č. 107 
upravující 

 

pravidla ledního hokeje v utkáních soutěží 2. - 4. tříd 
 
 
 

Článek I. 
PŮSOBNOST 

 
Tato směrnice upravuje pravidla ledního hokeje v utkáních mistrovských a nemistrovských, 
dlouhodobých a krátkodobých soutěží organizovaných řídícím orgánem soutěže ve smyslu čl. 202 
soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen jako „SDŘ“) pro soutěže 
věkové kategorie 4. tříd (pro sezónu 2019-2020 se jedná o hráče ročníku narození 2010), věkové 
kategorie 3. tříd (pro sezónu 2019-2020 se jedná o hráče ročníku narození 2011) a věkové kategorie 2. 
tříd (pro sezónu 2019-2020 se jedná o hráče ročníku narození 2012, a mladší).  
 

 
Článek II. 

HRACÍ PLOCHA 
  
1. Hrací plocha se vytvoří tak, že se na vyznačené modré čáry položí mantinely. 

2. Utkání se hraje v útočných, resp. obranných třetinách, a to i na dvou plochách současně. 

3. Střední pásmo je vyhrazeno pro střídání a odpočinek hráčů, pobyt trenérů a vedoucích družstev. 

4. Střední pásmo je k účelu dle písm. 3. tohoto článku vybaveno přenosnými lavičkami. 

5. Pro utkání soutěže 4. tříd může být hrací plocha vytvořena též následovně: 

a) na polovině hrací plochy, a to i na dvou plochách současně; Mantinely se položí na středovou 
červenou čáru; Při hře na této hrací ploše využívají družstva standardních hráčských lavic s tím, 
že na pravé hráčské lavici střídají družstva, která hrají na pravé polovině hrací plochy, na levé 
hráčské lavici družstva, která hrají na levé polovině hrací plochy (viz příloha č. 1 této směrnice), 

b) na podélné polovině hrací plochy, a to i na dvou plochách současně; Mantinely se položí po celé 
ose hrací plochy; Při hře na této hrací ploše využívají družstva standardních hráčských lavic a 
trestných lavic s tím, že družstva provádějí střídání vždy z té hráčské, resp. trestné lavice, která 
je blíže jejich brance (viz příloha č. 2 této směrnice), 

c) na třetinách hrací plochy, a to i na dvou plochách současně; Mantinely se položí na jednu 
z modrých čar hrací plochy, čímž vznikne prostor pro hru na dvou třetinách hrací plochy a rovněž 
prostor pro hru na jedné třetině hrací plochy; Při hře na této hrací ploše využívají družstva 
standardních hráčských lavic s tím, že na pravé hráčské lavici střídají družstva, která hrají na 
pravé polovině hrací plochy, na levé hráčské lavici družstva, která hrají na levé polovině hrací 
plochy (viz příloha č. 3 této směrnice). 
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Článek III. 
BRANKY 

 
1. Každé hřiště musí mít dvě branky o rozměrech stanovených čl. 20 pravidel ledního hokeje 2018-

2022, po jedné na každé straně hřiště. Používání snížených branek (o výšce 101 cm včetně horní 
tyče) je možné pouze v případě, jsou-li tyto schváleny Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále jen 
jako „ČSLH“). 

2. Branky se umisťují na obvodu kruhů pro vhazování tak, aby za brankou zůstal volný prostor o šířce 
1,5 m pro bezpečné pokračování ve hře i za brankou. 

3. Pokud jsou utkání soutěží věkové kategorie 4. tříd hrána na polovinu hrací plochy dle čl. II odst. 5. 
písm. a) této směrnice, musí být jedna z branek umístěna do vymezeného místa jako při hře na celé 
hřiště a druhá branka musí být umístěna ve středním pásmu tak, aby za oběma brankami zůstal 
stejně široký volný prostor pro bezpečné pokračování ve hře i za brankou. 

4. Pokud jsou utkání soutěží věkové kategorie 4. tříd hrána na polovinu hrací plochy dle čl. II odst. 5. 
písm. b) této směrnice, musí být obě branky umístěny na brankovou čáru s tím, že vzdálenost od 
středu branky k hrazením musí být shodná. 

5. Pokud jsou utkání soutěží věkové kategorie 4. tříd hrána na třetinách hrací plochy dle čl. II odst. 5. 
písm. c) této směrnice, musí být branky na při hře menší části hřiště (na jedné třetině hřiště) 
umístěny na obvodu kruhů pro vhazování tak, aby za brankou zůstal volný prostor o šířce 1,5 m pro 
bezpečné pokračování ve hře i za brankou, při hře na větší části hřiště (na dvou třetinách hřiště) 
musí být jedna z branek umístěna do vymezeného místa jako při hře na celé hřiště a druhá branka 
musí být umístěna ve středním pásmu mezi středovou a vzdálenější modrou čáru tak, aby za oběma 
brankami zůstal stejně široký volný prostor pro bezpečné pokračování ve hře i za brankou. 

 
 

Článek IV. 
VÝZBROJ A VÝSTROJ 

 
1. Hráči nastupují k utkání v kompletní výstroji a výzbroji pro lední hokej. 

2. Utkání soutěží věkové kategorie 2. tříd se hrají výhradně s odlehčenými (modrými) puky. 

3. Jednotlivé formace družstva (čtveřice/trojice) jsou barevně označeny páskou na levé paži hráče. 

4. Barevné označení formací družstva je jednotné: 1. formace - červená, 2. - zelená, 3. - modrá, 4. - 
žlutá. Jednotlivé formace družstva jsou v zápise o utkání uvedeny v pořadí dle předchozí věty, u 
všech hráčů družstva musí být uvedeno číslo dresu a poznámka o barevném zařazení do formace 
družstva vyznačená písmeny Č - červená, resp. Z - zelená, resp. M - modrá, resp. Ž - žlutá.  

 
 

Článek V. 
DRUŽSTVA/ROČNÍKY NAROZENÍ 

(není povolen start starších hráčů) 
 

1. Družstvo je povinno k utkání soutěže věkové kategorie 2. tříd a k utkání soutěže věkové kategorie 
4. tříd hraném na polovinu hrací plochy dle čl. II odst. 1. - 4. této směrnice nastoupit ve stanoveném 
počtu hráčů, minimálně s 1 brankářem a 8 hráči do pole, maximálně s 2 brankáři a 16 hráči do pole. 
V utkání hrají za družstvo 1 brankář a 4 hráči do pole. V případě, že složení družstva neumožňuje 
střídání kompletních formací o 4 hráčích do pole, musí trenér družstva postupovat tak, aby 
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nekompletní formace hráčů byla doplňována o hráče z ostatních formací formou pravidelné a 
rovnoměrné rotace všech hráčů do pole a v duchu „Fair Play“. 

2. Družstvo je povinno k utkání soutěže věkové kategorie 3. tříd, nebo k utkání soutěže věkové 
kategorie 4. tříd hraném na polovině hrací plochy dle čl. II odst. 5. písm. a) této směrnice, nebo 
k utkání soutěže věkové kategorie 4. tříd hraném na podélné polovině hrací plochy dle čl. II odst. 5. 
písm. b) této směrnice, nebo k utkání soutěže věkové kategorie 4. tříd hraném na třetinách hrací 
plochy dle čl. II odst. 5. písm. c) této směrnice nastoupit ve stanoveném počtu hráčů, minimálně s 
1 brankářem a 6 hráči do pole, maximálně s 2 brankáři a 12 hráči do pole. V utkání hrají za družstvo 
1 brankář a 3 hráči do pole. V případě, že složení družstva neumožňuje střídání kompletních formací 
o 3 hráčích do pole, musí trenér družstva postupovat tak, aby nekompletní formace hráčů byla 
doplňována o hráče z ostatních formací formou pravidelné a rovnoměrné rotace všech hráčů a v 
duchu „Fair Play“. 

3. Brankáři mohou v utkání střídat kdykoliv při přerušené hře na pokyn trenéra družstva. V utkání 
nesmí být brankář odvolán a nahrazen hráčem v poli. 

4. Družstvo, které nastoupí k utkání se třemi, resp. čtyřmi formacemi, je povinno dodržet jejich 
pravidelné střídání v průběhu celého utkání.  

5. Hráčům „začátečníkům“ se povoluje start za družstvo hráčů mladšího ročníku narození, a to 
v maximálním počtu dvou takových hráčů za družstvo klubu v utkání (tj. v soutěži věkové kategorie 
2. tříd mohou nastoupit za družstvo klubu v utkání též dva hráči ročníku narození 2011, v soutěži 
věkové kategorie 3. tříd mohou nastoupit za družstvo klubu v utkání též dva hráči ročníku narození 
2010 a v soutěži věkové kategorie 4. tříd mohou nastoupit za družstvo klubu v utkání též dva hráči 
ročníku narození 2009). Start takových hráčů je možný pouze se souhlasem trenéra soupeře, 
v průběhu příslušného utkání je též právem trenéra soupeře požádat rozhodčího utkání, aby 
v dalším průběhu příslušného utkání nepřipustil ke hře hráče „začátečníka“, pokud existují 
pochybnosti, že daný hráč je skutečně začátečníkem, či pokud svou výkonností výrazně převyšuje 
ostatní hráče příslušného utkání. Rozhodčí utkání je povinen takové žádosti vyhovět. 

 
 

Článek VI. 
HRACÍ DOBA 

  
1. Hrací doba utkání je 3 x 15 minut hrubého času, a to i v případě, kdy je utkání hráno v rámci turnaje, 

ve kterém družstvo klubu odehraje 2 utkání, resp. 2 x 15 minut hrubého času v případě, kdy je 
utkání hráno v rámci turnaje, ve kterém družstvo klubu odehraje 3 a více utkání. Měření času se 
provádí centrálně pro obě souběžně hraná utkání. 

2. Přestávky mezi třetinami jsou minimální. Družstva si před začátkem každé části hry strany nemění.  
 
 

Článek VII. 
ROZHODČÍ 

 
1. Utkání hrané na třetině, resp. polovině hrací plochy řídí jeden rozhodčí. 

2. Jediným bodem pro vhazování je vždy střed hřiště. 

3. Rozhodčí je povinen mít u sebe na začátku utkání 1 - 2 náhradní puky pro zajištění neprodleného 
pokračování ve hře, např. v situaci při vyhození puku mimo hrací plochu. 
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4. Rozhodčí pískáním přeruší hru pouze při vstřelení gólu, při nařízení trestného střílení a při rozehrání 
akce brankářem (odstoupení hráčů). 

 
 

Článek VIII. 
PŘESTUPKY PROTI PRAVIDLŮM A TRESTY 

  
1. Za vyjmenované přestupky (nedovolená hra tělem, bodnutí koncem nebo špičkou hole, sekání, 

krosček, podražení, vražení na hrazení, vysoká hůl a také při hře po odpískání) nařídí rozhodčí proti 
družstvu provinivšímu se hráče trestné střílení. 

2. Za ostatní fauly rozhodčí napomene provinivšího se hráče bez přerušení hry. 

3. Pravidlo o ofsajdu a pravidlo o zakázaném uvolnění se v utkání soutěží 2. - 4. třídy neuplatňuje. 
V utkáních soutěží 4. tříd hraných na třetinách hrací plochy dle čl. II odst. 5. písm. c) této směrnice, 
dojde-li k ofsajdovému postavení hráče útočícího družstva, rozhodčí utkání hru nepřeruší, ale 
oznámí hlasitě „Ofsajd“ a vyzve hráče útočícího družstva, aby opustili útočné pásmo, aniž by 
pokračovali ve hře s pukem. V případě, že hráči útočícího družstva pokynu neuposlechnou a 
dosáhnou vstřelení gólu, rozhodčí přeruší hru, provinivší se družstvo opustí útočné pásmo a hra 
pokračuje rozehrávkou brankáře bránícího družstva. 

 
 

Článek IX. 
TRESTNÉ STŘÍLENÍ 

  

1. Tresné střílení vždy provede hráč do pole, který byl faulován (výjimka z čl. 176 pravidel ledního 
hokeje 2018-2022). Trestné střílení za hru po přerušení hry provede hráč do pole určený trenérem 
družstva z hráčů do pole, kteří byli v okamžik přestupku na hrací ploše. 

2. Trestné střílení za faul na brankáře provede hráč do pole určený trenérem družstva z hráčů do pole, 
kteří byli v okamžik faulu na hrací ploše. 

3. Hráči obou družstev s výjimkou hráče do pole provádějícího trestné střílení a bránícího brankáře 
jsou povinni před provedením trestného střílení zcela opustit hrací plochu a zůstat tam v průběhu 
trestného střílení. 

4. Trestné střílení hráč do pole provede z prostoru vlastní branky poté, co rozhodčí dá zapískáním 
pokyn hráči v poli, aby zahájil trestné střílení. 

5. Uplynulá hrací doba za trestné střílení se nenastavuje.  
 
 

Článek X. 
LETMÉ STŘÍDÁNÍ 

  
1. Interval střídání po 60 sekundách hry provádí časoměřič zvukovým signálem, odlišným zapískáním 

nebo slovním povelem. 

2. Hráči, kteří byli ve hře, se již nesmí s viditelným úmyslem dotknout puku a jsou povinni neprodleně 
odjet na střídačku. Ve stejný okamžik do hry naskočí hráči do pole z hráčské lavice a plynule 
pokračují ve hře. 

3. Střídání hráčů se musí provádět v prostoru střídačky družstva.  
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Článek XI. 
PŘERUŠENÍ HRY/ROZEHRÁNÍ 

 
1. Vhazování se provádí pouze při zahájení utkání/třetiny. 

2. Pokud je puk v držení brankáře nebo má dojít k rozehrání hry po dosažení gólu, hráči do pole 
soupeře mají za povinnost (na povel rozhodčího) odstoupit do takové vzdálenosti, aby brankář mohl 
nerušeně rozehrát puk. 

 
 

Článek XII. 
SYSTÉMY TURNAJŮ 

  
1. Systémy turnajů jsou v kompetenci řídicího orgánu soutěže s ohledem na počty přihlášených 

družstev do příslušné soutěže. Řídící orgán soutěže vychází z materiálu schváleného výkonným 
výborem ČSLH dne 10. 4. 2019 . 

2. V utkáních soutěží věkových kategorií 2. - 4. tříd není povoleno zobrazovat průběžné a konečné 
skóre na časomíře. Výsledek utkání se do zápisu o utkání nevyplňuje. 

3. Klubům a jeho funkcionářům (vedoucím družstva, trenérům atd.), rozhodčím i řídícímu orgánu 
soutěže se zakazuje vést jakoukoliv statistiku o průběhu utkání, či tabulku příslušné soutěže. 

 
 

Článek XII. 
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

  
Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH, tj. od 13. 6. 2019.  
 
 
V Praze dne 13. 6. 2019  
 
 
 
 
 
 

…………………………………  …………………………………… 
JUDr. Tomáš Král  Martin Urban 

prezident  generální sekretář 

Český svaz ledního hokeje z.s.  Český svaz ledního hokeje z.s. 

 
 
 
 
 
 



6 / 8 
 

Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 



Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. 
č. 108 
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 extraligy 
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 I. liga seniorů, II. liga seniorů, Juniorská liga akademií, 

Extraliga 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 13. 6. 2019 
 
 

………………………….  ………………………… 
Tomáš Král  Martin Urban 

prezident  generální sekretář 

Český svaz ledního hokeje z.s.  Český svaz ledního hokeje z.s. 

 











Sekretariát :    PTU - Lední hokej, Hanusova 347/16
                                 140 21  Praha 4 

sekretariát :    606 218 563
e-mail : ks-prazsky@cslh.cz, web: www.prazskyhokej.cslh.cz  

Předseda Ing.Vladimír Schiefner
Rabyňská 750
142 00 Praha 4

Místopředseda Mgr.František Pomahač 272 731 315 + fax
Výstavní 96/7
149 00 Praha 4

Předseda TMK + KM Mgr.Michal Gandalovič
Kodaňská 63
101 00 Praha 10

Předseda DR Ing. Tomáš Svoboda
Benkova 1685/32
149 00 Praha 4

Organizační pracovník Bohuslav Mikeš
soutěží Čechova 588

252 63 Roztoky u Prahy

Organizační pracovník Josef Reigl
soutěží Na Rozdílu 1

160 05 Praha 6

Organizační pracovník Bohumil Fojt
soutěží Pitterova 2878/5

130 00 Praha 3

Předseda DK Michal Jošt
Schulhoffova 793
149 00 Praha 4

Sekretář Ludvík Bloch
Jarníkova 1873
148 00 Praha 4 ks-prazsky@cslh.cz

                        ADRESÁŘ ČINNOVNÍKŮ  KVV  ČSLH PRAHA

606 443 208
schiefner@czehockey.cz

605 205 393
fery.pomahac@seznam.cz

739 544 005
gandalovicm@gmail.com
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tomassvoboda64@seznam.cz
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ROSVITA1@email.cz
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josefreigl80@gmail.com
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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. 
č. 111 
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 (12 hodin + zápočet), 
– právní aspekty ve sportu (12 hodin + zápočet), 
– fyziologie (12 hodin + zápočet), 
– biomechanika (12 hodin + zápočet), 
– anatomie  (12 hodin + zápočet), 
– kineziologie (12 hodin + zápočet), 
– specializace (100 hodin + zkouška), 
– pedagogika (12 + zkouška), 
– psychologie sportu (24 + zkouška) 
– pravidla ledního hokeje (12 + zkouška), 
– technika řízení utkání (12 + zápočet), 
– strategie řízení utkání (12 + zkouška), 
– odborná praxe rozhodčího (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 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 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 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 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 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: 
– Soutěžní řád, 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) rozhodčí - ženy mohou být přijaty na školení licence I. třídy za těchto podmínek: 
– platná licence III. třídy, 
– nejméně jedna sezona aktivní činnosti rozhodčí, 
– zaplacení účastnického poplatku; 

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 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 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 průkazem 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 a dobu 
platnosti průkazu. 

 
12. Kvalifikační předpoklady pro jednotlivé soutěže a utkání 

(v tabulce uvedeny předepsané licence) 

Soutěž 
Hlavní 

rozhodčí 
Čároví 

rozhodčí 

Brankový 
video- 

rozhodčí 

Brankoví 
rozhodčí, 
ved. boxu 

Ostatní 
pomocní 
rozhodčí 

Utkání reprezentace ČR A podle  
předpisů  

IIHF 

podle 
předpisů IIHF 

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

Ostatní utkání reprezentace D, I., T D, I., II., T D, I., II., III., T 

Extraliga seniorů D, I. D, I. D, I., T D, I., II., T D, I., II., III., 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., II., III., T D, I., II., III., T 
Juniorská liga akademií, 
Univerzitní hokejová liga 

D, I. D, I.  

Extraliga juniorů D, I. D, I.  
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Extraliga dorostu D, I. D, I.  

Liga juniorů D, I., II. D, I., II.  

Liga dorostu D, I., II. D, I., II., T  

Nejvyšší soutěž žen D, I., T D, I., II., T  

Ostatní soutěže žen D, I., II., T D, I., II., III., T  

Ligy starších žáků D, I., II., T D, I., II., T  

Ligy mladších žáků a soutěže 
věkové kategorie 5. tříd 

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

    

Krajské soutěže dospělých, 
juniorů a dorostu 

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

    

Okresní soutěže D, I., II., III., T D, I., II., III., T  

Minihokej D, I., II. , III., T, M   

Sledge hokej D, I., II., T D, I., II., T  

 
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. mezinárodní hokejové federace (dále také jako „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 
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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 7. 8. 2019; 

b) 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 7. 8. 2019 
 
 
 
 
 

………………………….  ………………………… 
Tomáš Král  Martin Urban 
prezident  generální sekretář 

Český svaz ledního hokeje z.s.  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. 112 
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 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, členskými 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, členskými 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 extraligy seniorů - hlavní rozhodčí 4 200 Kč a čárový rozhodčí 2 730 Kč, 

ii) nominační listina I. ligy seniorů  1 000 Kč, 

iii) nominační listina II. ligy seniorů  500 Kč, 

iv) nominační listina republikových soutěží juniorů a dorostu  500 Kč, 

v) 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. 6. této směrnice, vystavit ČSLH 
řádně vyplněné „Vyúčtování odměn rozhodčího“ prostřednictvím elektronického systému 
provozovaného ČSLH na adrese webové stránky www.srr.ambica.cz, a to do 14 dnů po skončení 
příslušného utkání, 

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 
 
Rozhodčí zařazený na nominační listině má právo: 
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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., 

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 
řídí držitel nižší licence, než je pro příslušnou soutěž určeno, je vyplácena odměna za řízení utkání 
v poloviční výši. 
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4. Sazebník odměn za řízení utkání je přílohou č. 2 této směrnice. 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. Je současně odměnou za dobu strávenou Rozhodčím 
touto činností a náhradou všech výdajů Rozhodčího neuvedených v této směrnici. 

5. Odměna za dopravu a podmínky jejího vyplácení jsou součástí přílohy č. 2 této směrnice. 

6. Odměny hlavním rozhodčím, čárovým rozhodčím, brankovým videorozhodčím a náhradním 
rozhodčím za utkání přímo pořádaná ČSLH a za utkání v extralize seniorů, v I. lize seniorů, 
případně v dalších soutěžích, u kterých tak stanoví VV ČSLH, vyplácí ČSLH. 

7. V případech neuvedených v odst. 6. tohoto článku jsou Rozhodčím odměny vypláceny 
pořadatelem utkání v hotovosti bezprostředně po skončení utkání na základě Rozhodčím 
poskytnutého a vyplněného tiskopisu formuláře vyúčtování (včetně uvedení pořadového čísla), 
který je přílohou č. 4 této směrnice. 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. 

8. Za správnost a výši vyúčtování odpovídá Rozhodčí. Pokud pořadatel 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 úhrada klubem je 
předmětem disciplinárního jednání. 

9. Kontrolu správnosti vyúčtování provádí delegující komise rozhodčích na základě podnětu klubu, 
podnětu jiného orgánu ČSLH a na základě vlastního rozhodnutí. 

10. Dohodnou-li se na tom příslušný KVV ČSLH s příslušnou komisí rozhodčích, je KVV ČSLH oprávněn 
pro jím řízenou soutěž nebo soutěž, jejímž řízením byl pověřen, 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. 

11. Zdanění vyplácených odměn z hlediska daně z příjmu je v právní odpovědnosti Rozhodčího. 
 

Článek VI - Závěrečná ustanovení 
 

1. Schváleno VV ČSLH dne 7. 8. 2019. 

2. Tato vnitřní směrnice je platná od data jejího schválení VV ČSLH a účinná dnem 1. 9. 2019.  Dnem 
nabytí účinnosti této směrnice se ruší všechny směrnice upravující výše uvedené.  

 
V Praze dne 7. 8. 2019  
 
 
 
 
 
 

………………………………….  ……………………………………. 
Tomáš Král  Martin Urban 
prezident  generální sekretář 

Český svaz ledního hokeje z.s.   Český svaz ledního hokeje z.s. 
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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 

Pomocní rozhodčí 

Turnaje IIHF IIHF KR ČSLH 

Mezistátní utkání 
(reprezentace ČR A) 

KR ČSLH KR ČSLH 

Přátelská utkání reprezentací ČR 
(se zahraničními i domácími soupeři) 

KR ČSLH KKR / OKR 
Turnaje reprezentace ČR a turnaje,  
kde se účastní reprezentační družstva jiných 
zemí 

Utkání reprezentací jiných zemí na území ČR  
(se zahraničními i domácími soupeři) 

Champions Hockey League 
Podle předpisů Champions 

Hockey League 
KKR 

V jiných utkáních se kompetence řídí podle zařazení pořádajícího klubu do soutěže: 

Zařazení pořádajícího klubu do soutěže 

Hlavní a čároví rozhodčí 
videorozhodčí, delegáti 

Pomocní rozhodčí 

Mistrovská 
utkání 

Nemistrovská 
utkání 

Mistrovská 
utkání 

Nemistrovská 
utkání 

Extraliga seniorů KR ČSLH KR ČSLH ved. boxu KKR / OKR 

I. liga seniorů, II. liga seniorů KR ČSLH KKR / OKR KKR / OKR KKR / OKR 

Juniorská liga akademií, Extraliga juniorů, 
Univerzitní hokejová liga 

KR ČSLH KKR / OKR KKR / OKR KKR / OKR 

Liga juniorů 
KKR 

 
KKR / OKR KKR / OKR KKR / OKR 

Extraliga dorostu  KR ČSLH KKR / OKR KKR / OKR KKR / OKR 

Liga dorostu KKR KKR / OKR KKR / OKR KKR / OKR 

Soutěže žen KKR KKR / OKR KKR / OKR KKR / OKR 

Liga starších žáků KKR KKR / OKR KKR / OKR KKR / OKR 

Ostatní žákovské soutěže, přípravka KKR / OKR KKR / OKR KKR / OKR KKR / OKR 

Krajské ligy seniorů,  
Krajské ligy juniorů a dorostu 

KKR / OKR KKR / OKR KKR / OKR KKR / OKR 

Okresní soutěže OKR OKR 

Sledge hokej KKR / OKR KKR / 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).  
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Příloha č. 2 
Sazebník odměn 

soutěž  hlavní rozhodčí čárový rozhodčí 
brankový 
videorozhodčí 

časoměřič, 
zapisovatel, 
vedoucí boxu 

zapisovatel 
pro elektronický 
zápis 

ostatní 
pomocní 
rozhodčí 

reprezentace senioři A, 
senioři B, U20 

7 940 Kč 5 360 Kč 1 280 Kč 330 Kč 650 Kč 280 Kč 

reprezentace ostatní 3 890 Kč 2 620 Kč 1 280 Kč 330 Kč 540 Kč 280 Kč 

reprezentace 
s domácími soupeři 

1 570 Kč 990 Kč  280 Kč 440 Kč 260 Kč 

Champions Hockey 
League 

podle předpisů Champions Hockey 
League 

1 280 Kč 330 Kč 540 Kč 280 Kč 

Extraliga seniorů 

I. sk. - 7 875 Kč 
II. sk. - 6 825 Kč 

III. sk. - 6 300 Kč 
IV. sk. - 5 250 Kč 

I. sk. - 5 250 Kč 
II. sk. - 4 460 Kč 

III. sk. - 3 940 Kč 
IV. sk. - 3 410 Kč 

1 280 Kč 330 Kč 540 Kč 280 Kč 

I. liga seniorů 3 010 Kč 2 250 Kč 1 280 Kč 280 Kč 440 Kč 260 Kč 

II. liga seniorů 2 200 Kč 1 470 Kč  280 Kč 360 Kč 260 Kč 

Juniorská liga akademií, 
Univerzitní hokejová 
liga 

1 540 Kč 960 Kč 1 280 Kč 280 Kč 440 Kč 260 Kč 

Extraliga juniorů 1 540 Kč 960 Kč  280 Kč 440 Kč 260 Kč 

Liga juniorů 830 Kč 570 Kč  280 Kč 360 Kč 260 Kč 

Extraliga dorostu 1 040 Kč 670 Kč  280 Kč 440 Kč 260 Kč 

Liga dorostu, VTM U15 670 Kč 460 Kč  280 Kč 360 Kč 260 Kč 

Liga starších žáků, VTM 
U14, VTM U13 

570 Kč 350 Kč  230 Kč 280 Kč 210 Kč 

Soutěže žen 570 Kč 350 Kč  230 Kč 280 Kč 210 Kč 

Krajská liga seniorů  1 140 Kč 720 Kč  230 Kč 280 Kč 210 Kč 

Ostatní krajské soutěže 
seniorů  

620 Kč 410 Kč  230 Kč 280 Kč 210 Kč 

Krajské soutěže juniorů  620 Kč 410 Kč  230 Kč 260 Kč 210 Kč 

Krajské soutěže dorostu  520 Kč 350 Kč  230 Kč 260 Kč 210 Kč 

Liga mladších žáků, 
VTM U12 

330 Kč 230 Kč  170 Kč 220 Kč 170 Kč 

Soutěž 5. tříd 290 Kč 200 Kč   170 Kč 170 Kč 170 Kč 

Okresní soutěže seniorů  460 Kč 300 Kč  230 Kč 220 Kč 210 Kč 

Minihokej  200 Kč    180 Kč 180 Kč 

Sledge hokej 410 Kč 250 Kč  230 Kč  200 Kč 

o zařazení do platových skupin v extralize seniorů rozhoduje KR ČSLH na základě výkonnosti příslušného Rozhodčího v uplynulých sezónách a na základě 
výsledků dosažených v seminářích před začátkem extraligy seniorů. 
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Odměny za řízení utkání: 

1. Odměny za řízení utkání neuvedené v tabulce stanovuje řídící orgán soutěže. 

2. Při utkáních neuvedených v příloze č. 1 (přátelských, turnajových apod.) se odměna za řízení 
utkání řídí zařazením pořádajícího klubu v soutěži a je: 

a) u žákovských utkání v plné výši, 

b) pro Extraligu seniorů ve výši: hlavní rozhodčí 3 000 Kč, čárový rozhodčí 2 000 Kč, 

c) v ostatních utkáních hlavnímu a čárovému rozhodčímu v poloviční výši. 

3. V utkáních kvalifikací, play-down a „baráží“ se odměna za řízení utkání u hlavního a čárového 
rozhodčího zvyšuje o 20 %. 

4. V utkáních play-off extraligy seniorů a play-off I. ligy seniorů se odměna za řízení utkání u hlavního 
a čárového rozhodčího zvyšuje o 50 %.  V utkáních play-off ostatních soutěží se odměna za řízení 
utkání u hlavního a čárového rozhodčího zvyšuje o 20 %, v semifinále o 30 % a ve finále o 50 %. 

5. 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 3 600 Kč a u odměn čárového rozhodčího vyšších než 2 400 Kč. 

6. Je-li utkání řízeno jen dvěma Rozhodčími, náleží oběma odměna hlavního rozhodčího. 

7. Je-li pořadatelem utkání požadováno hlášení v českém jazyce a současně v anglickém jazyce, 
odměna hlasatele takového utkání se zvyšuje o 100 %. 

8. Odřídí-li Rozhodčí jen část utkání, náleží mu poměrný díl odměny za řízení utkání. S výjimkou, že 
se tak stalo pro zranění Rozhodčího nebo z důvodů předčasného ukončení utkání. 

9. Jestliže se Rozhodčí k utkání řádně dostavil a mistrovské utkání nebylo odehráno, např. z viny 
některého oddílu nebo pro nezpůsobilost hrací plochy, náleží mu polovina odměny za řízení 
utkání. 

10. Je-li rozhodčí k utkání nominován jako náhradní hlavní rozhodčí nebo náhradní čárový rozhodčí, 
náleží mu odměna ve výši 30 % odměny za řízení utkání a odměna za dopravu. 

11. Odměny za řízení utkání jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak. 

12. Částky uvedené v sazebníku jsou konečné ceny. 
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Odměny 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. 

2. Hlavnímu rozhodčímu, čárovému rozhodčímu a brankovému videorozhodčímu se vyplácí odměna 
za dopravu podle způsobu použité dopravy: 

a) při použití veřejné hromadné dopravy podle odst. 3. této přílohy, 

b) při použití silničního motorového vozidla podle odst. 4. této přílohy, 

c) použije-li rozhodčí jiný způsob dopravy, odměna za dopravu se nevyplácí.  

Ostatním Rozhodčím se vyplácí odměna za dopravu vždy podle odst. 3. této přílohy. 

3. Odměna za dopravu veřejným dopravním prostředkem je vyplácena ve výši ceny jízdenky. 

4. Odměna za dopravu při použití silničního motorového vozidla se vyplácí jen hlavnímu rozhodčímu 
a/nebo čárovému rozhodčímu a/nebo brankovému videorozhodčímu ve výši: 

a) 6 Kč/km v extralize,  

b) 5 Kč/km v ostatních soutěžích,  

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. 
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Příloha č. 3 
Stanovení minimálního povinného počtu rozhodčích podle soutěží 

soutěž  počet rozhodčích na ledě 
minimální povinný počet 
pomocných rozhodčích 

reprezentace senioři A 2 HR, 2 ČR Z, Č, 2T, H, V, *1 

reprezentace senioři B, „20“  2 HR, 2 ČR Z, Č, 2T, H, V, *1 

reprezentace junioři, ženy 2 HR, 2 ČR Z, Č, 2T, H, V, *1 

reprezentace s domácími soupeři 
1 HR, 2 ČR nebo 
2 HR, 2 ČR,*2 

Z, Č, 2T, H 

Extraliga seniorů 2 HR, 2 ČR Z, Č, 2T, H, V 

I. liga seniorů 2 HR, 2 ČR Z, Č, 2T, H, 2B 

II. liga seniorů 
1 HR, 2 ČR nebo 
2 HR, 2 ČR,*2  

Z, Č, 2T, H, 2B 

Juniorská liga akademií,  Univerzitní 
hokejová liga 

1 HR, 2 ČR nebo 
2 HR, 2 ČR,*2 

Z, Č, 2T, H, 2B 

Extraliga juniorů 
1 HR, 2 ČR nebo 
2 HR, 2 ČR,*2 

Z, Č, 2T, H, 2B 

Liga juniorů 1 HR, 2 ČR Z, Č, 2T, H 

Extraliga dorostu 
1 HR, 2 ČR nebo 
2 HR, 2 ČR,*2 

Z, Č, 2T, H 

Liga dorostu 1 HR, 2 ČR Z, Č, T 

Liga starších žáků, žákovské výběry 1 HR, 2 ČR Z, Č, T 

Soutěže žen 1 HR, 2 ČR Z, Č, T, H 

Krajská liga seniorů  
1 HR, 2 ČR nebo 
2 HR, 2 ČR,*2 

Z, Č, T 

Ostatní krajské soutěže seniorů  
1 HR, 2 ČR nebo 
/2 R,*2 

Z, Č, T 

Krajské soutěže juniorů  1 HR, 2 ČR Z, Č, T 

Krajské soutěže dorostu  1 HR, 2 ČR Z, Č, T 

Liga mladších žáků 2 R Z, Č, T 

Soutěž 5. tříd 2 R Z, Č 

Okresní soutěže seniorů  2 R Z, Č 

Okresní soutěže juniorů, dorostu  2 R Z, Č 

Okresní soutěže žáků  2 R Z, Č 

Minihokej  1 R Z 

Sledge hokej 2 R Z, Č, T 

HR - hlavní rozhodčí, ČR - čárový rozhodčí, R - rozhodčí (v systému dvou rozhodčích), Z - zapisovatel/e-zapisovatel, Č - časoměřič, T - dohlížitel trestů, 
H - hlasatel, B - brankový rozhodčí, V - vedoucí boxu 

*1 - v boxu dva asistenti zapisovatele, pokud není přítomen statistický tým,  

*2 - určí řídící orgán soutěže na návrh příslušné komise rozhodčích. 
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Příloha č. 4 
Formulář vyúčtování 
VYÚČTOVÁNÍ ODMĚN ROZHODČÍHO Č. …………. 
Rozhodčí 

Jméno, příjmení Licence IČ / Datum narození 

   
Adresa Číslo účtu *1) 

  
 
Pořadatel 

Název  IČ 

  
Adresa Číslo účtu *1) 

  
 
odměny: 

1. Za utkání 
Datum Druh činnosti Č.utkání Výše odměny (Kč) 

    

    

2. Za dopravu 
Datum Z místa Do místa *2) Vzdálenost Výše odměny (Kč) 

      

      

      

      

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  Podpis rozhodčího 

   
 

Schválil za pořadatele 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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