VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s.
sezóna 2021-2022

1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“) v platném znění a ostatní
ustanovení ČSLH a úřední zprávy ČSLH prezentované na webových stránkách www.ceskyhokej.cz
jsou závazné pro všechny kluby a jejich družstva - účastníky soutěží řízených ČSLH (dále také jako
„Klub“). Utkání se hrají podle pravidel ledního hokeje v platném znění (dále také jako „Pravidla“),
dle domácích ustanovení k pravidlům ledního hokeje (dále také jako „Domácí ustanovení“) a ve
znění pozdějších předpisů.
2. Zařazení hráčů do jednotlivých věkových kategorií pro sezónu 2021-2022 dle čl. 217 odst. 1.
soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále také jako „SDŘ“):
a)
b)
c)
d)
e)

senioři
junioři
dorostenci
starší žáci
mladší žáci

- hráči ročníku narození 2001 a starší
- hráči narození od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004,
- hráči narození od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006,
- hráči narození od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008,
- hráči narození od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010.

3. V kvalifikacích a v tzv. barážích (tj. utkáních mezi družstvy dvou různých soutěží v části vyšší
soutěže o udržení, resp. o postup do příslušné soutěže) 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 daného 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. 2021 a v následujícím
období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub.
4. Nestanovují-li technické normy příslušné soutěže jinak, je pořádající Klub povinen zajistit 20
minutové rozcvičení pro obě družstva, rozhodčí, a to se začátkem 40 minut před zahájením utkání,
zajistit pro družstvo hostujícího Klubu 30 puků pro rozcvičení a zajistit odměření 15 minutové
přestávky mezi třetinami na časovém zařízení zimního stadionu.
5. Nejsou-li přihláškou do příslušné soutěže stanoveny začátky konání domácích utkání, je Klub
povinen v souladu s čl. 302 SDŘ začátky domácích utkání určit prostřednictvím elektronického
systému určeného pro administraci utkání provozovaného ČSLH na adrese webové stránky
http://zapasy.ceskyhokej.cz (dále také jako „Systém zápasů“), a to nejpozději 14 dní před
začátkem toho kterého utkání, jehož se má družstvo příslušného Klubu zúčastnit, v nadstavbových
částech příslušné soutěže na výzvu sportovně-technické komise ČSLH (dále také jako „STK ČSLH“)
či řídícího pracovníka příslušné soutěže.
Veškeré vzájemné dohody o změně termínu konání utkání jsou Kluby povinny zadat do Systému
zápasů nejpozději 10 dnů před požadovanou změnou. Rozhodnutí STK ČSLH či řídícího pracovníka

příslušné soutěže o změně termínu je zveřejněno v Systému zápasů a přeneseno na další místa
(např. hokej.cz, elektronický zápis, systém pro rozlosování rozhodčích).
6. Odložené utkání, s výjimkou utkání uvedených v odst. 7. těchto všeobecných ustanovení, musí být
sehráno do 14 dnů od původního termínu, nejpozději však do posledního dne příslušné části
soutěže, nestanoví-li STK ČSLH jinak, přičemž nebude-li odložené utkání sehráno v souladu s výše
uvedeným, rozhodne o výsledku utkání STK ČSLH dle možností specifikovaných v čl. 410 SDŘ
s přihlédnutím k veškerým okolnostem souvisejícím s nesehraným utkáním.
7. Pro utkání série hrané mezi dvěma soupeři v rámci play-off, play-down, baráže nebo kvalifikace
(dále společně také jako „Vyřazovací část“) platí, že nebude-li:
a) utkání odehráno z důvodu spočívajícího na straně jednoho ze zúčastněných družstev,
rozhodne STK ČSLH o výsledku utkání dle čl. 410 písm. b) SDŘ kontumací utkání ve
prospěch družstva, které bylo připraveno k utkání nastoupit,
b) utkání odehráno z důvodu/důvodů spočívajícího/spočívajících na straně obou
zúčastněných družstev, rozhodne STK ČSLH o výsledku utkání dle čl. 410 písm. f) SDŘ,
přičemž v takovém případě může STK ČSLH rozhodnout o snížení počtu utkání příslušné
série Vyřazovací části a/nebo změně pravidel pro určení vítěze této série Vyřazovací
části tak, aby v případě následného odpadnutí takového/takových důvodu/důvodů
bylo možné určit družstvo, které se stane vítězem této série Vyřazovací části,
c) z důvodu/důvodů spočívajícího/spočívajících na straně jednoho nebo obou
zúčastněných družstev odehrán v příslušné sérii Vyřazovací části takový počet utkání
(za odehrané se považuje též utkání kontumované ve smyslu čl. 410 písm. b/ SDŘ), aby
bylo možné určit vítěze této série Vyřazovací části, bude postupováno takto:
- v play-off, resp. play-down, se stane vítězem příslušné série družstvo, které dosáhlo
v části soutěže bezprostředně předcházející play-off, resp. play-down, vyššího
pořadí;
- v baráži se stane vítězem příslušné série družstvo, které se v sezóně 2021-2022
zúčastnilo vyšší soutěže;
- v kvalifikaci se nestane vítězem příslušné série žádné družstvo.
8. V případech, kdy herní systém části příslušné soutěže stanovuje nárok na postup určitého počtu
družstev do další části příslušné soutěže, nebo nárok na postup určitého počtu družstev do vyšší
soutěže, nebo nárok určitého družstva na titul Mistr České republiky v příslušné věkové kategorii,
vzniká takový nárok pouze těm družstvům, která v předcházejícím průběhu příslušné části soutěže
(u částí soutěže, v nichž se započítávají výsledky utkání z předchozích částí soutěže, platí, že se
započítávají všechna odehraná utkání z těchto částí soutěže) odehrají minimálně 50% utkání.
Nestanoví-li technické normy příslušné soutěže jinak, platí, že dosáhne-li některé z družstev
umístění, které by zakládalo jeho nárok na postup do další části soutěže, nebo nárok na postup do
vyšší soutěže, nebo nárok na titul Mistr České republiky v příslušné věkové kategorii, ale
neodehraje minimální počet 50% utkání v předcházejícím průběhu soutěže, vzniká na místo
tohoto družstva takový nárok družstvu na dalším místě tabulky, které tento minimální stanovený
počet utkání odehrálo. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na play-off.
9. Hráči nastupují v utkáních soutěží řízených ČSLH na platné hráčské průkazy. V soutěži I. liga ČR
(dále také jako „Chance liga“) hráči startují na základě schváleného zapsání na seznam hráčů,
přičemž konkrétní náležitosti seznamu hráčů a způsob jeho zpracování upravují technické normy
soutěže Chance liga. Za družstvo zahraničního klubu startují v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 88

ze dne 8. 6. 2017 pouze ti hráči, kteří jsou uvedení v seznamu hráčů. Tento seznam hráčů musí být
vypracován na vzorovém formuláři vydaném ČSLH a musí obsahovat příjmení a jméno hráče,
datum narození hráče, registrační číslo u hráčů, kteří jsou/byli registrováni podle registračního
řádu ČSLH, nebo číslo pasu nebo občanského průkazu u hráčů ostatních a určení pozice hráče
(brankář, obránce, útočník), potvrzení zahraniční hokejové asociace/federace, jejímž je zahraniční
klub členem (dále také jako „Federace“), že v seznamu hráčů uvedení hráči jsou oprávněni
startovat za družstvo zahraničního klubu v soutěžích řízených Federací a potvrzení řídícího orgánu
soutěže. Na seznamu hráčů mohou být uvedeni pouze hráči, kteří získali oprávnění ke startu za
družstvo zahraničního klubu v soutěžích řízených Federací nejpozději k 31. 1. Sezóny.
10. Současně s platnými hráčskými průkazy, resp. se seznamem hráčů v soutěžích, kde je taková
povinnost výslovně stanovena, je vedoucí družstva povinen předložit před utkáním hlavnímu
rozhodčímu ke kontrole platné trenérské průkazy trenéra a jeho asistenta(ů), a dále platné
funkcionářské průkazy všech osob, které mají při příslušném utkání působit na hráčské lavici
družstva Klubu a které v příslušném utkání nevykonávají činnost trenéra nebo nejsou
hráčem způsobilým hrát v utkání ve smyslu čl. 5.1. Pravidel (dále také jako „Způsobilý hráč“).
V případě vedoucího družstva je vždy vyžadováno předložení platného funkcionářského průkazu, a
to bez ohledu na skutečnost, zda je vedoucí družstva zároveň Způsobilým hráčem, držitelem
platného trenérského průkazu, nebo přímo osobou vykonávající v předmětném utkání činnost
trenéra.
11. Při konfrontaci hráčů nad 15 let je hráč v případě pochybností o totožnosti hráče povinen
v souladu s čl. 330 odst. 1. písm. b) SDŘ předložit svůj platný průkaz totožnosti, tj. občanský
průkaz nebo cestovní pas. Učiní-li rozhodčí závěr, že totožnost hráče neodpovídá, zajistí rozhodčí
uvedení této skutečnosti do zápisu o utkání a nepřipustí hráče k dalšímu pokračování v utkání.
12. 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 Chance ligy, Extraligy juniorů (dále také jako „ELJ“),
Extraligy dorostu (dále také jako „ELD“), 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 čl. 219 odst. 1. SDŘ musí být sepsán „Protokol o
souhlasu se startem hráče 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 Klub;
d) kontrolu dokumentů o zdravotní způsobilosti hráčů a protokolu o souhlasu se startem hráče
ve vyšší věkové kategorii je oprávněn provádět řídící orgán soutěže.
13. Družstvo nemusí přikládat k zápisu o utkání „Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší
kategorii“ dle čl. 219 odst. 1. SDŘ.
14. Ve všech soutěžích ČSLH je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 121 ze dne 4. 8. 2021 povinností
pořádajícího Klubu vybavit zimní stadion (i) externím defibrilátorem ve funkčním stavu, v blízkém
dosahu a připravenému k okamžitému použití při utkání, (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, (v) desinfekcí a (vi) léky na bolest v tabletách či injekční
formě, náplastmi na provizorní zalepení tržných ran, náplastmi na rány.
15. Provinění, ke kterým dojde v souvislosti s konkrétním utkáním nebo utkáními soutěží Chance ligy,
II. ligy ČR, ELJ, Ligy juniorů (dále také jako „LJ“), ELD a Soutěží žen (dále také jako „SŽ“), projedná
disciplinární komise ČSLH (dále jako „DK ČSLH“). Provinění, ke kterým dojde v souvislosti
s konkrétním utkáním nebo utkáními soutěží Regionální ligy juniorů (dále také jako „RLJ“), Ligy
dorostu (dále také jako „LD“), LSŽ a LMŽ projedná disciplinární komise KVV ČSLH, kterému je
řídícím orgánem soutěží, tj. VV ČSLH, svěřeno „technické“ řízení těchto soutěží.
a) hráč nebo funkcionář, jemuž je rozhodčími utkání uložen trest, který má podle Pravidel, resp.
podle Domácích ustanovení, za následek automatické zastavení činnosti až do uzavření
případu DK ČSLH, přičemž se nesmí do rozhodnutí DK ČSLH účastnit žádného utkání,
b) projednání přestupku hráče nebo funkcionáře za provinění popsané písm. a) tohoto odstavce
musí v souladu s čl. 524 odst. 2. SDŘ předcházet úhrada poplatku za disciplinární projednání ve
výši 1.000,- Kč (účet č.: 90718453/0300, variabilní symbol je registrační číslo Klubu a do zprávy
pro příjemce je povinnost uvést jméno provinivšího se jednotlivce) a zaslání potvrzení o
úhradě DK ČSLH na mail asistentky sportovního oddělení ČSLH Kristýny Musilové
musilova@czehockey.cz; bez úhrady poplatku za disciplinární projednání nebude přestupek
projednán,
c) DK ČSLH zasedá vždy ve úterý od 10:00 hodin, v případě provinění, k nimž dojde k v souvislosti
s konáním Chance ligy a v závěrečných částech ostatních soutěží mohou být termíny zasedání
DK ČSLH stanovovány dle aktuální potřeby,
d) v případě uložení pokuty jednotlivci nebo kolektivu je povinností Klubu dodržet termín
splatnosti a doložit kopii dokladu o zaplacení DK ČSLH na mail asistentky sportovního oddělení
ČSLH Kristýny Musilové musilova@czehockey.cz; pokud nebude ve stanoveném termínu kopie
o úhradě doložena, má řídící orgán soutěže právo zastavit na návrh DK ČSLH příslušnému
družstvu Klubu činnost,
e) rozhodnutí DK ČSLH se dle čl. 525 odst. 2. SDŘ doručuje doporučenou poštou nebo
elektronickou poštou na adresu Klubu, který nebo jehož kolektiv, hráč, funkcionář, člen apod.
byl potrestán. Náležitosti rozhodnutí DK ČSLH jsou stanoveny čl. 525 odst. 1. SDŘ,
f) za projednání jiného přestupku hráče, funkcionáře, člena apod., nebo kolektivu Klubu, než
které je popsáno písm. a) tohoto odstavce, je Klub, který nebo jehož kolektiv, hráč, funkcionář,

člen apod. je trestán, povinen uhradit ve lhůtě stanovené rozhodnutím DK ČSLH poplatek za
disciplinární projednání ve výši 1.000,- Kč,
g) je-li jednotlivci rozhodnutím DK ČSLH uložen trest zastavení činnosti nebo vyloučení z činnosti
v ledním hokeji v den konání utkání, na které se má trest vztahovat, a je-li takový trest
současně uložen za jiný přestupek, než který je popsán písm. a) tohoto odstavce, je povinností
DK ČSLH oznámit uložení takového trestu v souladu s písm. e) tohoto odstavce nejpozději do
13:00 hodin dne konání takového utkání; Nevydá-li DK ČSLH v této stanovené lhůtě své
rozhodnutí dle čl. 525 SDŘ, je uložený trest zastavení činnosti nebo vyloučení z činnosti
v ledním hokeji účinný až od následujícího dne,
h) Klub, jehož kolektiv se účastnil příslušného utkání Chance ligy, II. ligy ČR, ELJ, LJ, ELD, či SŽ, má
právo podat v souladu s čl. 517 písm. a) SDŘ podnět k zahájení disciplinárního jednání ve věci
jakéhokoliv jednání jednotlivce z tohoto příslušného utkání, či jakéhokoliv jiného provinění,
které je možné projednat podle příslušných ustanovení SDŘ, a to při splnění následujících
podmínek:
(i)

podnět musí Klub podat výhradně písemně elektronickou poštou na adresu asistentky
sportovního oddělení Kristýny Musilové musilova@czehockey.cz, a to nejpozději do
11:00 hodin dne následujícího po skončení příslušného utkání;

(ii)

Klub je povinen ve svém podnětu označit Klub, kolektiv Klubu, či jméno jednotlivce,
proti němuž má být disciplinární jednání vedeno, druh či popis přestupku, jehož se měl
Klub, kolektiv Klubu nebo jednotlivec dopustit a přiložit videosekvenci jednání, pro
které má být disciplinární jednání vedeno;

(iii)

Klub je povinen nejpozději do 11:00 hodin dne následujícího po skončení příslušného
utkání doložit kopii dokladu o zaplacení poplatku za podání podnětu ve výši 1.000,-Kč,
přičemž tento poplatek se Klubu vrací, dospěje-li v projednávaném případě DK ČSLH
k rozhodnutí o uložení trestu ve smyslu čl. 502 SDŘ, resp. čl. 503 SDŘ, subjektu
označenému dle bodu ii. tohoto písm.;

(iv)

Klub je povinen v kopii zprávy zasílané elektronickou poštou na adresu asistentky
sportovního oddělení Kristýny Musilové musilova@czehockey.cz dle bodu (i) tohoto
písmene o podání podnětu informovat Klub, proti němuž, jeho kolektivu nebo jeho
jednotlivci má být disciplinární jednání vedeno, za nesplnění této povinnosti bude
v prvním případě provinivšímu se Klubu uložena finanční pokuta ve výši 5.000,-Kč,
v případě opakování stanoví výši finanční pokuty DK ČSLH.

16. Řízení soutěží:
a) řídícím orgánem soutěží Chance ligy, II. ligy ČR, ELJ, LJ, ELD, RLJ, LD, LSŽ, LMŽ a SŽ je výkonný
výbor ČSLH (dále jako „VV ČSLH“); řídícím orgánem krajských soutěží je příslušný krajský
výkonný výbor ČSLH (dále také jako „KVV ČSLH“), okresních soutěží okresní výkonný výbor
ČSLH (dále také jako „OVV ČSLH“);
b) určení řídích pracovníků v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je VV ČSLH:
- Chance liga
Mgr. Pavel Setikovský,
- II. liga ČR
Mgr. Pavel Setikovský,
- ELJ
Josef Řezníček,
- ELD
Mgr. Pavel Setikovský,
- LJ
Mgr. Pavel Smažil,

- RLJ
- LD
- LSŽ
- LMŽ
- SŽ

dle písm. c) tohoto odstavce, odpovědná osoba za přípravu
soutěže a technických norem soutěže - Tomáš Jankovič,
dle písm. c) tohoto odstavce, odpovědná osoba za přípravu
soutěže a technických norem soutěže - Tomáš Jankovič,
dle písm. c) tohoto odstavce, odpovědná osoba za přípravu
soutěže a technických norem soutěže - Mgr. Pavel Smažil,
dle písm. c) tohoto odstavce, odpovědná osoba za přípravu
soutěže a technických norem soutěže - Mgr. Pavel Smažil,
Mgr. Martin Loukota,

systému
systému
systému
systému

c) „technické“ řízení soutěží RLJ, LD, LSŽ a LMŽ, jakož i projednávání disciplinárních provinění
v těchto soutěžích se svěřuje příslušným KVV ČSLH a jejich komisím:
- RLJ (skupiny „1“ a „2“)
- RLJ (skupiny „3“ a „4“)
- RLJ (skupiny „5“ a „6“)
- RLJ (skupiny „7“ a „8“)
- RLJ (skupiny „9“ a „10“)
- RLJ (skupiny „11“ a „12“)
- RLJ (nadstavbová skupina - „13“)
- RLJ (nadstavbová skupina - „14“)
- RLJ (nadstavbová skupina - „15“)
- RLJ (nadstavbová skupina - „16“)
- RLJ - 3. část

Karlovarský KVV ČSLH
Jihočeský KVV ČSLH
Pražský KVV ČSLH
Liberecký KVV ČSLH
Královéhradecký KVV ČSLH
Zlínský KVV ČSLH
Karlovarský KVV ČSLH *)
Jihočeský KVV ČSLH *)
Královéhradecký KVV ČSLH *)
Zlínský KVV ČSLH *)
Zlínský KVV ČSLH

- LD (skupina „1“)
- LD (skupina „2“)
- LD (skupina „3“)
- LD (skupina „4“)
- LD (skupina „5“)
- LD (skupina „6“)
- LD (skupina „7“)
- LD (skupina „8“)
- LD (skupina „9“)
- LD (skupina „10“)
- LD (skupina „11“)
- LD (skupina „12“)
- LD (skupina „13“)
- LD (nadstavbová skupina - „14“)
- LD (nadstavbová skupina - „15“)
- LD (nadstavbová skupina - „16“)
- LD (nadstavbová skupina - „17“)
- LD (3a/ - skupina o postup do baráže o ELD)
- LD (3b/ - skupina o postup do LD)

Karlovarský KVV ČSLH
Ústecký KVV ČSLH
Plzeňský KVV ČSLH
Středočeský KVV ČSLH
Středočeský KVV ČSLH
Jihočeský KVV ČSLH
Liberecký KVV ČSLH
KVV ČSLH Vysočina
Královéhradecký KVV ČSLH
Pardubický KVV ČSLH
Olomoucký KVV ČSLH
Olomoucký KVV ČSLH
Olomoucký KVV ČSLH
Karlovarský KVV ČSLH *)
Středočeský KVV ČSLH *)
KVV ČSLH Vysočina *)
Olomoucký KVV ČSLH *)
Zlínský KVV ČSLH
Zlínský KVV ČSLH

- LSŽ „A“ a LMŽ „C“ (skupina 1 - „Ústecká“)
- LSŽ „A“ a LMŽ „C“ (skupina 2 - „Pražská“)
- LSŽ „A“ a LMŽ „C“ (skupina 3 - „Jihočeská“)

Ústecký KVV ČSLH
Pražský KVV ČSLH
Jihočeský KVV ČSLH

- LSŽ „A“ a LMŽ „C“ (skupina 4 - „Královéhradecká“)
- LSŽ „A“ a LMŽ „C“ (skupina 5 - „Jihomoravská“)
- LSŽ „A“ a LMŽ „C“ (skupina 6 - „Moravskoslezská“)
- LSŽ „A“ a LMŽ „C“ (3. část - závěrečný turnaj)

Královéhradecký KVV ČSLH
Jihomoravský KVV ČSLH
Moravskoslezský KVV ČSLH
Moravskoslezský KVV ČSLH

- LSŽ „B“ a LMŽ „D“ (skupina 7)
- LSŽ „B“ a LMŽ „D“ (skupina 8, skupina 9)
- LSŽ „B“ a LMŽ „D“ (skupina 10)
- LSŽ „B“ a LMŽ „D“ (skupina 11, skupina 12)
- LSŽ „B“ a LMŽ „D“ (skupina 13)
- LSŽ „B“ a LMŽ „D“ (skupina 14, skupina 15)
- LSŽ „B“ a LMŽ „D“ (skupina 16)
- LSŽ „B“ a LMŽ „D“ (skupiny 17-20)
- LSŽ „B“ a LMŽ „D“ (skupina 21)
- LSŽ „B“ a LMŽ „D“ (skupina 22, skupina 23)
- LSŽ „B“ a LMŽ „D“ (skupina 24)
- LSŽ „B“ a LMŽ „D“ (skupina 25)
- LSŽ „B“ a LMŽ „D“ (skupina 26)
- LMŽ „D“ (skupina 27)
- LMŽ „D“ (skupina 28)
- LMŽ „D“ (skupina 29)

Karlovarský KVV ČSLH
Ústecký KVV ČSLH
Plzeňský KVV ČSLH
Jihočeský KVV ČSLH
Liberecký KVV ČSLH
Královéhradecký KVV ČSLH
Pardubický KVV ČSLH
Středočeský KVV ČSLH
KVV ČSLH Vysočina
Jihomoravský KVV ČSLH
Zlínský KVV ČSLH
Olomoucký KVV ČSLH
Moravskoslezský KVV ČSLH
Jihočeský KVV ČSLH
KVV ČSLH Vysočina
Středočeský KVV ČSLH

*) „technické“ řízení soutěže může být rozhodnutím VV ČSLH svěřeno jinému KVV ČSLH, avšak pouze na základě
předchozí žádosti příslušného KVV ČSLH; technické řízení skupin o umístění v části 2b) soutěže RLJ, resp. části 2b)
soutěže LD, resp. částí 2a) a 2b) soutěže LSŽ „A“, resp. částí 2a) a 2b) soutěže LSŽ „B“, resp. části 2a) a 2b)
soutěže LMŽ „C“, resp. části 2a) a 2b) soutěže LMŽ „D“ bude určeno v návaznosti na konkrétní složení skupin
uvedených částí jmenovaných soutěží

17. Součinnost při zpracování elektronického zápisu o utkání:
a) v sezóně 2021-2022 platí pro následující mistrovské soutěže: Chance liga, ELJ a ELD,
b) zapisovatel delegovaný příslušnou komisí rozhodčích provádí zápis o utkání ve specializované
aplikaci pouze v elektronické podobě; zápis o utkání je tisknut před utkáním k ověření sestav
družstev, po utkání po jeho uzavření a případně i mimořádně podle rozhodnutí hlavního
rozhodčího v průběhu utkání,
c) pořádající Klub je povinen:
-

určit minimálně jednu zodpovědnou osobu, která bude Klub v průběhu sezóny
v záležitostech zpracování elektronického zápisu o utkání zastupovat,

-

pro každé domácí utkání určit osobu, která bude připravena poskytnout nutnou personální
podporu (zodpovědný funkcionář/pracovník Klubu), setrvá na stadionu a je k dispozici
zapisovateli, dokud ten neskončí svoji činnost úspěšným odesláním zápisu do databáze
ČSLH a vytisknutím příslušného počtu kopií zápisu o utkání,

-

zajistit pro potřeby zpracování elektronického zápisu nezbytné technické vybavení
(notebook, tiskárna, připojení k internetu), a to v provozuschopném stavu,

-

minimálně 60 minut před utkáním předat zapisovateli plně funkční a připravený notebook
s příslušenstvím (nainstalovaný software, myš, napájecí kabel s adaptérem, datový kabel,
100% nabité baterie), tiskárnu a papíry,

-

na požádání poskytnout zapisovateli veškeré nutné technické a materiální podmínky
(náplně do tiskárny, tiskárna, kopírka, fax, apod.),

-

poskytnout pro nerušenou práci zapisovatele vhodnou místnost poblíž boxu činovníků
a/nebo kabiny rozhodčích vybavenou alespoň napájecí a datovou přípojkou,

-

v boxu rozhodčích zajistit prostor včetně stolku pro zapisovatele, umístění notebooku a
tiskárny, dále pak napájecí a datovou přípojku,

-

zajistit v kabině rozhodčích zabezpečené Wi-Fi připojení pro potřeby potvrzení zápisu o
utkání hlavními rozhodčími způsobem stanoveným čl. 326 odst. 2. písm. a) SDŘ,

d) nestanovují-li technické normy příslušné soutěže jinak, je Klub povinen zajistit spolupráci
vedoucích družstev na pořizování elektronického zápisu, a to zejména (i) nejpozději 30 minut
před utkáním předložit zapisovateli soupis jmen hráčů družstva Klubu, kteří se
zúčastní příslušného utkání a další nezbytné údaje (označení kapitána a jeho asistentů, jména
trenérů apod.), (ii) doplňovat o přestávkách informace o účasti hráčů na ledě při vstřelených a
obdržených brankách, zásazích brankářů a (iii) bezprostředně po utkání nahlásit další
požadované údaje (zranění, účast hráčů na ledě atd.). Tímto nejsou dotčeny povinnosti
vedoucího družstva stanovené čl. 324 SDŘ.
18. Součinnost při zpracování tzv. „malého elektronického zápisu o utkání“:
a) v sezóně 2021-2022 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. 16
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 2021-2022 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,

-

v případě zpracování zápisu o utkání způsobem stanoveným čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ je
hlavní rozhodčí povinen odeslat originál zápisu o utkání nejpozději první pracovní den po
odehraném utkání osobě odpovědné za řízení té které soutěže dle čl. 15 písm. b) - c)
těchto všeobecných ustanovení.

19. Určení 50% utkání (pro potřeby čl. 220 SDŘ, čl. 7 odst. 4 písm. c) bodu i. a ii. Přestupního řádu
mimo klubů extraligy a I. ligy, či čl. 7 odst. 5 písm. c) bodu i. Přestupního řádu mimo klubů
extraligy a I. ligy):
a)
b)
c)
d)
e)

Chance liga
II. liga ČR
ELJ
LJ
ELD

24 utkání,
21 utkání,
25 utkání,
21 utkání,
19 utkání.

20. Start cizinců v soutěžích ČSLH:
a) za cizince je v souladu s přestupním řádem pro kluby extraligy a I. ligy, resp. přestupním
řádem 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 2021-2022 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
ELJ
LJ
RLJ
ELD
LD
LSŽ a LMŽ
SŽ

Omezení
1 hráč (ne brankář)
1 hráč (ne brankář)
3 hráči
1 hráč (ne brankář)
3 hráči (ne brankář)
3 hráči
3 hráčky

Poplatek
Hráč
100.000,- Kč
50.000,- Kč
10.000,- Kč
100.000,- Kč
10.000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

Brankář
------------------------20.000,-Kč
------------------------0,- Kč
0,- Kč

c) v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 47 ze dne 21. 5. 2009 se příslušný poplatek 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,
d) poplatek za start Cizince je Českým svazem ledního hokeje z.s. účtován Klubu, v němž hráč
vykonává svou činnost. Klub je povinen tento poplatek uhradit na základě faktury vystavené
se splatností 14 dní ze strany ČSLH.
21. Trenérské licence:
a) pro vedení družstev v jednotlivých soutěžích řízených ČSLH je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH
č. 122 ze dne 4. 8. 2021 požadováno, aby trenér byl držitelem minimálně příslušné trenérské
licence dle vnitřní směrnice ČSLH:

Družstvo soutěže

Chance liga
II. liga ČR

Trenérská licence
Jeden trenér
Ostatní trenéři
A
B

Družstvo soutěže

ELJ
LJ
RLJ
ELD
LD
LSŽ a LMŽ
SŽ

C“hráč“
C/C+ mládež/C“hráč“

Trenérská licence
Hlavní trenér
Asistent/i trenéra
A
A
B
A
B
B
C/C+ mládež/C“hráč“

B
B
C/C+ mládež/C“hráč“
B
C/C+ mládež/C“hráč“
C/C+ mládež/C“hráč“
C/C+ mládež/C“hráč“

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, prokáže-li
se trenér před příslušným utkáním rozhodčím takového utkání písemným potvrzením
vystaveným metodickou komisí ČSLH (dále také jako „MK ČSLH“) o studiu příslušné vyšší
licence,
c) pro práci trenéra, který není občanem ČR a nevlastní příslušnou platnou licenci, je nutný
souhlas MK ČSLH, která na základě předložené platné licence z jiného státu uzná způsobilost
takového trenéra pro jeho práci v příslušné soutěži a vystaví odpovídající potvrzení. Toto
potvrzení se vydává nejdéle na dobu 12 měsíců s možností prodloužení,
d) uplatnění jakékoli výjimky v trenérských licencích podléhá schválení řídícího orgánu soutěže
na základě doporučení příslušné MK ČSLH.
22. Řízení mistrovských utkání:
a) pro řízení utkání jednotlivých soutěžích řízených ČSLH je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č.
119 ze dne 22. 6. 2021 požadováno, aby delegovaný rozhodčí byl držitelem příslušné licence
rozhodčích dle vnitřní směrnice ČSLH:
Soutěž

Chance liga
II. liga ČR
ELJ
LJ
RLJ
ELD
LD
LSŽ

Licence rozhodčích
Hlavní rozhodčí

Čároví rozhodčí

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

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

Brankoví rozhodčí
vedoucí boxu
D, I., II., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T

Ostatní pomocní
rozhodčí
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T
D, I., II., III., T

LMŽ
Nejvyšší soutěž SŽ
Ostatní soutěže SŽ

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

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

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

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

b) kompetentním orgánem pro delegování rozhodčích na utkání soutěží, jejichž řídícím orgánem
je VV ČSLH, je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 123 ze dne 4. 8. 2021 pro soutěže Chance
liga, II. liga ČR, ELJ, LJ a ELD komise rozhodčích ČSLH (dále také jako „KR ČSLH“), pro soutěže
RLJ, LD, LSŽ, LMŽ a SŽ komise rozhodčích KVV ČSLH (dále také jako „KKR“);
c) minimální počet rozhodčích v jednotlivých soutěžích je stanoven vnitřní směrnicí ČSLH č. 123
z 4. 8. 2021 následovně:
Soutěž
Chance liga
II. liga ČR
ELJ
LJ
RLJ
ELD
LD
LSŽ
LMŽ
SŽ

Počet rozhodčích na ledě
2 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR nebo
2 HR, 2 ČR *1
1 HR, 2 ČR nebo
2 HR, 2 ČR *1
1 HR, 2 ČR nebo
2 HR, 2 ČR *1
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR nebo
2 HR, 2 ČR *1
1 HR, 2 ČR
1 HR, 2 ČR
2R
1 HR, 2 ČR

Minimální povinný počet
pomocných rozhodčích
Z, Č, 2T, H, 2B
Z, Č, 2T, H, 2B
Z, Č, 2T, H, 2B
Z, Č, 2T, H, 2B
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T, H
Z, Č, T
Z, Č, T
Z, Č, T
Z, Č, T, H

Vysvětlivky:
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

*1 - určí řídící orgán soutěže na návrh příslušné komise rozhodčích.

d) odměny rozhodčím za utkání v soutěžích řízených a organizovaných VV ČSLH, případně
v dalších soutěžích, u kterých tak stanoví VV ČSLH, vyplácí ČSLH s tím, že takto vynaložené
náklady na odměny rozhodčích:
i.

se za utkání extraligy seniorů a I. ligy ČR v případě hlavních rozhodčích, čárových
rozhodčích, brankových videorozhodčích a pomocných rozhodčích hradí z prostředků
určených ČSLH na organizaci těchto soutěží,

ii.

za utkání extraligy seniorů a I. ligy ČR v případě pomocných rozhodčích budou kluby
účastnícími se tohoto utkání uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování ze strany ČSLH, a to
každým z těchto klubů z jedné poloviny,

iii.

za utkání hrané v rámci turnaje ve věkové kategorii 5. tříd a nižších věkových kategorií
budou pořádajícím klubem tohoto turnaje uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování ze
strany ČSLH,

iv.

za utkání hrané mezi klubem ČSLH a zahraničním klubem budou pořádajícím klubem
tohoto utkání uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování ze strany ČSLH,

v.

za utkání hrané mezi dvěma kluby ČSLH neuvedené pod bodem i. - iii. tohoto písmene
budou kluby ČSLH účastnícími se tohoto utkání uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování ze
strany ČSLH, a to každým z těchto klubů z jedné poloviny;

e) v případech neuvedených pod písm. d) tohoto článku jsou rozhodčím odměny vypláceny
pořadatelem utkání v hotovosti bezprostředně po skončení utkání na základě rozhodčím
poskytnutého a vyplněného tiskopisu formuláře „Vyúčtování odměn rozhodčího“ (včetně
uvedení pořadového čísla), který je přílohou č. 4 vnitřní směrnice ČSLH č. 123 z 4. 8. 2021;
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;
f) za správnost a výši vyúčtování odpovídá rozhodčí; má-li ve smyslu písm. e) tohoto odstavce
pořadatel za povinnost vyplatit rozhodčím odměny v hotovosti bezprostředně po skončení
utkání a tyto 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 nevyplacení Klubem je disciplinárním proviněním;
g) dohodnou-li se na tom příslušný KVV ČSLH s příslušnou komisí rozhodčích, je KVV ČSLH
oprávněn pro jím řízenou soutěž nebo soutěž 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.
23. Výstroj hráčů se řídí Pravidly s místními úpravami (Příloha č. 3).
24. Výška hrazení, výška ochranného skla po stranách a výška ochranného skla na konci hřiště je
stanovena čl. 307 odst. 1. SDŘ.
25. Rozměry hřiště jsou stanoveny čl. 307 odst. 1. SDŘ.
26. Pro soutěže ČSLH s výjimkou Tipsport ELH a Chance ligy platí odchylně od ustanovení čl. 63.2.
bodu iii. Pravidel, že menší trest za zdržování hry se neuloží, pokud hráč vystřelí puk přímo přes
hrazení v místě bez ochranného skla. Není přitom rozhodující, zda puk poté přeletí ochranné sklo
za hráčskými lavicemi či nikoliv.
27. V utkáních soutěží ELD, LD, LSŽ a LMŽ se neuplatní ustanovení čl. 85.1. odstavce šestého Pravidel
s tím, že zasáhne-li puk ochrannou síť v koncovém pásmu, hra se nepřeruší.
28. Ve všech mistrovských utkáních soutěží ČSLH 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. 4.2.
Pravidel.
29. V utkáních věkových kategorií do starších žáků včetně neplatí ustanovení Pravidel 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 příslušné ustanovení čl. 82.1. Pravidel zakazující družstvu, které se dopustí
zakázaného uvolnění dle čl. 81 Pravidel, provést před následným vhazováním střídání hráčů v poli.

30. V utkáních věkových kategorií do starších žáků včetně neplatí ustanovení Pravidel zakazující
brankáři v prostoru za úrovní brankové čáry hru s pukem mimo vymezené území brankáře. Menší
trest za zdržování hry ve smyslu čl. 27.8. Pravidel nebude za hru s pukem mimo vymezené území
brankáře brankáři uložen.
31. Nestanovují-li technické normy příslušné soutěže jinak, nemusejí mít hráči v utkáních dresy
opatřeny jmenovkou na jejich zadní části.

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 Chance liga, ELJ, ELD, 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.

Příloha č. 2

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

Příjmení: ……………………………………….

Jméno: …………………..……………………..

Identifikační číslo hráče: ………………………..…...

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

………………………………
zákonný zástupce

Sezóna: …………………………

………………………………..
lékař

……………………………..
klub

Příloha č. 3
PŘEHLED POVINNÉ VÝSTROJE HRÁČŮ A VÝJIMEK Z PRAVIDEL
Soutěž
Chránič očí:

Chance liga
musí nosit
všichni hráči
narození po
31.12.1974

Helma s mřížkou,
resp.
celoobličejovým
chráničem:
Chránič zubů:

musí nosit
všichni hráči
ročníku 2004 a
mladší
musí nosit
všichni hráči
ročníku 2002 a
mladší
musí nosit
všichni hráči
ročníku 2002 a
mladší
brankář může
mít jinou barvu
kalhot

Chránič krku a
hrdla:

Výjimky v barvách
výstroje:

Dresy:
Hřiště:

II. liga ČR
musí nosit
všichni hráči
narození po
31.12.1974

ELJ
musí nosit
všichni hráči,
nemají-li helmu
s mřížkou, resp.
celoobličejovým
chráničem
musí nosit
všichni hráči
ročníku 2004 a
mladší
musí nosit
všichni hráči

LJ
musí nosit
všichni hráči,
nemají-li helmu
s mřížkou, resp.
celoobličejovým
chráničem
musí nosit
všichni hráči
ročníku 2004 a
mladší
musí nosit
všichni hráči

RLJ
musí nosit
všichni hráči,
nemají-li helmu
s mřížkou, resp.
celoobličejovým
chráničem
musí nosit
všichni hráči
ročníku 2004 a
mladší
musí nosit
všichni hráči

ELD
-------------------

LD
-------------------

musí nosit
musí nosit
musí nosit
všichni hráči
všichni hráči
všichni hráči
ročníku 2004 a
mladší
musí nosit
musí nosit
musí nosit
všichni hráči
všichni hráči
všichni hráči
ročníku 2002 a
mladší
musí nosit
musí nosit
musí nosit
musí nosit
musí nosit
musí nosit
všichni hráči
všichni hráči
všichni hráči
všichni hráči
všichni hráči
všichni hráči
ročníku 2002 a
mladší
hráči nemusí mít brankář může
hráči nemusí mít hráči nemusí mít brankář může
hráči nemusí mít
stejnou barvu
mít jinou barvu
stejnou barvu
stejnou barvu
mít jinou barvu
stejnou barvu
helem, brankář
kalhot
helem, brankář
helem, brankář
kalhot
helem, brankář
může mít jinou
může mít jinou
může mít jinou
může mít jinou
barvu kalhot
barvu kalhot
barvu kalhot
barvu kalhot
na rukávech dresů nemusí být čísla, dresy nemusejí být opatřeny jmenovkou, nestanovují-li technické normy příslušné soutěže jinak
neplatí ustanovení o minimálních rozměrech hráčské a trestné lavice

SŽ
-------------------

musí nosit
všechny hráčky

doporučuje se

doporučuje se

hráčky nemusí
mít stejnou
barvu helem a
kalhot

