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1. Základní informace 

▪ Místo konání: Zimní stadion Moravské Budějovice 

▪ Internetové stránky: www.mestska-liga.cz 

▪ E – mail: mestskaliga@seznam.cz 

1.1 Řídící orgány 

▪ Řídícím orgánem Městské ligy jsou vedoucí zúčastněných mužstev. 

▪ Pro organizování soutěže si vedoucí volí řídící výbor – dále jen ŘV (více v kapitole 12). 

▪ Pro závažnější rozhodování během sezóny je volen smírčí výbor – dále jen SV (více 

v kapitole 13). 

2. Obecné podmínky pro účast v soutěži 

▪ Městské ligy se mohou účastnit pouze hráči, kteří dovršili věk 15 let. 

▪ Nastoupit do zápasu mohou pouze hráči, kteří mají vystavenou registrační kartu a jsou zapsáni 

na soupisce. 

▪ Každý hráč může být uveden maximálně na jedné soupisce v ML (výjimku tvoří pouze 

brankaři, více v kapitole 4). 

▪ Aby mohl tým hrát utkání, musí být schopen na začátku utkání postavit na led minimálně pět 

hráčů v poli a jednoho brankáře. Pokud během utkání nemůže tým poslat na led z důvodu 

trestů či zranění požadovaný počet hráčů, bude utkání předčasně ukončeno ve prospěch 

soupeře. 

2.1 Působení v registrovaných soutěžích 

▪ Hráč na soupisce ML nesmí nastoupit v ML a zároveň v registrované soutěži ve stejné 

sezóně. 

▪ Jinými slovy, pokud už jednou nastoupil do zápasu ML, už nesmí nastoupit do zápasu žádné 

registrované soutěže organizované ČSLH atd. . A naopak, pokud už jednou nastoupil do 

zápasu v registrované soutěži (klidně i před zahájením ML), už nesmí v dané sezóně nastoupit 

do zápasu ML. 

▪ Pokud bude prokázáno, že nastoupil hráč do zápasu neoprávněně, bude udělena celému 

mužstvu pokuta 5000 Kč, mužstvo bude do konce sezóny vyloučeno a všechny jeho zápasy 

budou kontumovány 5:0 ve prospěch soupeře. Vyloučeným hráčům už nebude v dané sezóně 

povolena registrace do jiného mužstva. Vyloučené mužstvo bude do další sezóny přijato pouze 

v případě, že uhradí výše zmíněnou pokutu. 

▪ Chce-li hráč během sezóny začít působit v některé z registrovaných soutěží, a už odehrál 

alespoň jeden zápas ML, musí nejprve svoji činnost v ML řádně ukončit. To lze provést pouze 

tak, že odevzdá svoji registrační kartu ŘV, a to maximálně den před prvním zápasem v novém 

http://www.mestska-liga.cz/
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působišti. ŘV následně vyřadí jeho jméno ze soupisky mužstva. Pokud v dané sezóně současně 

nastoupí hráč ML v registrované soutěži (ČSLH, atd.) bude z ML vyloučen. 

▪ Za splnění všech výše uvedených podmínek zodpovídá vedoucí mužstva. 

 

 

2.2 Povinná výstroj a dresy 

▪ Každý hráč hraje zápasy ML na vlastní riziko, avšak je stanovena minimální povinná výstroj, 

kterou jsou: hokejové kalhoty, chrániče holeně, helma a rukavice. 

▪ Bez stanovené minimální povinné výstroje nebude hráč rozhodčími puštěn do hry. Při 

neuposlechnutí bude mužstvu udělena pokuta 200 Kč a hráč dostane STOP v následujícím 

zápase. 

▪ Každé mužstvo má povinnost vlastnit minimálně 1 sadu dresů s čísly. Pokud vlastní mužstvo 

více sad dresů, musí zvolit na zápas tu, která je více barevně odlišena od dresů soupeře. 

▪ Pro krajní případ je u rozhodčích k dispozici sada rozlišovacích dresů s čísly. 
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3. Registrace a přestupy 

▪ Veškeré přihlášky a žádosti vyřizuje za tým výhradně vedoucí nebo jeho zástupce. 

▪ Žádosti o registrace a přestupy ze strany samotných hráčů nebudou akceptovány. 

3.1 Přihláška mužstva do sezóny 

▪ Před zahájením každé sezóny jsou všechna mužstva z předešlého ročníku oslovena ŘV a 

vyzvána k zaslání přihlášky do ročníku nového. 

▪ Před úvodní schůzí vedoucích musí mít každé mužstvo připravenou aktualizovanou soupisku. 

▪ Noví a přestupující hráči v ní musí být označeni poznámkou „Nový“ resp. „Přestup“ za 

jménem.  

▪ Přihlášení nového mužstva je dovoleno pouze v tom případě, že skončí některé z družstev 

z minulého ročníku, případně dojde ke změně herního systému. 

▪ Každé nové mužstvo musí složit jednorázový poplatek 1500 Kč, jako příspěvek na rolbu. 

3.1.1 Vklad do sezóny 

▪ Před prvním zápasem musí mít mužstvo bezpodmínečně uhrazen počáteční vklad do sezóny, 

který bude stanoven podle počtu plánovaných utkání v dané sezóně. 

▪ Vklad je použit pro vyplácení odměn pro rozhodčí, časoměřiče a ŘV. Zároveň jsou z něj 

strhávány pokuty za porušování pravidel. 

▪ Kdo vklad včas neuhradí, nebude připuštěn do nové sezóny. 

▪ Dojde-li během sezóny k vyčerpání této částky, musí být ihned doplacen nový vklad. Pokud 

k uhrazení nedojde, nebude mužstvo připuštěno k dalšímu zápasu a bude se kontumovat 5:0 ve 

prospěch soupeře. 

▪ Nevyčerpané peníze na konci sezóny budou automaticky převedeny do vkladu do příští 

sezóny.  

▪ Pokud mužstvo ukončí činnost v ML, může si jeho vedoucí požádat o vyplacení zbývající 

částky z jejich vkladu. 

3.2 Registrace nových hráčů 

▪ Registrací nového hráče se rozumí registrace hráče, který se ML ještě nikdy neúčastnil. 

▪ Mužstvo si může registrovat nové hráče v libovolném počtu do zahájení nového ročníku (bude 

upřesněno podle ZS). 

3.2.1 Postup registrace 

▪ Registrace nových hráčů probíhá na základě předložení vyplněného formuláře, který je možné 

stáhnout na webu. 
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▪ Formuláře pro registraci nových hráčů existují ve dvou variantách. První varianta slouží pro 

zaslání e-mailem, druhou je možné předat ŘV v papírové podobě osobně (po domluvě) nebo 

zanechat na stadionu (v kanceláři v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin). 

▪ Před zahájením sezóny je možné přinést papírové formuláře ještě na úvodní schůzi vedoucích. 

▪ K oběma variantám musí být přiložena aktuální fotografie v maximální možné kvalitě. 

▪ Fotografie musí splňovat následující podmínky: 

o Musí být ve formátu pro občanský průkaz. 

o V papírové podobě je třeba předat přímo originální fotografii, ne pouze kopii nebo 

výtisk z tiskárny. 

o E-mailem lze zaslat fotografii naskenovanou z originálu nebo pořízenou fotoaparátem. 

V případě fotoaparátu musí být hráč vyfocen před bílou zdí bez rušivého pozadí.  

o Fotografie nesmí být skenována přímo z dokladů. 

▪ Dokud nebude dodána řádná fotografie, nebude brán na registraci nového hráče zřetel. 

▪ Po předání všech podkladů bude hráči vytvořena nová registrační karta, která bude spolu 

s aktualizovanou a potvrzenou soupiskou co nejdříve k dispozici v kabině rozhodčích. 

▪ Vytvoření registrační karty trvá minimálně 3 pracovní dny. 

▪ Bez platné registrační karty nesmí hráč do zápasu nastoupit. 

3.2.2 Poplatky za registrace nových hráčů 

▪ Za registraci každého nového hráče před sezónou nebo v přestupovém období se účtuje 

poplatek 10 Kč. 

3.2.3. Podmínky registrace nových hráčů 

▪ Do ML se mohou registrovat pouze hráči, kteří v den žádosti dovršili věk 15 let. 

▪ Nově registrovaný hráč nesmí být v dané sezóně uveden na žádné jiné soupisce týmů z ML. 

▪ Omezení týkající se hráčů, kteří působili v soutěžích ČSLH atd.: 

o Na hráče ve věku 15 – 18 let se nevztahují žádná omezení. 

o Hráči ve věku 19 – 29 let se smí registrovat 5 let od posledního zápasu pod ČSLH atd.. 

o Hráči ve věku 30 – 39 let se smí registrovat 3 roky od posledního zápasu pod ČSLH 

atd. . 

o Na hráče ve věku 40+ se nevztahují žádná omezení. 

o Rozhodující je věk v den podání žádosti o registraci. 

o Na hráče již registrované v ML se uvedená omezení nevztahují. 

 

 

▪ Do týmu Superligy a 1. ligy může být pouze před začátkem sezóny registrován jeden 

hráč, na kterého se nevztahují žádná registrační omezení (hráč musí být starší 15 let). 

Nesmí v dané sezóně nastupovat v soutěžích ČSLH atd. Tento hráč nesmí 2 roky 
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přestoupit do žádného týmu Superligy a 1. ligy. V žádném případě nesmí přestoupit do 

týmu 2. a 3. ligy. Pokud tým 1. ligy sestoupí do 2. ligy, tento hráč může v týmu zůstat. 

 

▪ Podáním žádosti o registraci nového hráče je potvrzen souhlas se všemi pravidly ML. 

3.3 Přestupy hráčů 

▪ Přestupem hráče se rozumí přestup již registrovaného hráče z jednoho družstva ML 

v Moravských Budějovicích do druhého. Přestup z jiné soutěže je považován za novou 

registraci hráče. 

▪ Mužstvo může zažádat o přestup hráče maximálně před zahájením sezóny. 

▪ Další možností je pak pouze přestupové období vždy od 1. listopadu do 30. listopadu. 

▪ Start v nové týmu od 1.1. 

3.3.1 Postup žádosti o přestup 

▪ Přestup hráče probíhá na základě předložení vyplněného formuláře, který bude zaslán 

vedoucím a zástupcům mužstev. 

▪ Tento formulář je třeba ŘV doručit výhradně e-mailem. 

▪ K přestupu není třeba přikládat žádnou fotografii. 

▪ Pro zahájení přestupu je bezpodmínečně nutné doručit starou registrační kartu hráče 

z původního týmu. Bez jejího předložení nebude brán na žádost zřetel. 

▪ Přestup by měl být vždy v kompetenci samotného hráče. Situace, kdy původní mužstvo 

nesouhlasí s přestupem, si musí vyřešit obě strany samy. Hlavní slovo by měl mít samotný 

hráč. Případné spory nebude v žádném případě řešit ŘV. 

▪ Po předání všech podkladů bude hráči vytvořena nová registrační karta, která bude spolu 

s aktualizovanou a potvrzenou soupiskou co nejdříve k dispozici v kabině rozhodčích. 

3.3.2 Poplatky za přestupy hráčů 

▪ Za přestup každého hráče před sezónou nebo v přestupovém období se účtuje poplatek 10 Kč 

(náklady na vystavení nové registrační karty).  
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4. Brankáři 

▪ Brankařům je udělena výjimka z podmínek pro účast v soutěži. Soutěže se mohou účastnit i 

brankaři z registrovaných soutěží organizovaných ČSLH, avšak nejvýše z krajského přeboru.  

▪ Každý brankař musí mít vystavenou registračku v mateřském týmu. 

▪ Brankař musí být na soupisce vyznačen tučným písmenem „B“ za jménem a musí být uveden 

nad seznamem ostatních hráčů. 

▪ Pokud není brankář uveden na soupisce mateřského týmu nesmí chytat v ML. 

▪ V utkáních ML může nastoupit kterýkoliv brankář registrovaný v ML. 

▪ Počet brankařů na soupisce není omezen. 

▪ Brankář může nastoupit i v poli pouze za svůj mateřský klub.  

 

4.1 Zapůjčení brankaře  

▪ Zapůjčení brankářů není omezeno. 

▪ Zapůjčený brankař musí být na soupisku ručně dopsán. V žádném případě nesmí na 

soupisce chybět.  

▪ Na soupisce musí být vyznačeno brankářovo jméno, registrační číslo a mateřský tým. 
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5. Struktura a systém soutěže 

▪ Soutěž je rozdělena na Superligu, 1., 2. a 3. ligu (7, 8, 9 a 9 mužstev). 

5.1 Body a pořadí v tabulkách 

5.1.1 Bodování zápasů 

▪ Vítěznému mužstvu se ze zápasu zapisují 2 body. 

▪ Poraženému 0 bodů. 

▪ V případě remízy následují samostatné nájezdy, které se provádí tak dlouho, dokud není 

rozhodnuto o vítězi. Vítěz si v takovém případě připisuje 2 body, poražený 1 bod. 

▪ Po skončeni základní části v 1. lize, 2. lize, 3. lize se všechny body i skóre přenášejí do 

nadstavbové části. Góly střelců se sčítají (ze základní i nadstavbové části). 

5.1.2 Faktory rozhodující o pořadí v tabulkách 

▪ O pořadí týmu v tabulce rozhodují následující faktory a to v tomto pořadí: 

1. Body 

2. Vzájemný zápas 

3. Skóre 

4. Počet vstřelených branek 

5. Počet obdržených branek 

6. Počet trestných minut týmu (nižší je lepší) 

 

 

5.2 Systém soutěže 

Superliga (6 mužstev) 

HC Lukáš 

HC Častohostice 

HC Bowling 

HC Rams 

Butchers Třebíč 

HC Ctidružice 

 

Systém:  

• 4x každý s každým 
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1. liga (8 mužstev) 

HC Jaroměřice nad Rokytnou 

HC Medvědi 

HC Orlí Křídla 

HC Vlci Boskovštejn 

HC Blížkovice Stars 

Storks Výčapy 

Ice Team 

Westige Stařeč 

 

Systém: 

• Základní část: 2x každý s každým 

• Skupina o titul (1–4): 2x každý s každým 

• Skupina o udržení (5-8): 2x každý s každým 
 

2. liga (9 mužstev) 

HC Krokodýli 

HC Šebkovice 

HC Litohoř 

HC Nové Syrovice 

HC Sokol Lesonice 

HC Rafani 

Motáci Třebětice 

SK Vícenice „A“ 

HC Valaši 

 

Systém: 

• Základní část: 2x každý s každým 

• Skupina o titul (1–5): 1x každý s každým 

• Skupina o udržení (6-9): 1x každý s každým 

 

3. liga (9 mužstev) 

HC Tornádo    

HC Vranín 

Kohouti Vesce 

Lukovští Draci 

HC Luňáci Dědice 

HC Panteři 

HC Římov 

HC Budíškovice 

SK Vícenice „B“ 

 

Systém: 

• Základní část: 2x každý s každým 

• Skupina o titul (1–5): 1x každý s každým 

• Skupina o udržení (6-9): 1x každý s každým 
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6. Organizování zápasů 

6.1 Termíny zápasů 

▪ Vzhledem k počtu zápasů se ML hraje o víkendech i ve všední dny. 

▪ Přesné termíny zápasů v jednotlivých týdnech stanovuje vedení stadionu. 

▪ ŘV doplňuje k termínům jednotlivé zápasy. 

▪ Mužstvo má možnost dodat ŘV nechtěné termíny a může je doplňovat kdykoliv během 

sezóny. Jakmile bude rozpis utkání zveřejněn na webových stránkách, je termín zápasu 

závazný a lez provést pouze výměnu utkání – viz kapitola 6.1.2. Vždy je lepší znát nehodící se 

termíny dopředu, než řešit odklady nebo rušení zápasů na poslední chvíli. 

6.1.1 Odklad zápasu 

▪ Odklad musí být nahlášen minimálně 14 dní dopředu a musí být opodstatněn pádným 

důvodem (například chřipková epidemie mužstva, absence jednoho nebo dvou dobrých hráčů, 

brankářů není důvodem k odkladu). 

▪ S odkladem musí souhlasit i soupeř. 

6.1.2 Výměna termínu zápasu 

▪ Pokud chce mužstvo vyměnit termín některého ze svých zápasů, musí vedoucí mužstva se 

svojí žádostí sám kontaktovat zbylé tři zúčastněné týmy. 

▪ Po vzájemné domluvě oznámí vedoucí tuto informaci ŘV a to nejméně týden před začátkem 

zápasu. 

6.1.3 Nenastoupení či nepřipuštění mužstva k zápasu 

▪ Pokud mužstvo nenastoupí k zápasu v uvedený termín nebo pokud nebude z důvodu hrubého 

porušení pravidel k zápasu rozhodčím připuštěno, bude zápas kontumován 5:0 ve prospěch 

soupeře + 500 Kč za neodehrané utkání. Mužstvo uhradí poplatek za rozhodčí 700 Kč, pokud 

se již dostavili k utkání a bude mu fakturován pronájem ledové plochy (1 hodina 45 minut) – 

3675 Kč. 

6.2 Hrací doba 

▪ Každý zápas ML se hraje 2x 25 minut čistého času po první části bude následovat úprava ledu 

a 15 min. přestávka. 

▪ Na zápas je vyhrazena celková doba maximálně 1 hodina 45 minut. Za dodržování této doby 

zodpovídají rozhodčí ve spolupráci s časoměřičem. Pokud utkání v tomto čase (2x 25 minuty 

čistého času) neskončí, rozhodčí zápas ukončí. Výsledek dosažený do této doby je konečný 

výsledek utkání. 

▪ Hrací doba a délky trestů jsou měřeny časomírou. Za jejich dodržování zodpovídají rozhodčí. 



12 

6.3 Povinnosti týmu během zápasu 

▪ Na střídačce mohou být během zápasu kromě hráčů přítomni maximálně tři lidé. 

▪ Zákaz vstupu civilistů do prostoru mezi střídačkami. 

▪ Přísný zákaz nošení alkoholických nápojů do prostoru střídaček! 

▪ Po skončení zápasu nesmí mužstvo zanechávat na střídačce ani v šatně nepořádek.  

▪ Za dodržování výše uvedených pravidel zodpovídá kapitán týmu. V případě jejich 

nepřítomnosti kapitán. Při překročení počtu povolených lidí na střídačce nebo při zjištění 

nedostatků v úklidu bude týmu naúčtován poplatek 100 Kč za mimořádný úklid. 

6.4 Platby za pronájem ledové plochy 

▪ Vyúčtování za pronájem ledové plochy provádí vedení zimního stadionu. 

▪ Ceny se řídí aktuálním platným ceníkem zimního stadionu  

▪ Úhradu provede mužstvo vždy do 10 dne nového měsíce a platí za zápasy odehrané v měsíci 

předchozím. V případě pozdního zaplacení bude družstvu udělena pokuta 500,- Kč.  

▪ Mužstvo musí vedení zimního stadionu, bez zbytečných odkladů, nahlásit jakékoliv změny ve 

fakturačních údajích. 

 

6.5 Odstoupení ze soutěže 

▪ Pokud se tým z jakéhokoliv důvodu rozhodne ze soutěže odstoupit, budou všechny jeho 

zápasy kontumovány a týmu bude udělena pokuta 5000 Kč. 

▪ Zbytek vkladu propadne ML. 
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7. Pravidla hry a tresty 

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

7.1 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 pokuto 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. 

▪ V případě hromadné rvačky na ledě může rozhodčí zápas ukončit, v tom případě by proběhla 

anulace výsledku zápasu oběma mužstvům. Pokud by rvačka ještě pokračovala mimo ledovou 

plochu v útrobách stadionu, následuje peněžitý trest, který stanoví ŘV a SV dle rozsahu 

minimálně 2000 Kč. Při předčasném ukončení zápasu zaplatí mužstva ledovou plochu jako za 

odehraný zápas. 

▪ 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 trestem (neposouzeným trestem) se mužstvo může odvolat na ŘV 

popřípadě SV (Vyšší tresty). 

▪ Jediným dokladem o utkání je Zápis o utkání. 

▪ V případě potřeby se budou tresty upravovat během sezóny. 
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7.1.1 Trestní sazebník 
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8. Soupiska mužstva a zápis o utkání 

8.1 Soupiska mužstva 

▪ Na soupisce mužstva musí být uvedeni jako první v pořadí brankaři (označeni tučným 

písmenem „B“). 

▪ Seznam hráčů musí být od seznamu brankařů oddělen alespoň jedním prázdným řádkem. 

▪ Hráči musí být na soupisce, pro lepší orientaci, seřazeni podle abecedy. 

▪ Týmy obdrží před sezónou a po každé změně vždy 2 originály a jednu kopii soupisky, kterou 

lze ihned použít na zápas. 

▪ V kabině rozhodčích je vždy k dispozici alespoň jeden další originál soupisky pro případ ztráty 

soupisky před zápasem. 

▪ Před sezónou nebo v případě aktualizace, budou nové upravené soupisky vždy připravené před 

zápasem v kabině rozhodčích. 

 

8.2 Zápis o utkání 

▪ Soupiska neslouží jako zápis o utkání. Zápis o utkání vyplňují výhradně rozhodčí (časoměřič) 

▪ Na soupisce musí být jasně označeno, kteří hráči se zápasu účastní a kteří ne. U všech 

zúčastněných hráčů musí být bezpodmínečně uvedeno správné číslo dresu. 

▪ V případě zapůjčení brankaře, musí být jeho jméno, registrační číslo, mateřský klub ručně 

dopsáno na soupisku. 

▪ Na soupisce musí být jasně označen kapitán. Ideálně již v tištěné podobě nebo ručně před 

zápasem. Označení se provádí písmenem „C“ za jménem. 

▪ Řádně vyplněná soupiska musí být dodána rozhodčím minimálně 10 minut před zápasem. 

▪ Časoměřič na soupisku doplní své jméno, jména rozhodčích a datum. V průběhu zápasu 

doplňuje tresty a góly. Je nutno dbát na správnost všech údajů (číslo dresu, trest, minuta). 

▪ Po zápase doplní rozhodčí případné poznámky a provede kontrolu zápisu. 

▪ Maximálně 5 minut po zápase musí kapitán mužstva potvrdit správnost zápisu svým 

podpisem. Při té příležitosti má možnost požádat rozhodčí o doplnění dalších poznámek a 

námitek k zápasu. 

▪ Zápis musí být podepsán oběma kapitány, oběma rozhodčími a časoměřičem. 
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9. Rozhodčí 

▪ Zápas řídí dva rozhodčí a každému z nich náleží odměna 350 Kč / zápas. Bude-li nucen zápas 

řídit pouze jeden rozhodčí, náleží mu odměna 600 Kč / zápas. 

▪ Rozhodčí musí řídit zápas v rozlišovacím dresu. V případě potřeby jsou v kabině rozhodčích 

připraveny rozlišovací dresy k zapůjčení. 

▪ Delegaci rozhodčích na zápasy určuje ŘV. Rozhodčí budou přidělování tak, aby bylo 

zamezeno řízení utkání vlastních mužstev (pouze v krajních případech). 

9.1 Povinnosti rozhodčích 

▪ Rozhodčí se musí dostavit k utkání minimálně 15 min. před vstupem na led obou mužstev. 

▪ Kontroluje řádné vyplnění zápisu o utkání. 

▪ V případě vyšších trestů nebo výjimečných situací je povinen rozhodčí celou situaci popsat 

v zápise o utkání. 

▪ Kontroluje přeškrtnutí nenastupujících hráčů. 

▪ Kontroluje podpis kapitána mužstva po zápase. 

▪ Uvádí do zápisu čas začátku a konce utkání. 

▪ Pokud budou nuceni zápas ukončit pro nedostatek času, uvedou do zápisu čas hry, kdy bylo 

utkání ukončeno. Platí výsledek dosažený do této doby. 

▪ Uvádí překročení počtu lidí na trestné lavici nebo na střídačce do zápisu. 

▪ Kontroluje, zda má hráč kompletní výstroj. 

▪ Hráče bez kompletní výstroje nesmí pustit na led, a tuto skutečnost uvede do zápisu. Stejně tak 

uvede do zápisu případné neuposlechnutí hráče. 

10. Časomíra 

▪ Zápasy jsou řízeny elektronickou časomírou, pro jejíž obsluhu je zajištěn vždy jeden 

časoměřič, jemuž náleží odměna 200 Kč / zápas.  

▪ Časomíra zobrazuje čas a stav utkání, aktuální třetinu a tresty.  

▪ Před zápasem si časoměřič vyzvedne klíče od prostoru pro obsluhu časomíry v kabině 

rozhodčích.  

10.1 Povinnosti časoměřiče 

▪ Časoměřič se musí dostavit k utkání minimálně 15 min. před vstupem na led obou mužstev. 

▪ Zajišťuje obsluhu trestných lavic 

▪ Kontroluje zobrazení všech údajů na časomíře. 

▪ Okamžitě zastavuje časomíru při přerušení hry. 
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▪ Čitelně uvádí všechny góly a tresty v zápise o utkání. 

▪ Kontroluje, zda čísla dresů střelců a potrestaných hráčů figurují na soupisce. 

▪ Dbá, aby byly branky a tresty zapsány do zápisu o utkání. 

▪ Uzamyká prostor pro obsluhu časomíry při odchodu. 

▪ Předává zápis o utkání rozhodčím ihned po skončení zápasu. 

11. Vedoucí mužstev a kapitáni 

▪ Přes vedoucího mužstva je vedena veškerá komunikace s ŘV. Především oznamuje změny 

na soupisce, vyřizuje odklady a výměny zápasů. 

▪ Během zápasu zodpovídá vedoucí za dodržení pořádku na střídačce a v šatnách (viz kapitola 

6.3). V případně nepřítomnosti vedoucího nebo jeho zástupce přebírá zodpovědnost kapitán. 

▪ Kapitán musí být před každým zápasem jasně označen na soupisce. Označení se provádí 

písmenem „C“ za jménem. 

▪ Přes kapitána jsou vedeny veškeré připomínky k rozhodčím. 

▪ V případě nesouhlasu s rozhodnutím Řídícího výboru s trestem pro tým, nebo hráče 

týmu může vedoucí mužstva požádat Smírčí výbor o přešetření případu. 

 

12. Řídící výbor 

▪ Řídící výbor je volen vedoucími mužstev. 

▪ Řídící výbor se stará o kompletní chod ML. 

▪ Členům řídícího výboru náleží měsíční odměna 4000 Kč 

▪ Vedení účetnictví týmů: měsíční odměna 500 Kč 

▪ Mobilní a internetové služby: měsíční odměna 500 Kč 

▪ Vedení rozhodčích ML, účetnictví rozhodčích: měsíční odměna 1000 Kč 

12.1 Činnost řídícího výboru 

▪ Svolává schůze vedoucích mužstev. 

▪ Připravuje a aktualizuje soupisky mužstev. 

▪ Vyřizuje registrační karty v případě registrace nebo přestupu hráčů. 

▪ Připravuje rozpisy zápasů na jednotlivá kola. 

▪ Přiděluje k jednotlivým zápasům rozhodčí a časoměřiče. 

▪ Zajišťuje případné změny v rozpisu zápasů. 

▪ Ukládá pokuty a dodatečné tresty za porušování pravidel. 

▪ Aktualizuje údaje na webu ML.  
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13. Smírčí výbor 
 

▪ Členy smírčího výboru navrhuje ŘV, voleni jsou vedoucími mužstev. 

▪ Počet členů smírčího výboru musí být stanoven tak, aby společně se členy ŘV tvořili lichý 

počet pro případ hlasování. 

▪ V případě potřeby může ŘV a SV dosadit dalšího člena smírčího výboru v průběhu sezóny. 

▪ Členové smírčího výboru provádí svoji činnost dobrovolně bez nároku na finanční odměnu. 

14. Schůze vedoucích mužstev 

▪ Schůze vedoucích mužstev jsou svolávány v minimální možné míře a účast na nich je povinná. 

▪ Pokud se nemůže schůze zúčastnit přímo vedoucí mužstva, vyšle svého zástupce. 

 

15. Ostatní  

▪ První tři mužstva z každé ligy obdrží poháry. Vítěz Superligy navíc obdrží putovní pohár. 

▪ Vyhlášen bude také nejlepší střelec z každé ligy. 

▪ Veškeré připomínky k pravidlům, zápasům a rozhodčím musí s ŘV řešit vždy vedoucí 

mužstva nebo jeho zástupce. Na námitky a připomínky hráčů nebude brán zřetel. 

▪ ŘV si vyhrazuje právo během sezóny provádět drobné úpravy, opravy nebo rozšíření 

pravidel. Změna bude vždy viditelně oznámena na úvodní straně webu. 


