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1. Ukládání trestů 

ML se hraje se podle pravidel ledního hokeje, avšak je kladen důraz na 
bezkontaktní hru. 

1.1 Tresty 

▪ Menší trest – 2 min. 

▪ Dvojitý menší trest – 2+2 min. 

▪ Osobní trest – 10 min. 

▪ Vyšší trest – 5+OK 

▪ OK = automaticky vyloučení do konce utkání – sazba 20 minut 

 

▪ Za každý trest do konce utkání obdrží mužstvo pokutu 200 Kč. 

▪ Při obdržení prvního trestu do konce utkání má hráč automaticky STOP v následujícím 
zápase. 

▪ Při obdržení druhého trestu do konce utkání v dané sezóně má hráč automaticky STOP 
na dva následující zápasy a pokutou 400 Kč. 

▪ Při obdržení třetího trestu do konce utkání bude hráč automaticky vyloučen ze soutěže 
do konce aktuálního ročníku ML a mužstvo uhradí pokutu 600 Kč. 

▪ Za hrubou urážku rozhodčího obdrží hráč trest 3 zápasy STOP a mužstvo zaplatí 
pokutu 600 Kč. Trest bude udělovat ŘV a SV na základě zápisu z utkání. 

▪ Hromadné bitky a obzvláště hrubé zákroky budou řešeny dodatečně ŘV a SV. 

▪ Za napadení rozhodčího a funkcionáře ML hráčem, nebo funkcionářem klubu (ať už v 
utkání, nebo po něm) následuje automatické vyloučení hráče, nebo funkcionáře z ML 
a to na vždy. 

▪ Při případném hromadném napadení rozhodčích, lze potrestat vyloučením z ML i celé 
mužstvo. 

▪ Pokud rozhodčí zápas ukončí za napadení rozhodčího, bude utkání přerušeno a 
kontumováno 5:0 v neprospěch proviněného týmu. 

▪ Zápas končí podpisem obou kapitánů a rozhodčích. 

▪ Zápis utkání podepisují výhradně kapitáni. 

▪ Každý tým musí mít v utkání označeného kapitána „C“. Pokud dojde k 
nějakému nejasnému přestupku, může být trestán i kapitán. 

▪ Při nesouhlasu s rozhodnutím ŘV se může mužstvo odvolat prostřednictvím 
svého vedoucího ke smírčímu výboru. 

▪ Za svolání smírčího výboru, bude mužstvu účtován poplatek 600 Kč, který bude 
rozdělen mezi členy smírčího výboru. Poplatek je nutno zaplatit hotově při 
svolání smírčího výbor.  

▪ Jediným dokladem o utkání je Zápis o utkání. 

▪ V případě potřeby se budou tresty upravovat během sezóny. 



1.2 Sazebník trestů  



 


