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1. Soupisky družstev 
a) Družstva ZHEL nastupují k utkáním dle soupisek, na které je uvedeno maximálně 22 
hráčů starších 16 let. 
b) Uzávěrka soupisek  je do poloviny srpna, tj. 20.8., v případě, že soupiska není plně 
obsazena 22 hráči, je možné soupisku do konce I.kola doplnit chybějící hráče, nejvýše však 
jen 3, není možné hráče na soupisce měnit. 
c) Součástí soupisky je fotografie a datum narození hráče uvedeného na soupisce, hráč, 
který nebude mít fotografii na soupisce uložené u rozhodčích, nesmí nastoupit k soutěžnímu 
utkání ZHEL 
d) Na soupisce nesmí být zapsán žádný hráč, který byl v minulosti registrovaným 
hráčem ČSLH v jakékoliv kategorii a soutěži nad okresní přebor, ZHEL je soutěž 
amatérských hráčů. 
e) Kapitáni družstev před zahájením zápasu vyplní zápis o utkání, zkontrolují čísla dresů a 
zápis potvrdí svým podpisem řádnost zápisu. 
f) Hráči nastupují k utkání pouze v případě, že jsou schopni doložit svoji totožnost 
občanským průkazem nebo jiným dokladem s fotografií (RP, pas). V případě zjištění 
neoprávněného startu bude výsledek zápasu kontumován ve prospěch postiženého 
družstva. Konfrontaci a protest je možné provést dle pravidel do 15 minut po ukončení 
zápasu s vkladem 50,- Kč u rozhodčího, vklad 50,- Kč bude v případě uznání protestu vrácen 
týmu. Protest musí podepsat kapitán týmu, který protest podal a rozhodčí zápasu.V případě 
oprávněného protestu uhradí družstvo náklady spojené s protestem družstvo, ve kterém hráč 
nastoupil. 
g) V případě zjištění startu hráče, který byl dříve registrován, budou všechny zápasy 
družstva, ve kterých daný hráč nastoupil kontumovány výsledkem 5 : 0 ve prospěch soupeřů. 
Pokud za družstvo nastoupí hráč, který není uveden na soupisce, bude zápas při protestu 
kontumován výsledkem 5 : 0. Při opakovaném startu hráče, který byl registrovaným 
hráčem ČSLH, bude družstvo bez náhrady ze soutěže vyloučeno. 

 
2. Herní systém 
a) Soutěž se hraje dvoukolovým systémem každý s každým v základní části. Po ukončení 
základní části následuje PLAY-OFF systémem 1-8, 2-7, 3-6 a 4-5 na dvě vítězná utkání. 
b) O konečném pořadí v základní části rozhodují: 
- body 
- body ze vzájemných zápasu 
- skóre ze vzájemných zápasu 
- vyšší počet vstřelených branek. 
c) Za vítězství získává vítězné družstvo 3 body. 
d) V případě nerozhodného výsledku po základní části 3 x 20 minut následují 3 samostatné 
nájezdy na každé straně. Vítězné družstvo po SN získává  2 body za vítězství po SN, druhé 
družstvo získává 1 bod za remízu 
e) Pokud 3 samostatné nájezdy nerozhodnou o vítězi, získávají obě družstva 1 bod 



f) Samostatné nájezdy musí provádět v daném zápase tři různí hráči z týmu. Není povoleno, 
aby všechny 3 SN prováděl jeden a tentýž hráč z týmu. 
g) K utkání nastupují družstva podle zápisu, první střídačka domácí družstvo, druhá – hosté. 
h) V přestávkách mezi třetinami se provede střídaní stran po dohodě obou družstev 
ch) Zápasy jsou nasazovány k přiděleným časům dle rozlosování, posunutí poradí zápasu je 
možné pouze z důvodu pronájmu ledové plochy v čase 6:00 nebo z vážných organizačních 
důvodu, které budou sděleny nejpozději 10 dnu před utkáním. 

 
3.Organizační opatření 
a) Riziko úrazu bere každý hráč sám na sebe, hraje se tak, abychom se vzájemně 
nezranili!!!!!!! 
b) Kompletní hokejová výstroj je povinná, bez přilby nebude hráč připuštěn ke hře! 
c) Hrací doba v základní části je 3 x 20  minut hrubého času hry, pronájem ledové plochy je 
75 minut. 
d) Časový rozpis zápasu: 
- 5 minut rozbruslení 
- vhazování k zahájení 1.třetiny – 5 minut po zahájení pronájmu 
- hrací doba 3 x 20 minut hrubého času (bez urychlení hry) 
- posledních 5 minut ve III.třetině se hraje čistý čas 
- přestávky mezi třetinami 2 x 2 minuty, změna stran 
- posledních 5 minut – samostatné nájezdy v případě nerozhodného výsledku v základní 
hrací době 
e) Vyloučení na trestné lavici je na 3 min hrubého času, vyloučení hráče zaznamená 
zapisovatel do zápisu o utkání, během posledních 5ti minut vyloučení 2 minuty. 
f) V případě vyloučení hráče na 10 minut za slovní napadení rozhodčího, nebude moci tento 
hráč nastoupit v následujícím soutěžním utkání (STOP 1 ZÁPAS). 
g) V případě vyloučení hráče na 10 minut nebo za trest ve hře za hrubý faul, nebude moci 
tento hráč nastoupit v následujících dvou soutěžních utkáních. 
h) Družstvo, které se nedostaví na zápas, prohrává kontumačně 5 : 0 a hradí veškeré 
náklady spojené s pronájmem ledové plochy a s rozhodčími. 
ch) V případě, že některé z družstev nemá na začátku zápasu brankaře, rozhodčí zahájí 
zápas se 6 hráči v poli bez jakékoliv čekací doby, jinak bude zápas kontumován. 
i) V případe podobné barvy dresu obou družstev se domácí družstvo podřídí barvě dresu 
hostu. 
j) V případe zranění brankaře se ceká 10 min na převlečení náhradního brankaře. Pokud do 
konce zápasu zbývá 10 min a méně je povinnost dohrát zápas v 6 hráčích bez čekací doby. 
k) Oddechový čas je povolen pouze v čistém čase III. třetiny. 
l) V případě zranění některého z hráčů nebo delšího přerušení hry se čas na časomíře 
nezastavuje, hrací doba je celkem 60 minut hrubého času, 3 x 20 minut! 
m) O každém utkání je veden zápis, ve kterém bude zapsán výsledek zápasu, střelce gólu a 
asistence, případně hráče vyloučené v zápase. Zápis je podepsán kapitány obou družstev a 
rozhodčím. 
n) Pokud družstvo nemá k dispozici z vážných důvodů brankaře uvedeného na soupisce, 
může se souhlasem soupeře postavit do branky náhradního brankaře-amatéra. Souhlas 
musí být podepsán kapitány obou družstev na zápise o utkání. 

 
4. Rozhodčí 
a) Rozhodčí obdrží rozpis utkání okamžitě po přidělení pronájmu ledové plochy na daný 
měsíc. 
b) Rozhodčí zahajuje 1.třetinu vhazováním 5 minut po začátku pronájmu ledové plochy 



c) Honorár rozhodčího a časomíry je stanoven na 350,- Kč, o tuto částku hradí obě družstva 
napůl. Rozhodčí 250,- Kč a časomíra 100,- Kč. Kapitáni družstev předají částky 2 x 175,- Kč 
před zápasem časoměřiči, který zajistí po zápase předání odměny rozhodčímu. 
d) V případě, že se rozhodčí nedostaví na zápas bez zajištění náhrady, nebude tomuto 
rozhodčímu v následujících dvou zápasech vyplacen honorář ve výši 2 x 250,- Kč! 
e) Pokud se na zápas nedostaví rozhodčí, zápas se odehraje i bez jeho nepřítomnosti, 
vhazování zajistí v 1. a 3.třetině domácí družstvo, ve 2.třetině hosté, pořadí stanoveno dle 
zápisu. 
f) V případě nepřítomnosti rozhodčího před zápasem jsou k dispozici telefonní čísla na 
rozhodčí, kapitán domácího družstva se pokusí spojit se s některým s rozhodcích, čekací 
doba – 5 minut. 
g) Rozhodčí odpovídá za řádně vyplněný zápis o utkání! Pokud byl v zápase udělen trest na 
10 minut nebo trest ve hře, zapíše rozhodčí do zápisu o utkání, za jaký přestupek byl trest 
udělen. 
h) V případě, že rozhodčí jeví známky podnapilosti či není schopen zápas řídit, nebude mu 
zaplacena dohodnutá odměna 250,- Kč za zápas 
 
 
Kontakty ZHEL 
 
Tým     Kapitán   Mobil    E-mail 

1 HC Blazice   Hradil Jiří   602 766 096   dendy.hradil@seznam.cz 

2 HC Hliník Citov   Šefčík Dalibor  777 946 150   dalibor.sefcik@volny.cz 

3 HC Dřevohostice  Kubín Zdeněk  602 519 743   mudr.kubin@centrum.cz 

4 HC Nové Dvory   Pospíšil Jaroslav  775 767 366   betaspedice@seznam.cz 

5 HC Opatovice   Hasilík Tomáš  774 160 046   hasilik@centrum.cz 

6 HC Prusinovice   Lipner Petr   602 747 676   prusinovice@volny.cz 

7 HC Radkovy   Vašina Roman  724 152 082   roman.vasina@msem.cz 

8 HC Trachea   Pavelka Martin 603 307 626   pavca68@gmail.com 

9 HC Tršice    Štěpánek Zbyněk 774 368 337   zbynal@mujmail.cz 

10 HC Trebetice   Chytil Petr   602 754 435   Petr.Chytil@jafholz.cz 

11 SK Hasici Prerov  Arabčuk Petr  602 715 919   petrarabcuk@seznam.cz 

12 HC VÚM Drevohostice Caletka Jiří  603 170 146  jiri.caletka@vumdrevohostice.cz 

 

 
 

Rozhodčí   Klvač Martin  732 441 785   m.klvac@email.cz 

Lakomý Rudolf  732 145 895  velezkuseny.pavouk@seznam.cz 

Neumann Jiří  606 476 940   heris.hokej@seznam.cz 

Obadálek Zdeněk  602 735 465  z.obadalek@seznam.cz 

Zatloukal Marek 

 

Časomíra   Borůvka Petr 607 557 364  bobr46@seznam.cz 

 

Web     Šišma Zdeněk  608 983 509   zdena.sisa@centrum.cz 

Ředitel ZHEL   Kubín Zdeněk  602 519 743   mudr.kubin@centrum.cz 
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