CAHL 2021/22
PROPOZICE.
Nový ročník CAHL se bude opět hrát maximálně 12 týmu. Bude se hrát opět každý s každým 2x.
Do play off přímo postoupí 6 týmů. Týmy na 7-10. místě si potom zahrají ještě předkolo play off na
dva zápasy. A to tak, že bude hrát 7. vs. 10. a 8. vs 9., vítěz dvoj zápasu postupuje do play off, Které se
bude hrát již klasicky jako čtvrtfinále, semifinále a finále. Čtvrtfinále na dva zápasy, semifinále na dva
zápasy a finále pak jeden „velký“ zápas.
Pravidlo o startu hráčů:
1. V lize mohou nastupovat všichni amatérští hráči, kteří nikdy nehráli jakoukoliv registrovanou
soutěž.
2. V lize může nastoupit v každém týmu maximálně pět hráčů, kteří někdy v minulosti hráli
krajskou ligu nebo krajskou soutěž, ale pouze takoví hráči, od jejichž registrace uběhlo
minimálně pět sezón, nebo dovršili před začátkem sezóny CAHL 45 let.
3. V lize může v každém týmu nastoupit jeden hráč, který někdy hrál 2.hokejovou ligu, je starší
45 let a zároveň byl v jakékoliv registrované soutěži registrovaným hráčem naposledy před 5
lety. *
4. V lize nesmí nastoupit hráči, kteří jsou aktivními hráči v jakékoliv registrované soutěži CSLH v
jakékoliv kategorii, nebo nesplňují pravidla 1,2 a 3, a to bez výjimky.
5. V lize nesmí nastoupit hráči, kteří někdy v minulosti hráli, nebo v současnosti hrájí 1. ligu
nebo extraligu nebo nesplňují pravidla 1,2,3 a 4, a to bez výjimky.
6. Všechna výše uvedená pravidla platí od staršího dorostu výše.
7. V lize nesmí nastoupit hráči, kteří nejsou uvedeni na soupisce.
8. Každý hráč může nastupovat v sezóně pouze za jeden tým s výjimkou brankářů.
Výjimky na výše uvedená pravidla se nebudou udělovat.
*(To znamená, že hráč, který třeba hrál do 30 let druhou ligu, a pak hrál do svých 43 let
krajskou ligu může nastoupit až ve věku 48 let)

Jakékoliv porušení výše uvedených pravidel bude potrestáno odebráním všech získaných bodů.
V případě opakovaného porušení pravidel, bude tým ze soutěže bez náhrady vyřazen.
Soupisky budou odevzdány nejpozději do 12.9.2021, a to buď osobně nebo emailem v PDF. Na
adresu ligacaslav@gmail.com
Soupisky bude možné doplnit pouze během prvních 5 kol soutěže. Dále nebude umožněno dopisovat
na soupisku nové hráče. Mezi týmy bude možné přestoupit pouze během první poloviny základní
části.
Rozlosování soutěže bude do 15. září a to na celou sezónu včetně play off.
Každý tým může jednou za sezónu přesunout zápas ale musí tuto skutečnost oznámit nejpozději 7 dní
před konáním zápasu.
V případě, že nějaký tým nenastoupí k zápasu, bude takový zápas kontumován v jeho neprospěch a
zaplatí pokutu ve výši ceny ledu za jeden tým, tedy 1500Kč.

Startovné na sezónu 2021/22 se neplatí. Týmy které minulou sezónu startovné neuhradili ho zaplatí .
A je splatné před začátkem soutěže.
Tým který, neodevzdá včas soupisku, nebo nezaplatí startovné bude ze soutěže vyřazen.
Pravidla hry:
Bude se hrát 3x20 min hrubého času, s tím že poslední minuta zápasu se čas zastavuje.
V případě remízy se neprodlužuje.
Za vítězství budou dva body za remízu jeden bod.
Zakázané uvolnění se píská po staru. Tzn. Že jakékoliv vyhození puku na zakázané uvolnění se píská.
Hrát se bude bezkontaktně, to znamená, že jakékoliv úmyslné sražení hráče nebo naražení hráče na
mantinel bude posouzeno jako faul a bude udělen menší trest nebo větší trest a trest do konce
utkání. Přitlačení na mantinel, které není z jízdy a je v rámci souboje o puk a je v souladu s pravidly
CSLH nebude posuzováno jako faul. Všechna ostatní pravidla vycházejí z pravidel CSLH.
V případě udělení jakéhokoliv vyššího trestu nesmí potrestaný hráč nastoupit k dalšímu utkání.
Pokud je hráči udělený trest ve hře nesmí nastoupit k dalším pěti utkáním.
Dojde-li k bitce dvou hráčů, kde jsou oba hráči aktivní budou Tito hráči vyloučení do konce utkání a
automaticky nesmí hrát další zápas.
V případě jednostranného pokusu o vyvolání bitky bude agresivní hráč vyloučen do konce utkání.
Jakékoliv agresivní, fyzické napadání protihráče po odpískání, bude potrestáno vyšším trestem do
konce utkání a zákazem startu v pěti dalších utkáních.
Pokud se bude nějaký hráč chovat agresivně a evidentně se bude snažit protihráče zranit, bude
takový hráč ze soutěže vyloučen do konce sezóny.
Jakékoliv urážení nebo vyhrožování rozhodčímu bude potrestáno osobním trestem do konce utkání.
Fyzické napadení rozhodčího bude automaticky potrestáno doživotním zákazem startu v soutěži
ČAHL. Dojde-li k napadení rozhodčího mimo hrací plochu nebo dojde-li k případnému zranění
rozhodčího vlivem úmyslného fyzického napadení, může být k takovému případu přivolána PČR.
To samé platí o případném napadení protihráče mimo hru nebo mimo prostor ledové plochy (šatna,
chodba, prostor před ZS) takové jednání bude potrestáno automaticky doživotním zákazem startu
v ČAHL.
Jakékoliv případné změny budou komunikovány pomocí elektronické komunikace prostřednictvím
emailu ligacaslav@gmail.com.

