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Organizování zápasů 

1.1 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 1.1.2. 
Vždy je lepší znát nehodící se termíny dopředu, než řešit odklady nebo rušení 
zápasů na poslední chvíli. 

1.1.1 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. 

1.1.2 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. 

1.1.3 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 900 Kč, pokud se již dostavili k utkání. 

▪ Týmu bude fakturován pronájem ledové plochy 1 hodina 45 minut 

1.2 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. 



1.3 Povinnosti týmu během zápasu 

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

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

▪ Za dodržování všech tří výše uvedených pravidel zodpovídá vedoucí týmu nebo jeho 
zástupce. 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 (při porušení více pravidel se pokuta nenásobí).  
 

▪ Družstvo je povinno nastoupit do utkání ML ve stanoveném počtu hráčů:   

a) minimálně 1 brankář 

b) minimálně 5 hráčů do pole 

1.4 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. 

1.5 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. 

 

1.6 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. 

. 

 



2. Soupiska mužstva a zápis o utkání 

2.1 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. 

2.2 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. 

 

 



3. Rozhodčí 

▪ Zápas řídí dva rozhodčí a každému z nich náleží odměna 400 Kč / zápas. Bude-li 

nucen zápas řídit pouze jeden rozhodčí, náleží mu odměna 800 Kč / zápas.  

4. Časomíra 

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

časoměřič, jemuž náleží odměna 200 Kč / zápas. 


