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Soutěž se bude hrát na dvě kola každý s každým stejně jako tomu bylo v minulé sezóně. Každý 

zápas bude rozhodovat minimálně  jeden rozhodčí v play off dva rozhodčí a finále tři rozhodčí. 

  

Změna bude v systému hracího času. Bude se hrát 3x20 min hrubého času s 2 minutovou 

přestávkou. Pěti minutovým rozbruslením. To znamená, že pokud bude začátek zápasu ve 20:00 ve 

20:05 se začíná hrát a zapíná se časomíra. Pokud nebudou ještě všichni hráči týmu na ledě je to 

problém daného týmu. Pokud se dohodnou týmy mezi sebou, že se bude čekat na hráče( brankáře) 

bude i tak zapnuta časomíra. 

 

Vzniká nové pravidlo, že do play off mohou nastoupit pouze hráči, kteří odehráli minimálně 

polovinu zápasů v základní části za daný tým který do play off postoupí. S tím souvisí i pravidlo o 

přestupech, které jsou možné pouze do konce první poloviny základní části. 

 

Všechny týmy musí mít své vlastní dresy a každý hráč musí nastupovat během sezóny pouze s 

jedním číslem. Všichni hráči v jednom týmu musí mít dresy stejné barvy. 

Do zápasu smějí nastoupit pouze hráči, kteří jsou uvedení na základní soupisce. U všech hráčů musí 

souhlasit jméno, příjmení datum narození a číslo tak jak je uvedeno na základní soupisce 

 

Během sezony se nebudou překládat zápasy. Pokud nějaký tým nenastoupí nebo nemůže nastoupit 

prohrává kontumačně. 0:5. Rozpis zápasů bude tedy jasně daný a nelze s ním hýbat. To neplatí 

v případě, že z nějakého důvodu nebude možné odehrát zápas na zimním stadionu. Takové změny 

budou řešeny operativně během sezóny. 

 

Hrací dny budou úterý, středa ,čtvrtek a neděle. 

 

Soutěže se zúčastní 12 týmů přednost dostávají týmy, které nehrají žádnou jinou soutěž. 

 

Registrační poplatek je stanovený na 2000Kč na jeden tým a je splatný do začátku soutěže 

25.9.2018. Každý tým dostane potvrzení o zaplacení. Číslo účtu bude zveřejněno včas. 

 

Pravidla hry 
 

Pravidla hry vycházejí z pravidel hokeje dle ČSLH s několika výjimkami. 

 

Výjimka č.1 

 

Zakázané uvolnění 

Zakázané uvolnění se nepíská podle nových pravidel jako hybridní ale každé vyhození na zakázané 

uvolnění se píská. Tzn. hráči vyhození nedojíždějí. Pokud se však hráč soupeře puku zcela úmyslně 

vyhýbá nebo je evidentní, že puk může bez problémů dojet, je na posouzení rozhodčího jestli 



takové zakázané uvolnění odpíská nebo ne. Musí to však dát jasně najevo signalizací rukama a 

případně hlasovým pokynem. Oba týmy mohou při zakázaném uvolnění střídat. 

 

Výjimka č. 2 

Gólmani mohou zachytit nebo zalehnout puk i mimo brankoviště. Platné pouze do konce sezóny 

2018/19 

 

Výjimka č. 3 

Hra se hraje spíše jako bezkontaktní. To znamená, že hráči se nesmějí narážet na mantinel pouze za 

účelem srazit soupeře. (hráč nesmí přijet k soupeři kolmo na jeho trajektorii a rovnou z jízdy ho 

narazit na mantinel). Pokud se hráči sjíždějí k mantinelu tzv. do trychtýře (oba jedou ve stejném 

směru) mohou se vzájemně natlačit k mantinelu, ale s hokejkou dole  a podle pravidel CSLH, a tak 

aby nedošlo k porušení pravidla o nedovoleném bránění.  

Hráč nesmí srazit soupeře kdekoliv na hrací ploše pokud je hráč bez puku.  

Hráč nesmí úmyslně srazit soupeře kdekoliv na hrací ploše jasným pohybem proti soupeři, který je 

v držení puku. Pokud se hráč zastaví a soupeř který je v držení puku do něj narazí, nejedná se o 

porušení pravidel, pokud nedojde k nějakému dalšímu porušení pravidel CSLH. 

 

Zjednodušeně: 

Amatérská hokejová liga není extraliga nebo jakákoliv registrovaná soutěž. Hraje se tedy spíše jako 

bezkontaktní. Neznamená to ale, že pokud se srazí dva hráči bude to automaticky posuzováno jako 

faul. Jako faul bude ale posuzováno to, pokud hráč evidentně jede do souboje za účelem narazit 

hráče na hrazení nebo ho srazit kdekoliv v prostoru hrací plochy, aniž by se jakkoliv snažil odehrát 

puk. Pokud hráč jede za pukem k mantinelu, kde je už hráč soupeře, musí dojíždějící hráč upravit 

svojí rychlost tak, aby zamezil „srážce“. To znamená může dojet k hráči, a přitlačit ho na mantinel 

nebo se snažit zabránit mu tělem ve hře, ale nikoliv narazit ve vysoké rychlosti. Samozřejmě nesmí 

použít jakýkoliv zákrok v rozporu s pravidly jako je držení protihráče, hákování, sekání nebo 

nedovolené bránění, hra vysokou holí atd. Zjednodušeně: úmyslné narážení na mantinel nebo 

srážení protihráče z jízdy není povoleno!. V případě, že hráč narazí protihráče na mantinel, nebo ho 

úmyslně srazí kdekoliv na hrací ploše ve vysoké rychlosti aniž by se snažil jakkoliv zamezit střetu 

upravením své rychlosti bude to posouzeno jako faul a hráči bude uložen trest  nebo dokonce vyšší 

trest. 

 

Výjimka č. 4 

 Hráči, kterému je udělen ve hře vyšší trest, může být udělen dodatečně trest ve hře a zákaz startu 

v dalších třech, pěti nebo více zápasech podle závažnosti faulu, za který byl potrestán. To platí 

především tehdy pokud hráč způsobí jinému hráči zranění. O takovém zranění je potřeba 

informovat do 48 hodin po ukončení zápasu. O výši trestu rozhoduje předseda soutěže případně 

pokud možno v součinnosti se svědky dané události. Minimálně se však uděluje trest zákazu účasti 

v pěti následujících utkáních. 

 Výjimka č. 5. 

V případě že nějaký hráč slovně uráží soupeře, a to i přes napomenutí rozhodčího může být za 

takové jednání udělen osobní trest na deset minut. V případě, že i po udělení trestu hráč pokračuje 

ve svém jednání, a nebo začne slově urážet rozhodčího může mu být uložen trest do konce zápasu. 

Jakékoliv slovní urážení rozhodčího se trestá udělením osobního trestu na deset minut. Pokud hráč 

ve svém jednání pkračuje i po udělení trestu může mu být uložen osobní trest do konce utkání. 

V případě, že hráč vyhrožuje rozhodčímu jakýmkoliv násilím nebo se jej pokusí jakkoliv napadnout 

je hráči automaticky udělen trest do konce zápasu a zákaz účasti minimálně v dalších pěti utkáních. 

Pokud hráč rozhodčímu vyhrožuje i po ukončení zápasu může mu být udělen trest do konce sezóny. 

V případě, že hráč rozhodčího jakkoliv fyzicky napadne (např. strká do něj, udeří ho hokejkou, srazí 

ho úmyslně k zemi, nebo ho jakkoliv udeří) nebo rozhodčího fyzicky napadne po skončení utkání 



mimo hrací plochu bude hráči s okamžitou platností udělen trest doživotního zákazu účasti v soutěži 

ČAHL. 

 

Všechna rozhodnutí učiněná rozhodčími na ledě jsou založena na jejich uvážení, jak chápat a 

vykládat tato Pravidla a rozhodovat podle nich nestranným způsobem. 

 

Všechna ostatní pravidla se řídí pravidly ČSLH, která jsou ke stažení na stránce: 

 

https://www.ceskyhokej.org/cesky-hokej/dokumenty/pravidla-ledniho-hokeje  

https://www.ceskyhokej.org/cesky-hokej/dokumenty/pravidla-ledniho-hokeje

