V Š E O B E C N Á

U S T A N O V E N Í

(aktualizace ke dni 01/09 2016)

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory
Českého svazu ledního hokeje z. s.
sezóna 2016-2017
1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako „ČSLH“) v platném znění a ostatní
ustanovení ČSLH a úřední zprávy ČSLH prezentované na webových stránkách www.cslh.cz a dále na
oficiálních stránkách KVV ČSLH jsou závazné pro všechny kluby a jejich družstva - účastníky soutěží
řízených ČSLH, KVV ČSLH (dále jako „HOK“). Utkání se hrají podle Pravidel ledního hokeje 2014-2018,
dle domácích ustanovení a ve znění pozdějších předpisů.
2. HOK soutěží liga staršího dorostu (dále také jako „LSD“) a ELIOD liga mladšího dorostu (dále také jako
„ELIOD LMD“), Krajská liga mužů, příp. Krajské soutěže mužů (dále také jako „KLM“, příp. KSM) a Liga
žen, je povinen předložit řídícímu orgánu příslušné soutěže 3x soupisku hráčů „A“ družstva, pokud má
„B“ družstvo v další soutěži, a to nejpozději týden před zahájením soutěže „B“ družstva.
3. Zařazení pro období 2016-2017 (věkové kategorie):
a) dospělí
- hráči ročníku narození 1996 a starší
b) junioři
- hráči narození od 1.1. do 31.12. ročníku narození 1997 a 1998,
c) KL juniorů
- hráči narození od 1.1. do 31.12. ročníku narození 1997, 1998 a 1999,
d) starší dorost
- hráči narození od 1.1. do 31.12. ročníku narození 1999 a 2000,
e) mladší dorost
- hráči narození od 1.1. do 31.12. ročníku narození 2001 a 2002,
f) KL dorostu
- hráči narození od 1.1. do 31.12. ročníku narození 2000, 2001 a 2002,
g) starší žáci
- hráči narození od 1.1. do 31.12. ročníku narození 2003 a 2004,
h) mladší žáci
- hráči narození od 1.1. do 31.12. ročníku narození 2005 a 2006,
i) KL Přípravek 2007 - hráči narození od 1.1. do 31.12. ročníku narození 2007,
j) Minihokej 2008 - hráči narození od 1.1. do 31.12. ročníku narození 2008,
k) Minihokej 2009 - hráči narození od 1.1. do 31.12. ročníku narození 2009.
4. V kvalifikacích mohou za zúčastněné kluby nastoupit pouze hráči, kteří za příslušný klub odehráli
minimálně 50% utkání v soutěži s tím, že se sčítá počet startů za všechna družstva v daném klubu, avšak
utkání play-off se do tohoto počtu nezapočítávají. U brankáře se do tohoto počtu utkání započítávají i ta
utkání, ve kterých byl uveden v zápise o utkání, aniž by zasáhl do hry. Podmínku 50% odehraných utkání
za příslušný klub nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát za klub do 15. 12. 2016 a
v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný klub.
5. Zápis o utkání se pořizuje na předepsaných, řídícím orgánem schválených tiskopisech, v jednom
vyhotovení – originálu. Jiné formy jsou zakázány a jejich příp. použití bude STK KVV ČSLH předáno DK
KVV ČSLH. Po utkání je povinností domácího klubu zajistit kopii zápisu pro hostující tým a případně pro
delegáta utkání /pořízení pozápasové kopie Zápisu o utkání neplatí pro soutěžní utkání hraná
turnajovým způsobem/.
6. Pro soutěže KLM, KSM, KLJ, LSD, ELIOD LMD, KLD je pořádající HOK povinen zajistit rozcvičení pro obě
družstva, rozhodčí, a dále zajistit pro hostující družstvo puky pro rozcvičení. Zároveň je HOK povinen
zajistit odměření 15 minutové přestávky mezi třetinami na časovém zařízení zimního stadionu, pokud
není v technické normě pro danou soutěž stanovena jiná délka přestávky mezi třetinami.
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7. Veškeré vzájemné dohody o změně termínu jsou HOK povinné zadat do systému HoSys (www.hosys.cz)
nejpozději 10 dnů před požadovanou změnou. Rozhodnutí sportovně-technické komise KVV ČSLH (dále
také jako „STK KVV ČSLH“) je zveřejněno v systému HoSys a přeneseno na další místa (hokej.cz,
elektronický zápis, systém pro rozlosování rozhodčích). Evidenci příp. přestupků a nedostatků
zpracovává program HoSys a následně je seznam pochybení k dispozici k dalšímu příp. řešení STK a DK
KVV ČSLH řídícího orgánu.
8. Odložené utkání musí být sehráno do 14 dnů od původního termínu, nejpozději však do posledního dne
příslušné části soutěže, pokud STK KVV ČSLH řídícího soutěž nerozhodne jinak.
9. Pořádající klub je podle čl. 314 i) SDŘ ČSLH povinen zadat výsledek utkání do 24:00 hodin dne konání
utkání prostřednictvím systému HoSys. V případě, že výsledek nebude zadán do systému, i po
automatickém upozornění systémem HoSys, vystavuje se klub možnosti disciplinárního postihu.
V systému bude toto utkání vyznačeno.
10. Hráči nastupují v utkáních na platné registrační průkazy.
11. Disciplinární řízení - hráč nebo funkcionář, který obdrží trest ve hře (TH), má okamžitě nepodmíněně
zastavenou činnost. Rozhodčí odešle jeho průkaz společně se zápisem (na řídící svaz dané soutěže). O
ukončení zastavení činnosti rozhodne disciplinární komise. Došlo-li při utkání k jiným událostem s
následkem projednávání v disciplinární komisi, rozhodčí (delegát) uvede všechny okolnosti v zápise
(zprávě) a tuto skutečnost oznámí hlavnímu pořadateli nebo vedoucímu družstva. Termíny zasedání
vydává písemně řídící orgán na svých oficiálních stránkách, příp. rozesílá elektronicky. Rozhodnutí
disciplinární komise je rozesíláno elektronicky a dále zveřejňováno na oficiálních webových stránkách
KVV ČSLH.
12. Osobní tresty do konce utkání a osobní tresty:
a) Je-li v téže soutěži nebo turnaji v kategorii mužů uložen témuž hráči druhý osobní do konce utkání
(OK), zastavuje se mu automaticky činnost na jedno následující utkání v téže soutěži nebo turnaji a
evidence trestů začíná znovu. Jiné tresty se neevidují, při nepodmíněném zastavení činnosti hráče
disciplinární komise přihlédne k již uloženému osobnímu trestu do konce utkání.
b) Je-li v mládežnické soutěži nebo turnaji uložen témuž hráči druhý vyšší trest (sčítají se osobní tresty
/10´/ a tresty do konce utkání /20´/), má hráč automaticky v následujícím utkání zastavenou činnost
dle čl. 529 SDŘ. Toto písemně oznámit řídícímu svazu. Nastoupí-li hráč ke hře v nejbližším
mistrovském utkání jedná se o neoprávněný start s disciplinárními důsledky. Tresty sledují HOK za
družstva a odpovídají za zastavení činnosti provinilého hráče. Je-li v mládežnické soutěži uložen
témuž hráči další druhý vyšší trest (3,4) zastavuje se mu automaticky činnost na dvě následující
utkání v téže soutěži a evidence trestů pokračuje. Takto se postupuje i při dalších vyšších trestech,
zastavení činnosti se zvyšuje při každém dalším druhém vyšším trestu na dvojnásobek tedy na 4,
8,16 utkání atd.
13. Zástupce řídícího orgánu soutěže a delegát - řídící orgány soutěže (KVV ČSLH a jejich komisí) mohou dle
potřeby, na jimi řízené soutěže, vysílat své zástupce. Delegáty vysílají komise rozhodčích KVV ČSLH dle
potřeby a uvážení. Zástupce nebo delegát zastupuje na utkání řídící svaz, má přístup do všech částí
zimního stadionu včetně šaten hráčů a rozhodčích.
14. Pořadatelská služba plní své povinnosti v souladu s čl. 315 - 316 SDŘ ČSLH.
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15. Škody na zařízení zimního stadionu, které vznikly po předání šatny hlavním pořadatelem, jako následek
chování členů družstev, je povinen uhradit klub, jehož družstvo škodu způsobilo. Při takto způsobených
škodách hlavní pořadatel při přebírání šatny pořídí společně s vedoucím družstva soupis škod, který je
podkladem k vyžádání úhrady na povinném klubu.

16. Způsob a místo kontroly totožnosti určí rozhodčí v souladu s čl. 328 - 330 SDŘ ČSLH. Kontrole totožnosti
jsou přítomni kontrolovaný hráč a vedoucí mužstev. Hráč do zápisu o utkání nebo přílohy k zápisu
napíše „Byl jsem kontrolován“, vlastnoručně tiskacím písmem jméno, příjmení a datum narození a
vlastnoruční podpis. Má-li rozhodčí pochybnosti o totožnosti hráče, je hráč povinen předložit průkaz
totožnosti, pokud jej vlastní. Rozhodčí z dostupných podkladů posoudí totožnost hráče. V případě, že
totožnost odpovídá, hráč pokračuje v utkání, v opačném případě hráč nesmí v utkání dál hrát. Rozhodčí
svoje konečné rozhodnutí a srozumitelný závěr provedené konfrontace zapíše do zápisu o utkání a
neukládá se žádný trest. V případě, že se kontrolovaný hráč z jakéhokoliv důvodu ke kontrole totožnosti
nedostaví, v utkání nesmí pokračovat a o oprávněnosti jeho startu rozhodne „STK KVV ČSLH“.
17. Vedoucí družstva je povinen při převzetí registračních průkazů po utkání podepsat zápis v části tresty a
v části zranění. Tímto bere na vědomí uložené tresty hráčům a funkcionářům družstva.
18. Zdravotní způsobilost hráčů:
a) každý hráč musí mít lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu (dále také jako „Lékařský
posudek“)
(i) vydaný u hráčů účastnících se soutěží WSM liga, DHL ELJ, NOEN ELSD, ELIOD ELMD, Ligy starších
žáků (dále také jako „LSŽ“) a Ligy mladších žáků (dále také jako „LMŽ“) poskytovatelem
zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství a u hráčů účastnících se ostatních soutěží
registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru
tělovýchovné lékařství;
(ii) ne starší 12 měsíců;
(iii) vydaný mimo jiné na základě lékařské prohlídky obsahující vyšetření uvedená v Příloze č. 1;
(iv) se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej;
b) pro start hráče ve vyšší věkové kategorii dle odst. 1. čl. 219 SDŘ ČSLH musí být sepsán „Protokol o
souhlasu se startem ve vyšší věkové kategorii“ (Příloha č. 2) a v případě, že se jedná o hráče
mladšího 18 let, musí být též předložen Lékařský posudek vydaný příslušným poskytovatelem
zdravotních služeb dle písm. a) bod (i) tohoto odstavce na základě výsledků mimořádné lékařské
prohlídky provedené v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. a) a odst. 3 vyhlášky č. 391/2013 Sb.;
c) za dodržování povinností uvedených v tomto odstavci odpovídá HOK;
d) kontrolu dokumentů o zdravotní způsobilosti hráčů a protokolu o souhlasu se startem hráče ve vyšší
věkové kategorii je oprávněn provádět řídící orgán soutěže.
19. Družstvo nemusí přikládat k zápisu o utkání protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší kategorii dle
čl. 219 odst. 1. SDŘ.
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20. Povinnosti při zajištění zdravotní služby pořádajícím klubem ve všech soutěžích ČSLH jsou uvedeny ve
vnitřní směrnicí ČSLH č. 65 ze dne 5.6.2014 (Příloha číslo 3) a dokládání zdravotní způsobilosti hráčů
hrát závodně lední hokej upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 66 ze dne 13.08.2014 (Příloha číslo 4).
21. Určení 30% utkání (pro potřeby čl. 221 SDŘ)
a) WSM liga
16 utkání
b) II. liga ČR (skupina „Západ“ a Skupina „Střed“)
11 utkání
c) II. liga ČR (skupina „Východ“)
12 utkání
d) DHL ELJ
14 utkání
e) LJ
11 utkání
f) NOEN ELSD
14 utkání
g) LSD
11 utkání
h) ELIOD ELMD
12 utkání
i)
ELIOD LMD (skupina „Západ“)
11 utkání
j)
v ostatních, zde neuvedených soutěžích, stanoví řídící orgán soutěže v technických normách
22. Start cizinců v soutěžích ČSLH:
a) za cizince je v souladu s Přestupním řádem pro kluby extraligy a I. ligy, resp. mimo klubů extraligy a
I. ligy považován cizí státní příslušník, pokud nepůsobil ve třech po sobě jdoucích sezónách
v soutěžích řízených ČSLH (dále také jako „Cizinec“) s tím, že v sezoně 2016-2017 mohou
v soutěžích řízených ČSLH za družstvo startovat Cizinci v počtech přímo uvedených v technických
normách u jednotlivých soutěží,
b) omezení startu Cizinců a jejich zpoplatnění v mládežnických soutěžích ČSLH v jednom družstvu
příslušné soutěže:
Soutěž
Omezení
Poplatek
Hráč
Brankář
DHL ELJ
LJ
Krajská LJ
NOEN ELSD
LSD
Krajská LD
ELIOD ELMD
ELIOD LMD
LSŽ a LMŽ
LŽ

2 hráči (ne brankář)
3 hráči
bez omezení
1 hráč (ne brankář)
3 hráči
bez omezení
1 hráč
3 hráči
3 hráči
3 hráčky

100.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
100.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
100.000,- Kč
10.000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

------------10.000,- Kč
5.000,- Kč
200.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
200.000,- Kč
10.000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

c) příslušný poplatek se vztahuje na klub za nově příchozího Cizince do soutěží ČSLH na přestup či
hostování uskutečněné po 21.5.2009. Platba za hráče je jednorázová, Cizinec je pro soutěže ČSLH
tzv. „vyplacen“, případně s doplatkem rozdílu poplatku při přechodu Cizince do klubu vyšší soutěže.
Způsob a formu úhrady stanoví řídící orgán soutěže.
23. Trenérské licence:
a) minimální trenérskou licenci pro vedení družstev v jednotlivých soutěžích řízených ČSLH určuje
vnitřní směrnice ČSLH č. 79 ze dne 12.6.2016
b) bez platné trenérské licence se trenérská činnost v soutěžích ČSLH nepovoluje, přičemž se za
držitele trenérské licence považuje i trenér příslušnou trenérskou licenci studující, a to dle
posouzení trenérsko-metodické komise (dále jako „TMK“) řídícího orgánu soutěže.
www.olomouckykraj.cslh.cz, www.olomouckyhokej.cz
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24. Řízení mistrovských utkání:
a) pro delegaci rozhodčích na utkání jednotlivých soutěžích řízených KVV ČSLH je (v souladu s vnitřní
směrnicí ČSLH č. 72 ze dne 27.8.2015) požadováno, aby Všichni delegovaní rozhodčí byli držiteli
licence rozhodčího ČSLH.
25. Výstroj hráčů se řídí Pravidly ledního hokeje 2014-2018 s místními úpravami (Příloha číslo 5). Rozměry
brankářské výstroje ve všech krajských soutěžích nemusí vyhovovat Pravidlům ledního hokeje
2014-2018, ale musí vyhovovat Pravidlům ledního hokeje 2002-2006.
26. Výška hrazení, výška ochranného skla po stranách a výška ochranného skla na konci hřiště nemusí být
v souladu s Pravidly ledního hokeje 2014-2018, ale musí odpovídat rozměrům dle čl. 102, resp. čl. 105
Pravidel ledního hokeje 2010-2014 (výjimka z čl. 13 a čl. 14 Pravidel ledního hokeje).
27. V soutěžích ČSLH s výjimkou Tipsport ELH se upravuje ust. čl. 135 bodu ii. Pravidel ledního hokeje „Zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště“ následovně:
- Trest nebude uložen, pokud hráč vystřelí puk přímo přes hrazení v místě bez ochranného skla.
Není rozhodující, zda puk potom přeletí ochranné sklo za hráčskými lavicemi či nikoliv.
28. Ve všech mistrovských utkáních soutěží ČSLH (kromě Tipsport ELH) tam, kde časomíra neumožňuje
odečítat čas utkání (od 20:00 do 0:00), je povolena výjimka v načítání času (od 0:00 do 20:00) - výjimka
z čl. 45 bodu i. Pravidel ledního hokeje.
29. V utkáních věkových kategorií do starších žáků včetně neplatí ustanovení Pravidel ledního hokeje 20142018 o tzv. „hybridním zakázaném uvolnění“ a zakázané uvolnění se posuzuje dle Pravidel ledního
hokeje 2010-2014. V těchto věkových kategoriích se zároveň na základě rozhodnutí VV ČSLH ze dne 1.
9. 2010 neuplatňuje čl. 93 Pravidel ledního hokeje - Střídání hráčů po zakázaném uvolnění.
30. Na výzvu řídícího orgánu soutěže mají oba týmy /D i H/ povinnost písemně zaslat kopii Zápisu o utkání.
31. Kluby a oddíly mající v soutěži řízené STK KVV ČSLH Olomouckého kraje: ELIOD LMD Východ – Sever,
Východ – Jih /termín do 08/09 2016/, dále Krajská liga přípravek 2007, skupina OLK /termín do 10/09
2016/, Minihokej 2008, skupina OLK /termín do 23/09 2016/, Minihokej 2009, skupina OLK /termín do
30/09 2016/, zařazen tým, zašlou řídícímu orgánu soutěže /elektronicky, běžnou poštou/ kopie Všech
registračních průkazů hráčů a trenérských průkazů – kontrola platných RP hráčů a průkazů TRE.
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Příloha č. 1

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE
V souladu s obecně závaznými právními předpisy a z důvodu množících se případů srdečních příhod hráčů
ledního hokeje u nás i ve světě, které končí zanecháním aktivní činnosti, invaliditou či úmrtím, ČSLH
v souladu s vyhláškou č. 391/2013 Sb. stanovuje následující minimální obsah povinných lékařských
prohlídek u hráčů ledního hokeje v soutěžích řízených ČSLH.
1. U hráčů účastnících se soutěží ČSLH:
a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;
b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu hráče a popis časové a
fyzické náročnosti ledního hokeje;
c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu hráče a dosud prodělaných onemocněních a
užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit
nebo vyloučit zdravotní způsobilost hráče k lednímu hokeji;
d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů hráče, které
budou zatěžovány ledním hokejem;
e) rozbor údajů o vykonávaném sportu;
(vyšetření uvedená pod písm. a) až e) tohoto odstavce dále také jako „Základní vyšetření“);
f) laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný Základním
vyšetřením nebo zdravotní náročnost ledního hokeje nebo předpokládaná intenzita zatížení a
objemu tréninku;
2. U hráčů účastnících se soutěží I. liga, DHL ELJ, NOEN ELSD, ELIOD ELMD, LSŽ a LMŽ:
a) vyšetření podle odst. 1. shora;
b) zjištění základní antropometrie;
c) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření;
d) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve;
e) laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný vyšetřeními
uvedenými pod písm. c) - d) tohoto odstavce.

www.olomouckykraj.cslh.cz, www.olomouckyhokej.cz
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Příloha č. 2

PROTOKOL
O SOUHLASU SE STARTEM HRÁČE VE VYŠŠÍ VĚKOVÉ KATEGORII
čl. 219 odst. 1. SDŘ ČSLH

Příjmení: ……………………………………….

Jméno: …………………..……………………..

Registrační číslo: ………………………..…...

Start za věkovou kategorii: …………………………………….

………………………………
zákonný zástupce

Sezóna: …………………………

………………………………..
lékař

……………………………..
klub

www.olomouckykraj.cslh.cz, www.olomouckyhokej.cz
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Příloha č. 3

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z. s.
č. 65
upravující

povinnosti pořádajícího klubu při zajištění
zdravotnické služby
v souladu s čl. 314, odts. E) SDŘ ČSLH

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. Pro pořádání mezinárodních utkání a utkání extraligy je pořádající klub 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, II. liga, Extraliga juniorů, Extraliga staršího dorostu a Extraliga
mladšího 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 Českého svazu ledního hokeje 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 tržních 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 05.06.2014

………………………….
Tomáš Král

…………………………
Martin Urban

prezident
Český svaz ledního hokeje z.s.

generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.
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Příloha č. 4

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z. s.
č. 66
upravující

dokládání zdravotní způsobilosti hráčů
v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
a vyhláškou č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
1. Tréninkového procesu a utkání klubu se mohou účastnit pouze hráči, kteří jsou zdravotně způsobilí a jimž byl
vydán lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu (dále také jako „Lékařský posudek“):
a) u hráčů extraligy, I. ligy a hráčů zařazených do Akademií Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako
„ČSLH“), Sportovních center mládeže ČSLH a Sportovních středisek ČSLH (dále také jako „Vrcholový sport“)
poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství a u hráčů ostatních registrujícím
poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství
pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství;
b) vydaný mimo jiné na základě:
a.

vstupní lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 391/2013 Sb.
hráče do Vrcholového sportu), nebo

(před zařazením

b.

pravidelné lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb. (po dobu účasti
hráče v tréninkovém procesu či utkáních klubu), případně

c.

mimořádné lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. § 6 vyhlášky č. 391/2013 Sb. (v případech
uvedených v ust. § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 391/2013 Sb.);

c) v případě Lékařského posudku vydaného na základě:
a.

vstupní lékařské prohlídky ne starší 3 měsíců,

b.

pravidelné lékařské prohlídky ne starší 12 měsíců;

d) se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej.
2. Kluby jsou povinny:
a) kontrolovat doklady o zdravotní způsobilosti hráčů účastnících se tréninkového procesu či utkání klubu;
b) na vyžádání řídícího orgánu soutěže tyto předložit řídícímu orgánu soutěže nebo jím pověřené osobě;
c) neumožnit účast hráče v tréninkovém procesu či utkání klubu bez prokázání zdravotní způsobilosti hráče
v souladu s touto směrnicí.
3. Schváleno výkonným výborem ČSLH (dále také jako „VV ČSLH“) dne 13.8.2014.
4. 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 13.8.2014

………………………….
Tomáš Král

…………………………
Martin Urban

prezident

generální sekretář
www.olomouckykraj.cslh.cz, www.olomouckyhokej.cz

9

Příloha č. 5
PŘEHLED POVINNÉ VÝSTROJE HRÁČŮ A VÝJIMEK Z PRAVIDEL LEDNÍHO HOKEJE 2014-2018

musí nosit
všichni hráči
narození
po 31.12.1974

II. liga ČR a
KLM, KSM

musí nosit
všichni hráči
narození
po 31.12.1974

DHL ELJ

musí nosit
všichni hráči
pokud nemají
celoobličejovou
masku
musí nosit
všichni hráči
pokud nemají
celoobličejovou
masku

musí nosit všichni
hráči ročníku
1997 a mladší
pokud nemají
celoobličejovou
masku
musí nosit všichni
hráči ročníku
1997 a mladší
pokud nemají
celoobličejovou
masku
musí nosit všichni
hráči pokud
nemají
celoobličejovou
masku
musí nosit všichni
hráči pokud
nemají
celoobličejovou
masku
doporučuje se

LJ

NOEN ELSD
a ELIOD
ELMD
LSD, ELIOD
LMD,
LŽ a
KVV
mládež
Liga žen

musí nosit všichni
hráči ročníku 1999 a
mladší, pro ročník
1999 tato povinnost
končí 31.12.2016
musí nosit všichni
hráči ročníku 1999 a
mladší, pro ročník
1999 tato povinnost
končí 31.12.2016
musí nosit všichni
hráči

doporučuje se

musí nosit všichni
hráči

doporučuje se

helmu s mřížkou
musí nosit všechny
hráčky, chránič krku
musí nosit všechny
hráčky ročníku 1999
a mladší, pro ročník
1999 tato povinnost
končí 31.12.2016

brankář může
mít jinou barvu
kalhot

hráči nemusí mít
stejnou barvu přileb,
brankář může mít
jinou barvu kalhot

brankář může
mít jinou barvu
kalhot

hráči nemusí mít
stejnou barvu přileb,
brankář může mít
jinou barvu kalhot
brankář může
mít jinou barvu
kalhot
hráči nemusí mít
stejnou barvu přileb,
brankář může mít
jinou barvu kalhot

hráčky nemusí mít
stejnou bravu přileb
a kalhot

neplatí ustanovení o maximálních rozměrech mezer mezi díly hrazení a skly nad hrazením,
neplatí ustanovení pravidel o minimálních rozměrech hráčské a trenérské lavice

I. liga ČR
/WSM
Liga/

výjimky
v barvách výstroje

hřiště

chránič očí

na rukávech nemusí být čísla

chránič úst

dresy

soutěž

hráčská
celoobličejová
maska
a chránič krku
a hrdla
musí nosit všichni
hráči ročníku 1999 a
mladší, pro ročník
1999 tato povinnost
končí
31.12.2016
musí nosit všichni
hráči ročníku 1999 a
mladší, pro ročník
1999 tato povinnost
končí 31.12.2016

www.olomouckykraj.cslh.cz, www.olomouckyhokej.cz
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Příloha č. 6
DOPORUČENÉ finanční pokuty DK KVV ČSLH pro kolektivy a jednotlivce

druh přestupku / soutěž

1

2

3
4

5

Odhlášení
družstva
ze soutěže
Nedostavení
se k utkání
(za družstvo)

KLJ

LSD
LMD
KLD

LMŽ,
LSŽ

KLP

minihokej

a

po rozlosování
soutěží

5.000

5.000

5.000

5.000

2.000

2.000

b

v průběhu soutěže

15.000

10.000

10.000

10.000

3.000

3.000

řídícímu

10.000

6.000

6.000

6.000

3.000

3.000

+ NŠ

+ NŠ

+ NŠ

+ NŠ

+ NŠ

+ NŠ

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

10.000

5.000

5.000

5.000

2.000

2.000

20.000

20.000

20.000

20.000

5.000

5.000

ZČ

ZČ

ZČ

ZČ

ZČ

ZČ

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

300

300

a
+

náhrada škody
soupeři 1

Nezajištění utkání dle RS či rozhodnutí řídícího
orgánu
Předčasné
odmítnutí družstva
ukončení
pokračovat ve hře
utkání
a
+

Neoprávněný
start
hráče

KLM
KSM

b
c

start na cizí RP
vedoucí a trenér
start po 2 x OK
či 2 x OT
start na neplatný RP

dle SDŘ ČSLH článek 505

6

Nezapsání výsledku utkání do HoSys

7

Nezajištění zdravotnické služby,
či nedostatečná (žádná) pořadatelská služba

8

Nevypracování, nezaslání požadovaného
dokumentu, vyjádření (kolektiv i jednotlivec) do

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

9

Nepředložení soupisky „A“ družstva

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

200

200

200

200

200

200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

a

b
10 Rozhodčí
c
d

nedostavení se k utkání bez
omluvy (delegovaný
rozhodčí)
pozdní odeslání zápisu o
utkání (nebo odeslání na
chybnou adresu)
ztráta zápisu o utkání
(odpovídá delegovaný
rozhodčí)
nečitelně vyplněný zápis,
chyby, do

300

300

300

300

do 20.000,- Kč dle SDŘ ČSLH článek 505

Pro všechny ostatní přestupky proti ustanovením v Řádech ČSLH platí tresty dle přílohy 2 na str. 52 – 54 SDŘ ČSLH,
včetně článku 505 SDŘ o finančních pokutách (pro kolektiv do 20.000,- Kč, pro jednotlivce do 4.000,- Kč ).
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1.

Náhrada škody pořadateli u soutěže KLM, KSM, KLJ, LSD, ELIOD LMD, KLD, LSŽ, LMŽ a KLP, Minihokej

Jestliže se utkání neodehrálo podle rozhodnutí STK z důvodu:

je provinivší se klub povinen uhradit
soupeři náhradu podle písmena:

nedostavení se hostujícího družstva (v případě, že utkání bylo nebo má
být odehráno v náhradním termínu)
nedostavení se hostujícího družstva (v případě, že nebyl dohodnut nebo
nařízen náhradní termín)
nezajištění utkání domácím klubem (v případě, že se hostující družstvo
dostavilo)
nesplnění podmínek k nastoupení k utkání domácím družstvem,
odmítnutí domácího družstva nastoupit k utkání
nesplnění podmínek k nastoupení k utkání hostujícím družstvem,
odmítnutí hostujícího družstva nastoupit k utkání

a), b)
a), b), c)
c)
a), b *** ,c)
a), b)

*** Domácí klub je povinen k úhradě škody hostujícímu mužstvu dále uhradit náhradu delegovaným
rozhodčím v případě, že se na utkání dostavili.
a)

Paušální úhrada výloh, za jedno utkání
KLM
8 000,00 Kč
KSM
4 000,00 Kč
LSD, LMD, KLJ, KLD, LMSŽ
7 000,00 Kč
KLP 2006 (velké hřiště)
4 000,00 Kč.

b)

Výdaje za rozhodčí

podle skutečné výše.

c)

Cestovné

ve výši 30,- Kč / km

(vzdálenost je uvedena za jednu cestu, náhrada se platí za cestu tam a zpět; při dvojutkání žáků jedno cestovné pro
obě družstva).
2.
a)

Náhrada škody pořadateli v minihokeji
nedostavení se k turnaji (za každé družstvo)

3

Postup při náhradě škody

a)
b)
c)

sportovně technická komise KVV ČSLH rozhodne o důvodu nesehrání utkání
poškozený klub/oddíl vyčíslí náklady nesehraného utkání podle výše uvedených ustanovení a zašle je sportovně
technické komisi do 14 dnů od zveřejnění rozhodnutí STK KVV ČSLH
sportovně technická komise KVV ČSLH rozhodne o výši náhrad.

4.
a)
b)

Upozornění
případné podání protestu či odvolání nemá odkladný účinek pro zaplacení uložených postihů (čl. 613 SDŘ ČSLH)
nebude-li ve stanoveném termínu finanční postih uhrazen, je to pro DK KVV ČSLH důvodem k zastavení činnosti.

2 000,- Kč
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