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ÚVOD
Univerzitní liga ledního hokeje (dále “ULLH”, “soutěž”) otevírá možnosti seberealizace pro
hráče, kteří chtějí skloubit sport a vzdělání s možností rozvoje v hokejovém prostředí při
absolvování akademického vzdělání. ULLH klade důraz na osobnostní výchovu hráčů a
jejich přípravu na budoucí život ve smyslu zodpovědnosti sám k sobě i k ostatním. Cílem
projektu je vytvořit vrcholovou univerzitní ligu ledního hokeje, která bude navazovat na
juniorský hokej a nabídne možnost skloubení s plnohodnotným vysokoškolským studiem.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Vnitřní směrnice je závazný dokument pro všechny účastníky ULLH, konkrétně pro
všechny oddíly a kluby ledního univerzitního hokeje (dále také jako „Klub“), sdružení
klubů, hráče a hráčky (dále také jako „Hráč“), trenéry a trenérky (dále také jako „Trenér“),
rozhodčí (dále také jako „Rozhodčí“) a funkcionáře ULLH a Klubů.
2. Výklad Vnitřní směrnice, jeho změny a doplňky provádí výhradně Řídící orgán. V
odůvodněných případech je Řídící orgán oprávněn udělit výjimku z ustanovení Vnitřních
směrnic.
3. Změny, úpravy a doplňky provedené Řídícím orgánem podléhají schválení nejbližší
Výkonnému výboru ČAUH.
4. Vnitřní směrnice upravují Stanovy a řády ČSLH.
5. Tyto „Vnitřní směrnice“ byly schváleny VV ČAUH dne 21. 7. 2019 s platností a účinností
od 21. 7. 2019 a případně měněny a doplňovány Řídícím orgánem.

ČÁST I.
ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE
Řídícím orgánem je Představenstvo ULLH, které je voleno VV ČAUH.

Představenstvo ULLH
(dále “Řídící orgán”)
1. Práva a povinnosti:
a) nejvyšší orgán soutěže,
b) schvaluje výsledky soutěže,
c) vydává a upravuje vnitřní směrnice, pravidla a jiné řády k fungování soutěže,
d) uděluje licenci ULLH, má právo přijímat a vylučovat kluby,
e) podílí se na rozvoji univerzitního hokeje dle platných stanov ČAUH
f) organizuje, koordinuje, řídí a metodicky usměrňuje univerzitní hokej dle platných řádů,
stanov a vnitřních směrnicí,
g) koordinuje chod a řízení odborných komisí, volí členy komisí,
h) schvaluje návrhy, strategické plány a úpravy směrnic navržené odbornými komisemi,
i) vydává nejméně jeden měsíc před zahájením soutěže rozpis/ herní řád soutěže.
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2. Složení představenstva:
a) ředitel soutěže - předseda představenstva :
b) manažer soutěže :
c) člen představenstva :
3. Řídícímu orgánu soutěže podléhá sekretariát soutěže, který je ve složení:
a) sekretář soutěže:

Kontrolní orgán
1. Kontrolním orgánem soutěže je Česká asociace univerzitního sportu, z.s. ( dále jen
“ČAUS” )
2. Práva a povinnosti:
a) kontrolní orgán soutěže,
b) právo svolat mimořádnou schůzi Řídícího orgánu,
c) navrhuje úpravy vnitřních směrnic, řádů, stanov, a jiné dokumenty soutěže,
d) schvaluje vnitřní směrnice, řády, stanovy a jiné dokumenty k řízení soutěže,
e) schvaluje a kontroluje činnost Řídícího orgánu vedoucí k naplňování strategického
plánu.
2. Složení:
a) ambasador:
b) člen:
c) člen:

Odborné komise
Disciplinární komise (dále “DK”)
1. Disciplinární komise se řídí dle Části V. těchto směrnic, složení:
a) předseda:
b) člen:
c) člen:

ČÁST II.
UNIVERZITNÍ TÝM
Univerzitní tým (dále “Klub”) je definován jako právnická osoba reprezentující jednu nebo
více univerzit v ledním hokeji. Doporučená právní forma je zapsaný spolek, jehož členové
jsou převážně studenti, absolventi, či jiné osoby spojené s akademickou obcí.

Zařazení klubu do soutěže
1. Podmínky pro účast klubu v soutěži stanovuje Řídící orgán soutěže. Mezi základní
podmínky účasti v soutěži patří:
a) právo na účast v soutěži,
b) členství v ČAUH,
c) členství v ČSLH,
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d) členství v ČAUS,
e) přihláška Klubu do soutěže podaná Řídícímu orgánu soutěže, ve stanoveném termínu
a znění se stanovenými přílohami (dále “Přihláška”).
2. Za Klub může být považováno i sdružení nebo faktická spolupráce dvou subjektů, které
společně provozují lední hokej, přičemž společné provozování ledního hokeje musí být
vykonáváno pod názvem, ze kterého se společné provozování hokeje podává Přihláškou.
3. Řídící orgán soutěže může stanovit ekonomické, sportovní a organizační podmínky
družstva v soutěži, včetně podmínek vztahujících se ke kvalitě zimních stadionů.
4. Řídící orgán soutěže může dále stanovit jako podmínku účasti družstva v soutěži peněžní
vklad (dále “Startovné”). Startovné propadá ve prospěch ČAUH, pokud Klub vystoupí ze
soutěže po vydání licence Klubu, nebo pokud je Klub ze soutěže vyloučen. Startovné je
uloženo v rezervním fondu ČAUH.
5. Řídící orgán má právo nezařadit do soutěže nebo vyloučit z účasti v soutěži Klub, který
neplní nebo porušuje Stanovy a řády ČAUH, nebo Vnitřní směrnice ULLH dle platného
znění.
6. Právo účasti v soutěži získá Klub účastí v předcházejícím ročníku dále pak splněním
podmínek pro udělení licence.
7. Řídící orgán má právo rozšířit počet účastníků soutěže, pokud je více přihlášených
splňující licenční podmínky.

Přihláška Klubu do ULLH
1. Klub, který má zájem účastnit se ULLH podá Přihlášku Řídícímu orgánu do 30. 6. 2021.
2. Klub se zavazuje splnit všechny podmínky stanovené touto Přihláškou.
3. Na základě Přihlášky Řídící orgán udělí nebo neudělí licenci ULLH, po udělení licence je
Klub povinen se účastnit soutěže.

Licence ULLH (dále “Licence”)
1. Licence uděluje Klubu právo na účast v soutěži.
2. Klub může Licenci přenechat jinému Klubu pouze se schválením Řídícího orgánu soutěže.
3. Základní podmínky pro udělení Licence v sezóně 2021/2022:
a) podání Přihlášky do 15. 6. 2021,
b) členství v ČAUH,
c) členství v ČSLH,
d) členství v ČAUS,
e) zaplacení startovného ve prospěch ČAUH,
f) čestné prohlášení o garanci finančních prostředků.
4. Rozhodující podmínky při větším počtu přihlášených než maximální počet účastníku v
dané sezóně:
a) finanční stabilita Klubu,
b) místo, kvalita zázemí a úroveň zimního stadionu Klubu,
c) marketingový přínos pro soutěž,
d) sportovní stránka Klubu, zejména počet tréninkových jednotek,
e) historie Klubu,
f) vize a strategický plán Klubu.
5. Licenční podmínky:
a) Klub se podpisem přihlášky zavazuje ke vstupu do ULLH v sezoně 2021/2022, která
bude probíhat v období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022. Mistrovská utkání začínají v září
2021.
b) Klub musí být členem ČAUH, ČAUS a ČSLH, nesmí hrát souběžně jinou ligovou
soutěž.
c) Klub souhlasí s používáním loga a názvu klubu pro marketingové fundraisingové účely
ULLH.
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d) Klub je povinen dodržovat stanovy, soutěžní a disciplinární řády, herní pravidla, vnitřní
směrnice a další řády, normy vydané ULLH.
e) Klub zaplatí členský příspěvek - startovné ve výši 15 000 Kč, který bude uložen na
účtu ČAUH v rezervním fondu klubu.
f) Klub, který v sezóně 2020/2021 nenastoupil do ULLH, zaplatí vstupní poplatek 100
000 Kč bez DPH.
g) Klub se zavazuje, že doloží následující dokumenty:
• Memorandum nebo smlouvu o spolupráci s alespoň jednou univerzitou
do 1. 9. 2021.
• Schválenou registraci hráčů dle Registračního řádu ULLH, nejméně v
počtu ( 10+1 ), nejpozději k 20.9.2021.
• Podepsanou smlouvu o podstoupení marketingových práv s Českou
asociací univerzitního hokeje, z.s..
h) Klub je povinen zaslat společně s přihláškou čestné prohlášení, že má garantované
finanční prostředky ve výši 300 000,- ( vyjma příspěvku ULLH ) na sezonu 2021/2022.
i) Klub je povinen uvolnit hráče na reprezentační účely: Akademické mistrovství,
reprezentační výběry, Univerziáda.
j) Klub je povinnen se zúčastnit předsezóního turnaje pořádaného ULLH.

Organizace Klubu
Práva a povinnosti Klubu
1. Povinnosti Klubu:
a) dodržovat Vnitřní směrnice, řády ULLH, Stanovy a řády ČSLH,
b) smlouva, memorandum, nebo jiná forma spolupráce s reprezentovanou univerzitou,
b) Kluby hrají soutěž na vlastní náklady, pokud jiné předpisy nebo smlouvy nestanoví
jinak,
c) koordinovat a zabezpečit chod realizačního týmu Klubu (viz. kapitola Realizační tým),
d) koordinovat a zabezpečit marketing Klubu (viz. kapitola Marketing Klubu),
e) zabezpečit plnění, reklamu a propagaci obchodních partnerů soutěže i Klubu,
f) Klub odpovídá za zdravotní způsobilost hráčů a dodržování smlouvy mezi Klubem a
hráčem,
g) zodpovědně a řádně vést účetnictví svého Klubu dle stanovených zákonů ČR,
h) v případě finančních potíží ihned kontaktovat Předsedu Provozní komise,
i) zabezpečit zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR,
j) zabezpečit dostatek financí na účast Klubu v soutěži,
k) zajistit účast pověřené osoby na seminářích a konferencích soutěže,
l) transparentně, zodpovědně a dle platných nařízení rozdělit dotace, granty a příspěvky
od státu, municipalit, či ULLH,
m) zabezpečit minimální počet tréninkových jednotek v počtu dvě na ledě a jednu mimo
led za týden,
n) mít pojištění odpovědnosti vůči škodám třetím osobám.
2. Práva Klubu:
a) má právo čerpat sjednaný příspěvek dle smluvní dohody mezi UNIS a ČAUH,
b) účastnit se všech akcí organizovaných ULLH,
c) využívat veškeré marketingové materiály ULLH k propagaci, zajištění finanční podpory
a dalších aktivit spojených s rozvojem Klubu,
d) být členem ČAUH, podléhá schválení členské schůze ČAUH,
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e) být členem ČSLH,
f) být členem ČAUS.
3. Každý Klub má právo na jednu divokou kartu, kterou může uplatnit dle následujících
podmínek od 22.2.2022 do konce sezóny:
a) zaslat žádost o udělení divoké karty, která musí splňovat následující náležitosti:
1. název a adresu podávajícího Klubu,
2. označení Řídícího orgánu soutěže, kterému se podává,
3. jména, příjmení, adresy a funkce v Klubu dvou osob oprávněných zastupovat Klub
ve věci žádosti,
4. jméno, příjmení a registrační číslo hráče, na kterého žádá o udělení divoké karty,
5. označení podmínky, kterou hráč nesplňuje a doložení podmínek, které splnil, pokud
tak již nebylo učiněno,
7. uhradit poplatek za projednání ve výši 2 000,- na účet ČAUH,
6. razítko Klubu a podpis osoby oprávněné podle stanov Klubu jednat jménem Klubu.
b) oprávnění udělení divoké karty se vztahuje na jednu z následujících podmínek :
1.hráč, který nesplnil 40 % předmětů v zimním semestru, avšak je i nadále studentem
Vysoké školy dle Vysokoškolského zákonu a má splněný alespoň jeden předmět za
zimní semestr,
2. hráč, který neodehrál minimální počet utkání tj. 7 utkání základní části, ale má
odehráno alespoň 5 utkání základní části.
V případě zranění hráče, kterému byla udělena divoká karta, lze poslat žádost na
nového hráče v případě, že bude doložena zdravotní zpráva zraněného hráče a
dokonce sezóny již nenastoupí do ULLH.

Realizační tým
1. Členové realizačního týmu vykonávají svoje funkce zodpovědně a dle svých nejlepších
uvážení a svědomí.
2. Členové realizačního týmu jdou příkladem svým hráčům, zdrží se kritiky rozhodčích,
organizačních struktur soutěže, členů akademické obce prostřednictvím veřejně
sdělovacích prostředků, sociálních sítí, webů, či jiných veřejně dostupných kanálech.
Následek porušení tohoto bodu, bude řešit Disciplinární komise, případně Řídící orgán,
dle platného Disciplinárního řádu.
3. Minimální počet členů realizačního týmu:
a) Jednatel/ Předseda spolku,
b) Hlavní trenér,
c) Vedoucí týmu,
d) Marketingový manažer.
4. Práva a povinnosti Jednatele/ Předsedy spolku:
a) osoba zodpovědná za chod Klubu,
b) osoba zodpovědná za komunikaci s ULLH,
c) Statutární orgán Klubu.
5. Práva a povinnosti Hlavního trenéra:
a) mít na utkání platný trenérský průkaz schválený ČSLH, a má-li Rozhodčí pochybnosti o
totožnosti trenéra, předložit mu svůj průkaz totožnosti,
b) dodržovat Pravidla ledního hokeje, řády a další předpisy ULLH a rozhodnutí orgánů
ULLH,
c) respektovat rozhodnutí a pokyny Rozhodčích, delegáta a Řídícího orgánu soutěže,
d) dbát na kázeň a pořádek ve svém družstvu a dodržování Pravidel ledního hokeje ze
strany jeho členů,
e) chovat se při výkonu své funkce ukázněně, nepodrývat autoritu ani jinak nenarušovat
roli Rozhodčích,
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f) nepropůjčit své jméno nebo trenérský průkaz k fiktivnímu výkonu trenérské funkce, kdy
je trenér oficiálně uveden v zápise o utkání soutěží ČSLH, ačkoliv funkci trenéra v
příslušném utkání reálně nevykonával.
6. Práva a povinnosti Vedoucího týmu:
a) mít na utkání platný funkcionářský průkaz, a má-li Rozhodčí pochybnosti o totožnosti
Vedoucího družstva, předložit mu svůj průkaz totožnosti,
b) dodržovat Pravidla ledního hokeje, řády a další předpisy ULLH a rozhodnutí orgánů
ULLH,
c) respektovat rozhodnutí a pokyny Rozhodčích, delegáta a Řídícího orgánu soutěže,
d) chovat se při výkonu své funkce ukázněně, nepodrývat autoritu ani jinak nenarušovat
roli Rozhodčích,
e) zapsat do zápisu o utkání všechny hráče, Trenéry a funkcionáře družstva Klubu
účastnící se utkání a předložit platné hráčské průkazy těchto hráčů, průkazy Trenérů,
též průkazy funkcionářů Rozhodčím nejpozději 30 minut před utkáním,
f) potvrdit před utkáním za použití unikátního uživatelského hesla správnost údajů
uvedených v zápise o utkání a oprávněnost startu hráčů svého družstva,
g) dostavit se na požádání Rozhodčích nebo zástupce Řídícího orgánu soutěže do šatny
Rozhodčích k odstranění nedostatků a kontrole údajů v zápise o utkání, řešení
mimořádných situací apod.,
h) po skončení utkání překontrolovat své záznamy o vstřelených brankách atd. s údaji
uvedenými v zápise o utkání, sporné věci uvést do souladu po dohodě s Rozhodčími v
zápise o utkání,
i) vzít ze zápisu o utkání na vědomí uložené tresty a tuto skutečnost v zápise o utkání
potvrdit.
7. Práva a povinnosti Marketingového manažera:
a) zodpovědný za propagaci Klubu,
b) zodpovědný za plnění reklamních a obchodních plnění soutěže,
c) aktualizace a vedení webových stránek, sociálních sítí a online prostředí.
8. Doporučení členové Realizačního týmu:
a) Sportovní manažer,
b) Kustod,
c) Fotograf,
d) Fyzioterapeut,
e) Asistent trenéra,
f) PR Manažer.

Marketing Klubu
1. Klub má povinnost řídit se a dodržovat platnou smlouvu mezi UNIS a ČAUH, ze které
plynou náležitosti a povinnosti Klubu.
2. Klub je povinen:
a) vést webové stránky Klubu, aktualizovat jejich obsah, včetně statistik, výsledků,
rozpisu utkání svého klubu,
b) vést své sociální sítě, nejméně Facebook a Instagram,
c) zveřejňovat propagační a marketingové materiály soutěže dle pokynů Marketingové
komise, či Řídícího orgánu,
d) zajistit zdržení se kritiky rozhodčích, organizačních struktur soutěže, členů,
konkurenčních subjektů a akademické obce prostřednictvím veřejně sdělovacích
prostředků, sociálních sítích, webů, či jiných veřejně dostupných kanálech, popřípadě
je odstranit na žádost Řídícího orgánu soutěže, či příslušné komise,
e) zajistit livestream na každém domácím utkání, a to ve Full HD kvalitě, dle dalších
požadavků partnera odebírajícího stream,
f) dodat minimálně 3 fotografie do hodiny od konce utkání a zbylé fotografie (min. 15) do
72h od utkání na sdílený Google Drive,
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g) prezentovat se personalizovanou grafikou na svých sociálních sítích, a to minimálně
formáty “Matchday” a “Výsledek”, přičemž ULLH si vyhrazuje právo obsadit spodní
lištu svou grafikou,
h) zveřejnit na svém webu shrnující report z utkání, a to maximálně 24h po utkání,
i) zveřejnit na svých sociálních sítích pozápasový rozhovor s hráčem, a to ve Full HD
kvalitě, na výšku a před reklamní tabulí ULLH,
j) vyrobit sestřih gólových akcí z utkání do 48h od utkání, nahrát na své sociální sítě a
nahrát na sdílený Google Drive,
k) zorganizovat jednou měsíčně větší promo akci,
l) jednou měsíčně dodat MK měsíční report ze sociálních sítí, jehož obsahem bude
celkový dosah, počty příspěvků, přehled nejlepších příspěvků a ukázka toho
nejlepšího.

ČÁST III.
SOUTĚŽNÍ ŘÁD
Soutěžní řád (dále “SŘ”) pojednává o všech věcech týkajících se průběhu soutěže.

Soupiska
1. Řídící orgán soutěže má právo nařídit předkládání seznamů Hráčů družstev (dále také
jako Seznam Hráčů) a stanovit jejich obsah a způsob předkládání.
2. Soupiska bude do 31. 1. 2022 neomezená, poté bude omezena na 35 hráčů.
3. Do Play-oﬀ budou moct nastoupit jen hráči, kteří odehráli 7 utkání základní části. V
případě zranění hráče má tým povinnost požádat o výjimku ŘO nebo o zhodnocení
možnosti nástupu hráče do utkání.
4. Stanoveným počtem Hráčů se rozumí:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankaři,
b) minimálně 10, maximálně 20 hráčů do pole.
5. V rámci stanoveného počtu Hráčů na utkání, lze mít maximálně 3 Hráčů z kategorie druhá
liga.
6. Klub, který oficiálně reprezentuje univerzitu, má přednostní právo využívat hráče
(studenty) dané univerzity. Pakliže o hráče, jenž dle tohoto bodu náleží Klubu jeho alma
mater, bude mít zájem jiný Klub, je zájemce povinen zajistit oficiální souhlas jednatele
Klubu s přednostním právem. Start hráče bez souhlasu přednostního klubu je považován
za neoprávněný.
7. Maximální počet hráčů na soupisce studujících jinou než nasmlouvanou univerzitu, která
je zároveň nasmlouvána jiným Klubem jsou tři hráči na Klub.

Organizace utkání
Termín a místo utkání
1. Termíny utkání jsou uvedeny v rozpisu soutěže a jsou závazné pro všechny účastníky
soutěže.
2. Kluby mohou sehrát utkání ze závažných důvodů i mimo původní termín, jestliže jejich
dohodu schválí Řídící orgán soutěže.
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3. Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno z vyšší moci, je povinností družstev se
okamžitě, nejpozději do 48 hodin, dohodnout na novém termínu a v této lhůtě tuto
dohodu předložit Řídícímu orgánu soutěže ke schválení.
4. Nedojde-li k dohodě Klubů o termínu utkání nebo dojde-li ke sporům o místo či termín
utkání, může Řídící orgán soutěže termín, místo a případně další podmínky utkání stanovit
svým nařízením. Řídící orgán soutěže může svým nařízením stanovit jednotný začátek
utkání této soutěže v zájmu její regulérnosti.
5. Utkání se hrají jen na hřištích vyhovujícím pravidlům ledního hokeje v platném znění (dále
také jako „Pravidla ledního hokeje“)
6. Řídící orgán soutěže může v rozpisu/herním řádu soutěže stanovit, že se utkání mohou
konat jen na hřištích předem schválených Řídícím orgánem soutěže.
7. Rozhodnutí o způsobilosti hrací plochy přísluší výhradně Rozhodčím.
8. Stane-li se hřiště bezprostředně před utkáním nebo v průběhu utkání nezpůsobilé
k zahájení nebo pokračování utkání (např. pro sněžení, déšť, mlhu, poruchu technického
zařízení apod.), Rozhodčí nařídí odstranění závad. K tomu může začátek utkání odložit až
o 1 hodinu nebo utkání až na dobu 1 hodiny přerušit.
9. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k odstranění závad a je-li zřejmé, že se tak nestane ani
v nejbližších chvílích. Rozhodčí utkání nezahájí nebo předčasně ukončí pro nezpůsobilost
hrací plochy.
10.Při rozhodování o způsobilosti hřiště musí mít Rozhodčí na zřeteli především regulérnost
utkání a zdraví Hráčů, současně však vyčerpat v součinnosti s pořádajícím Klubem
všechny možnosti k uvedení hřiště do řádného stavu.

Povinnosti družstev
1. Hráči musí mít jednotné dresy, stulpny, kalhoty a helmy. Kontrolu splnění těchto podmínek
provede Rozhodčí před utkáním.
2. Družstva jsou povinna zejména:
a) dostavit se k utkání
b) nastoupit ve stanovenou dobu, v odůvodněných případech do skončení čekací doby,
na hřiště ve stanoveném počtu Hráčů.
3. Kluby mají povinnost nahlásit do 1. 3. 2022 termíny svých domácích utkání pro play-oﬀ.

Povinnosti pořádajícího Klubu
1. Hlásit termín utkání dle SŘ a pořádat utkání na hřišti vyhovujícím Pravidlům ledního
hokeje řádně označeném a vybaveném.
2. Zajistit odpovídající podmínky pro činnost družstev a Rozhodčích na utkání, zejména
vybavené, vytápěné a uzamykatelné šatny, sociální zařízení a sprchy.
3. Mít k dispozici dostatečné vybavení (Kotouče, stopky, apod.)
4. Zajistit podmínky pro činnost zástupců Řídícího orgánu soutěže a jeho komisí, zejména
pro delegáta utkání a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou.
5. Zajistit nezbytné vybavení pro první pomoc a telefon, kterým je kdykoliv možno přivolat
rychlou záchranou pomoc, a dále zdravotnickou službu, přičemž jméno, příjmení a
bydliště fyzické osoby, případně název a sídlo právnické osoby, provádějící výkon
zdravotnické služby je pořádající Klub povinen uvést v zápise o utkání. Dále pak:
a) je pořádající klub povinen zajistit přítomnost buďto lékaře nebo zdravotnického
záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných
zkoušek,
b) je povinností pořádajícího klubu vybavit na zimním stadionu ošetřovnu první pomoci
minimálně (i) externím defibrilátorem ve funkčním stavu, v blízkém dosahu a
připravenému k okamžitému použití, (ii) krčním límcem „Philadelphia“ dětským a
dospělým s možností jednoho s regulovanou výškou pro děti i dospělé, (iii) sadou fixací
na končetiny horní a dolní s možností vakuových fixačních dlah nebo Kramerových
dlah různých velikostí, (iv) obvazovým materiálem (obvazy různé šířky, sterilní krytí,
gázy a tampóny), (v) desinfekcí (septonex, betadine atd.) a (vi) léky na bolest v
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tabletách či injekční formě, náplastmi na provizorní zalepení tržných ran, náplastmi na
rány.
6. Zajistit Hráčům obou družstev a Rozhodčím v přestávkách a po utkání nealkoholické
nápoje.
7. Vhodnou formou informovat veřejnost o konání utkání, zajistit, aby diváci byli informováni
o družstvech, případně Klubech, soutěži apod..
8. Zajistit podmínky pro práci sdělovacích prostředků.
9. Hlásit výsledek utkání způsobem stanoveným v rozpisu/herním řádu soutěže.
10.K udržení pořádku při utkání je pořádající Klub povinen zajistit pořadatelskou službu v
rozsahu přiměřeném úrovni soutěže, počtu diváků a jejím úkolům.
11.Činnost pořadatelské služby řídí hlavní pořadatel utkání, který musí být viditelně označen
nápisem "Hlavní pořadatel". Ostatní pořadatelé jsou označeni odpovídajícím způsobem
(páskou, vestou, jednotným oblečením apod.). Jméno, příjmení a bydliště hlavního
pořadatele je pořádající Klub povinen uvést v zápise o utkání. Hlavní pořadatel se ohlásí
před utkáním Rozhodčím, seznámí je se stavem zajištění utkání a oznámí své stanoviště v
průběhu utkání. Po dobu utkání jsou hlavní pořadatel k dispozici Rozhodčím a zástupcům
družstev a na jejich požádání učiní opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti účastníků
utkání.
12.Klub je dále povinen:
a) zajistit pořádek na stadionu a bezpečnost účastníků utkání,
b) přijmout dostatečná opatření k tomu, aby nedošlo k hanlivým, pohoršujícím, urážlivým,
provokujícím, zesměšňujícím nebo ponižujícím posunkům, gestům, pokřikům nebo
jiným nesportovním jednáním jednotlivců či skupin osob vůči členům družstev,
Rozhodčím, či jakýmkoliv jiným osobám, způsobilým poškodit dobré jméno a zájmy
českého hokeje, a proti takovému jednání adekvátním způsobem, bez zbytečného
odkladu a účinně zasáhnout,
c) přijmout dostatečná opatření k tomu, aby nedošlo ze strany jednotlivce či skupiny
osob k jakýmkoliv projevům hanobícím některý národ, některou rasu nebo etnickou
skupinu, nebo jednotlivce či skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu,
příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, náboženské vyznání či
sexuální orientaci, a proti takovému jednání adekvátním způsobem, bez zbytečného
odkladu a účinně zasáhnout,
d) zajistit splnění příkazů zástupců Řídícího orgánu soutěže, Rozhodčích a policie,
e) zajistit, aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách ani bezprostředně po utkání
nevstupoval na ledovou plochu nikdo kromě Hráčů, Rozhodčích, lékaře, zdravotníků a
jiných k tomu oprávněných osob, v případě soutěže diváků je vstup osoby mladší 18
let povolen pouze s doprovodem,
f) zajistit, aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách a po utkání nevstupoval na
hráčské lavice, trestné lavice, do šaten Hráčů nebo do dalších prostor vyhrazených pro
delegované osoby a zástupce Řídícího orgánu soutěže nikdo kromě členů družstev a
jiných k tomu oprávněných osob,
g) zajistit, aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách ani po skončení utkání
nevstupoval do šatny Rozhodčích nikdo kromě Rozhodčích, zapisovatele,
delegovaného zástupce Řídícího orgánu soutěže, vedoucích družstev (před a po
utkání) a osob, kterým to Rozhodčí výslovně dovolí; k tomu určí stálou službu u šatny
Rozhodčích, která do šatny nevpustí nikoho bez svolení Rozhodčích,
h) zajistit podmínky pro činnost pomocných Rozhodčích,
i) zajistit, aby do hlediště byly vpuštěny jen osoby v maximálním množství kapacity
stadionu,
j) zajistit, aby do stadionu nebyly vpuštěny, popřípadě aby byly zjištěny a vyvedeny
osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, osoby se zbraněmi,
pyrotechnikou, či jinými předměty ohrožujícími bezpečnost a zdraví osob a osoby,
které svým chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků utkání,
k) zjistit jména výtržníků a ohlásit je Rozhodčím, policii, případně přivolat policii,
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l) zajistit stálou připravenost zdravotnického zařízení a vybavení a prostor k ošetření a
první pomoci,
m)při zranění, u kterého nepostačí ošetření prostředky a zdravotníky na stadionu,
okamžitě přivolat rychlou lékařskou pomoc,
n) zajistit, aby osobní a cenné věci včetně dopravních prostředků družstev, členů
družstev, Rozhodčích a zástupců Řídícího orgánu soutěže nebyly odcizeny či
poškozeny; k tomu jsou jejich majitelé povinni je na vyzvání hlavního pořadatele uložit
nebo odstavit na místo určené pořadatelskou službou,
o) zajistit bezpečný odchod a odjezd členů družstev, Rozhodčích a zástupců Řídícího
orgánu soutěže po utkání jak v areálu stadionu, tak v jeho blízkosti.
13.Zajistit stream z utkání dle platných marketingových podmínek partnerů.
14.Vyhotovení videozáznamu ze zápasu a to nejméně pro potřeby analýzy zápasu
hostujícím týmem a pro potřebu Disciplinární komise, který je domácí tým povinen
vyhotovit do 72 hodin po skončení utkání na veřejně dostupném serveru, který bude
ovšem zabezpečen heslem. Toto heslo bude na vyžádání poskytnuto hostujícímu týmů a
Disciplinární komisi.
15.Hostující tým dostane na rozcvičku minimálně 25 kotoučů.
16.Hudební doprovod během rozbruslení, během přestávek a přerušení během hry.
17.Zápas začíná státní hymnou nebo upravenou verzí Gaudeamus igitur, která bude puštěna
z reproduktoru nebo zazpívána.

Zápis o utkání
1. Zápis o utkání se řídí dle SDŘ ČSLH článek 326 a 327.

Kontrola totožnosti hráče
1. Kontrola totožnosti se řídí dle SDŘ ČSLH článek 328, 329 a 330.

Řízení utkání
1. Řízení utkání se řídí dle SDŘ ČSLH článek 331 až 341.

Hrací a čekací doba
1. Hrací a čekací doba se řídí dle SDŘ ČSLH článek 342 až 346.

Organizace Top utkání
1. Každý tým, který uspořádá Top utkání dostane finanční příspěvek dle finančního plnění
ULLH.
2. Top utkání musí splňovat následující parametry :
a) marketingovou kampaň zaměřenou na propagaci zápasu, Klubu, ULLH,
b) musí být zajištěna prezentace obchodních a reklamních partnerů ULLH ,
c) hráno na reprezentativním stadionu - schváleným Řídícím orgánem, na kterém se
konají utkání 1. ligy mužů nebo extraligy mužů,
d) počet diváků více jak 1000, který doloží počtem prodaných vstupenek, nebo jinou
formou, kterou lze počet diváků ověřit,
e) video výstup použitelný k propagaci Klubu a ULLH,
f) zajištění oddělených VIP prostor, parkování a občerstvení pro partnery Klubu a
partnery ULLH,
g) splňovat všechny náležitosti VS.

Systém soutěže a hodnocení výsledků
1. Soutěž se hraje formou tříbodového systému.
2. Při tříbodovém systému jsou body udělovány takto:
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a) tři body pro družstvo za vítězství po skončení základní hrací doby,
b) po jednom bodu každému družstvu za nerozhodný stav po skončení základní hrací
doby,
c) dodatečný bod získá družstvo, které zvítězí v prodloužení nebo v samostatných
nájezdech k určení vítěze,
d) za prohrané utkání v základní hrací době žádný bod.
3. Utkání hraná do rozhodnutí prodloužení:
a) pokud v základní části a play-oﬀ (vyjma rozhodujícího utkání série) skončí utkání hrané
do rozhodnutí nerozhodně v základní hrací době, hraje se pětiminutové prodloužení
bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy,
b) v prodloužení hrají družstva v počtu tří hráčů v poli a s jedním brankářem,
c) družstva si před prodloužením nemění strany a hájí branky bližší k jejich hráčské lavici,
d) prodloužení skončí uplynutím jeho hrací doby nebo vstřelením branky. Družstvo, které
vstřelí branku, je vítězem utkání,
e) pokud v prodloužení nepadne branka, nebo skončí uplynutím hrací doby, následují
samostatné nájezdy.
4. Samostatné nájezdy:
a) před začátkem samostatných nájezdů k určení vítěze utkání bude celá střední část
hřiště mezi koncovými body vhazování upravena rolbou na sucho,
b) pokud družstvo odmítne účast na samostatných nájezdech k určení vítěze utkání,
bude druhé družstvo prohlášeno vítězem utkání,
c) samostatné nájezdy zahajuje družstvo, které určí vítěz losu,
d) každé družstvo jede pět nájezdů, týmy střídají, každý nájezd musí jet jiný Hráč z týmu,
e) v případě, že po pěti nájezdech každého týmu není rozhodnuto, následuje změna
pořadí týmů a nájezdy se provádí formou náhlého rozhodnutí.
5. V třetím utkáním série Play-oﬀ je doba prodloužení upravena na deset minut.

Výsledky utkání
1. Kontumační výsledek znamená přiznání všech bodů neprovinivšímu se družstvu. Do
tabulky se započítá poměr branek 5:0 ve prospěch neprovinivšího se družstva a 0:5 v
neprospěch provinivšího se družstva.
2. Jestliže družstvo, v jehož prospěch je kontumační výsledek vyhlášen, dosáhlo v utkání na
hřišti příznivějšího brankového rozdílu, považuje se výsledek dosažený na hřišti za
kontumační výsledek.
3. Oboustranný kontumační výsledek znamená započítání poměru branek 0:5 v neprospěch
obou družstev, body se nepřiznají nikomu.
4. Pokud bylo utkání odehráno nebo nebylo dohráno a následně kontumováno, započítají se
všechny individuální statistiky obou zúčastněných družstev.
5. O výsledku utkání, které nebylo odehráno nebo bylo předčasně ukončeno nebo bylo
zahájeno po čekací době nebo v němž došlo k závažnému provinění družstva nebo
družstev, rozhodne Řídící orgán soutěže a může:
a) ponechat výsledek dosažený na hřišti,
b) utkání kontumovat ve prospěch jednoho z družstev,
c) utkání oboustranně kontumovat,
d) nařídit nové utkání za současně stanovených podmínek,
e) nařídit utkání dohrát za současně stanovených podmínek,
f) utkání nezapočítávat, tj. považovat za nesehrané.
6. Za provinění některého z družstev, které je trestáno SŘ se považuje zejména:
a) přeložení utkání bez souhlasu Řídícího orgánu soutěže,
b) nenastoupení k utkání,
c) nastoupení k utkání po čekací době,
d) neoprávněný start Hráče nebo Hráčů,
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e) odmítnutí kontroly totožnosti nebo dopingové kontroly,
f) předčasné ukončení utkání z viny některého z družstev, obou družstev nebo
pořádajícího Klubu,
g) nepředložení soupisky v souladu s tímto řádem nebo rozpisem/herním řádem soutěží,
h) vystoupení družstva ze soutěže.
7. Za uvedená provinění je možno kromě rozhodnutí o výsledku utkání odečíst Klubu nebo
družstvu, které se provinilo body bez zvýhodnění jiného družstva.
8. Uvedená provinění jsou současně důvodem k zahájení disciplinárního jednání v konkrétní
věci podle Disciplinárního řádu.
9. Klub nebo družstvo potrestané zastavením činnosti prohrává kontumačně všechna svá
utkání v době zastavení činnosti.
10. Řídící orgán soutěže má při kontumaci 3 utkání družstva v důsledku nenastoupení do
utkání v soutěži právo družstvo ze soutěže vyloučit.

Vystoupení a vyloučení ze soutěže
1. Jestliže družstvo vystoupí ze soutěže nebo je ze soutěže vyloučeno, určí Řídící orgán
soutěže či jeho příslušná komise nebo činovník, zda se:
a) dosavadní výsledky družstva anulují a do soutěže se nezapočítávají nebo
b) zbývající výsledky družstva v soutěži nebo její části kontumují ve prospěch soupeřů a
do soutěže nebo její části se výsledky takového družstva započítávají.
2. Družstvo, které vystoupilo nebo bylo vyloučeno ze soutěže, se již nemůže do soutěže v
téže sezóně vrátit.

Určení pořadí družstev
1. Pořadí družstev v době, kdy ještě neskončila soutěž nebo její část se určí podle:
a) vyššího počtu bodů,
b) vyššího brankového rozdílu,
c) vyššího počtu vstřelených branek.
2. Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy se určí:
a) podle vyššího celkového počtu bodů,
b) kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno výsledky
utkání sehraných mezi těmito družstvy sestavením minitabulky; pokud stejný počet
bodů má více družstev a tato družstva nemají stejný počet vzájemných utkání,
postupuje se dále podle bodu c) tohoto článku,
c) jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak budou uplatněny
dosažené branky; v tomto případě počet branek obdržených bude odečten od počtu
branek vstřelených a družstvo s větším kladným rozdílem anebo s menším záporným
rozdílem získá vyšší pořadí; jestliže taková družstva mají stejný i rozdíl branek, pak
vyšší pořadí získá družstvo s vyšším počtem vstřelených branek,
d) jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatněny branky ze všech utkání sehraných v
soutěži,
e) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak vyšší pořadí získá
družstvo s větším počtem vstřelených branek v celé soutěži,
f) pokud dvě nebo více družstev jsou v rovnosti, vytvoří se zvláštní minitabulka těchto
družstev se započítáním výsledků těchto družstev s nejblíže lépe umístěným
družstvem mimo původní minitabulku; pro stanovení pořadí ve zvláštní minitabulce se
uplatní 1. body, 2. rozdíl branek, 3. více vstřelených branek; pokud lze určit pořadí
alespoň některých družstev ve zvláštní minitabulce, další kroky budou rozhodovat jen o
pořadí zbývajících družstev,
g) pokud družstva zůstávají v rovnosti, použijí se výsledky těchto družstev s jedním
dalším lépe umístěným družstvem mimo minitabulku,
h) tento postup pokračuje až do započítání všech lépe umístěných družstev, poté se
jednotlivě započítávají všechna hůře umístěná družstva,
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i) jestliže dvě družstva zůstávají v definitivní rovnosti po svém posledním vzájemném
utkání ve skupině, pak toto utkání bude prodlouženo podle pravidla pro utkání hraná
do rozhodnutí SŘ,
j) pokud pořadí o vítěze soutěže, postup do další části soutěže nelze určit podle písm. a)
až i) tohoto článku, bude v dlouhodobé soutěži nařízeno rozhodující utkání podle SŘ s
tím, že Řídící orgán soutěže určí místo utkání a pořádající Klub,
k) umístění na jiných místech tabulky, než je uvedeno v písm. j) tohoto článku bude
hodnoceno jako dělené pořadí.

ČÁST IV
REGISTRAČNÍ ŘÁD
Hráči, kteří se chtějí zúčastnit soutěže ULLH (dále také jako „Hráč“), musí být registrováni
podle níže uvedeného registračního řádu v platném znění (dále také jako „Registrační řád“),
dále pak dle Registračního řádu ČSLH a Přestupních řádů ČSLH.

Definice a kategorie univerzitního hráče
Obecné
1. Hráč musí splňovat kumulovaně následující podmínky:
a) věkovou kategorii,
b) status univerzitního hráče,
c) mít podepsané Čestné prohlášení s Klubem,
d) zdravotně způsobilý,
e) schválený přestup, hostování nebo střídavý start Řídícím orgánem ČSLH.

Věkové kategorie
1. ULLH mohou hrát Hráči věkové kategorie:
a) v sezóně 2021/2022 ročník: 1994- 2002

Status univerzitního hráče
1. Hráč musí splňovat jednu z následujících možností:
a) studentem Vysoké školy dle Vysokoškolského zákonu (dále “VŠ”),
b) zahraničním studentem na výměnném pobytu,
c) studentem doktorského studia.
2. Hráč, který souběžně hraje, nebo má alespoň jeden start v sezóně 2021/2022 v jiné
soutěži než ULLH musí dále splňovat:
a) hrát mládežnickou soutěž organizovanou ČSLH,
b) hrát soutěž organizovanou Krajskými výkonnými výbory ČSLH,
c) hrát 2. ligu ČSLH,
d) zahraniční soutěž mládeže nebo dospělých.
3. Student Vysoké školy musí k registraci doložit:
a) potvrzení o studiu, nebo kopii rozhodnutí přijetí na VŠ,
b) kopii výkazu o absolvovaném zimním semestru akademického roku 2021/2022, kdy
úspěšně splnil alespoň 40% zapsaných předmětů. Kontrola 2. fáze studia bude
probíhat v měsíci únoru, kdy od 22.2.2022 nebudou moci nastoupit k utkání hráči
nesplňující tuhle podmínku,
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c) student dálkového studia bude kontrolován individuálně, dle studijního rozvrhu, avšak
musí úspěšně absolvovat alespoň jeden předmět v zimním semestru,
d) student doktorského studia bude kontrolován individuálně, dle studijního rozvrhu,
e) student na výměnném pobytu bude kontrolován individuálně, dle studijního rozvrhu.
4. Mezi mládežnické soutěže organizované ČSLH v sezóně 2021/2022 patří:
a) DHL Juniorská liga akademií,
b) Extraliga juniorů,
c) Liga juniorů.
5. Mezi soutěže organizované Krajskými výkonnými výbory patří:
a) Krajská liga mužů příslušného kraje,
b) Krajská soutěž mužů příslušného kraje.
6. Hráči souběžně hrající, nebo alespoň s jedním startem v zahraniční soutěži v sezóně
2021/2022 musí být schváleni Řídícím orgánem, dle individuálního posouzení.

Čestné prohlášení s Klubem
1. Každý Hráč musí mít podepsanou Čestné prohlášení s Klubem hrající ULLH.
2. Čestné prohlášení musí obsahovat následující náležitosti:
a) údaje o Klubu,
b) osobní údaje Hráče,
c) souhlas s použitím osobních údajů v rámci GDPR,
d) zákaz sázení na utkání ULLH přes sázkové kanceláře i pomocí rodinných příslušníků
nebo třetích osob,
e) etický kodex,
f) povinnost oznámení o ukončení studia, nebo ztrátu studentského statusu v průběhu
sezóny.
g) odpovědnost za své činy a chování při akcích Klubu, Klub může nárokovat úhradu
škody nebo vyrovnání za poškození jména Klubu,
h) účast na trénincích a utkáních Klubu, pokud nemá závažný důvod k absenci (školní
povinnosti, zranění, nemoc, rodinné důvody a jiné)

Zdravotní způsobilost Hráče
1. Tréninkového procesu a utkání klubu se mohou účastnit pouze hráči, kteří jsou zdravotně
způsobilí a jimž byl vydán lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu (dále také
jako „Lékařský posudek“).
2. Vydán poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství.
3. Lékařský posudek musí obsahovat:
a) zjištění základní antropometrie,
b) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a zátěžové vyšetření včetně
monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve,
c) laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný
základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby
nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.
d) se závěrem, že je Hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej.
4. Lékařský posudek musí Hráč dodat jako přílohu k registraci.

Náležitosti a povinnosti Hráče
1. Hráč v utkání může hrát pouze tehdy, je-li:
a) Rozhodčímu příslušného utkání předložen platný hráčský průkaz Hráče,
b) Hráč oprávněn v souladu s předpisy ULLH hrát za družstvo příslušného Klubu.
2. Hráčský průkaz Hráče nemůže být nahrazen jiným dokladem.
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3. Hráč je povinen:
a) dodržovat a respektovat zejména SDŘ ČSLH a jiné řády ČSLH, dále pak Pravidla
ledního hokeje, Vnitřní směrnice ULLH, další předpisy ULLH a rozhodnutí orgánů
ČSLH,
b) řídit se pokyny Trenéra svého družstva, respektovat rozhodnutí a pokyny Rozhodčích,
delegáta a Řídícího orgánu soutěže,
c) chovat se ukázněně, nepodrývat autoritu ani jinak nenarušovat roli Rozhodčích,
d) dostavit se na vyzvání Rozhodčího ke kontrole totožnosti,
e) dostavit se na vyzvání pověřeného funkcionáře Řídícího orgánu soutěže k dopingové
kontrole.

Způsob registrace Hráčů, Trenérů a Funkcionářů
1. Registrace Hráčů bude probíhat dvojí kontrolou:
a) registrace na Řídící orgán ULLH, kde budou doručeny dokumenty dle Části IV kapitoly
Definice a kategorie univerzitního hráče, Obecné bod 1. b), c), d),
b) dále registrace bude probíhat dle Registračního řádu ČSLH, Přestupního řádu pro
kluby extraligy a I. ligy a Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy.
2. Registrace Trenérů a Funkcionářů bude probíhat dle Registračního řádu ČSLH.

ČÁST V
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
Disciplinární provinění
1. Předmětem disciplinárního řízení jsou provinění jednotlivců nebo kolektivů činných v
ledním hokeji porušením Stanov, řádů a směrnic ULLH, Pravidel ledního hokeje,
porušením obecně závazných předpisů v souvislosti s činností v ledním hokeji a
přestupky proti fair play a morálce sportovce. Předmětem disciplinárního řízení jsou
zejména provinění jednotlivců a kolektivů před začátkem, v průběhu a po skončení utkání
nebo tréninku, na akcích pořádaných orgány ULLH a Kluby.

Druhy disciplinárních trestů
1. Jednotlivcům (Hráčům, Trenérům, Rozhodčím, funkcionářům) je možno uložit tyto tresty:
a) napomenutí,
b) zastavení činnosti,
c) vyloučení z činnosti v ULLH.
2. Kolektivům (družstvům a Klubům) je možno uložit tyto tresty:
a) napomenutí,
b) finanční pokutu,
c) zastavení činnosti,
d) odehrání utkání bez přítomnosti diváků,
e) uzavření hřiště nebo hřišť,
f) vyloučení ze soutěže nebo soutěží.
3. Napomenutí lze uložit jednotlivci nebo kolektivu, jestliže od posledního jeho
disciplinárního trestu uplynula doba nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí
u napomenutí doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u
podmíněných trestů doba od skončení zkušební doby.
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4. Finanční pokutu může uložit kolektivu do výše 10 000 Kč
5. Finanční pokutu lze uložit současně s jiným trestem.
6. Zastavení činnosti (dále také jako „ZČ“) je možno uložit jednotlivci nebo kolektivu.
7. Trest zastavení činnosti je možno uložit jako:
a) termínovaný trest zastavení činnosti na určitou dobu; termínovaný trest ZČ se vztahuje
na celé období a všechna utkání hraná v době trestu včetně dne začátku a konce
trestu; termínovaný trest je možno uložit na celkovou dobu do 12 měsíců; termínovaný
trest ZČ je možné nejvýše jednou přerušit na mimosezonní období; Trenérovi či
funkcionáři není v době trestu zastavení činnosti dovoleno být přítomen na hráčské
lavici družstva Klubu ani vykonávat jakoukoliv jinou činnost v utkáních soutěže ULLH;
doba přerušení se nezapočítává do délky trestu,
b) specifikovaný trest zastavení činnosti na určitá utkání; specifikovaný trest ZČ se
vztahuje na utkání uvedená v rozhodnutí; disciplinární komise může uložit trest zvlášť
na soutěžní utkání, mezinárodní utkání, reprezentační utkání apod.; specifikovaný trest
nesmí přesáhnout celkovou délku 12 měsíců; Trenérovi či funkcionáři není v utkáních
uvedených v rozhodnutí dovoleno být přítomen na hráčské lavici družstva Klubu ani
vykonávat jakoukoliv jinou činnost.
8. Jestliže je jednotlivec v utkání potrestán trestem, který má podle Pravidel ledního hokeje
za následek zákaz startu v dalších utkáních, tj. trestem ve hře, má uložením trestu
automaticky zastavenou činnost až do uzavření případu příslušnou disciplinární komisí
(dále také jako „DK“). Tato doba se započítává do délky trestu.
9. Trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků spočívá v povinnosti potrestaného Klubu
strpět, aby se Domácí utkání družstva Klubu v soutěži konalo bez přítomnosti diváků, a to
na celém stadionu, nebo v jeho určité části, a tento trest je možno uložit Klubu nejvýše na
10 takovýchto utkání. Výkon takto uloženého trestu kontroluje delegát utkání nebo jiná
osoba určená Řídícím orgánem soutěže. 2. Trest uzavření hřiště nebo hřišť je možno uložit
Klubu nejvýše na 10 Domácích utkání družstva Klubu v soutěži. Při uložení tohoto trestu
DK specifikuje, kterého hřiště či hřišť se trest týká a v jaké minimální vzdálenosti od svého
původního hřiště nebo hřišť musí potrestaný Klub utkání, na která se trest vztahuje,
odehrát.
10.Vyloučení ze soutěže je možno uložit Klubu, které se dopustilo zvlášť závažného
provinění.
11.Vyloučení z činnosti v ULLH je možné u jednotlivců, kteří se dopustili zvlášť závažných
provinění.
12.Výše trestů za dané provinění je součástí Disciplinárního řádu - Příloha 1.

Podmíněné tresty
1. Trest zastavení činnosti lze podmíněně odložit na zkušební dobu od 3 do 12 měsíců,
jestliže od posledního trestu jednotlivce nebo kolektivu uplynula doba nejméně 1 rok.
2. Trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků nebo trest uzavření hřiště či hřišť lze
podmíněně odložit na zkušební dobu od 2 do 12 měsíců.
3. Jestliže se jednotlivec nebo kolektiv ve zkušební době znovu proviní a je mu uložen trest
disciplinární komisí, změní se původně podmíněný trest na nepodmíněný a nový trest se
vykoná v návaznosti na trest původní.

Disciplinární orgány
1. Disciplinárními orgány jsou:
a) Klub,
b) Disciplinární komise Řídícího orgánu soutěže.
2. Klub má disciplinární pravomoci v rámci platných řádů ULLH.
3. Provinění, ke kterému došlo v souvislosti s konkrétním utkáním nebo utkáními, projedná
Disciplinární komise Řídícího orgánu soutěže. Provinění, ke kterému došlo mimo utkání,
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projedná Disciplinární komise Řídícího orgánu soutěže, v níž je jednotlivec nebo kolektiv
zařazen.

Postup v disciplinárním jednání
1. Disciplinární jednání v konkrétní věci je Disciplinární komise povinna zahájit na základě:
a) sportovně technických dokladů (zápisu o utkání, zprávy o utkání apod.),
b) dokladů a podnětů státní správy a samosprávy,
c) dokladů a podnětů IIHF, Mezinárodního olympijského výboru (dále také jako „MOV“),
Českého olympijského výboru (dále také jako „ČOV“) a ČSLH,
d) dokladů a podnětů Řídícího orgánu soutěže,
e) dokladů zahraničních orgánů nebo klubů ledního hokeje, u nichž hostovalo družstvo
Klubu.
2. Disciplinární jednání v konkrétní věci může Disciplinární komise zahájit na základě:
a) písemného nebo ústního podnětu jednotlivce, kolektivu nebo organizace,
b) návrhu člena disciplinární komise,
c) zprávy v hromadném sdělovacím prostředku.
3. Disciplinární jednání v konkrétní věci není možné začít, jestliže od provinění uplynula doba
delší než 1 rok. To neplatí, jestliže disciplinární provinění bylo současně přestupkem ve
smyslu obecně závazných předpisů nebo trestným činem podle pravomocného
rozhodnutí soudu.
4. Disciplinární komise je povinna náležitě objasnit všechny okolnosti provinění. K tomu
účelu je oprávněna přizvat svědky a jiné osoby, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy,
stanoviska jednotlivců nebo kolektivů, případně si opatřit jiný důkazový materiál. Při
projednávání Disciplinární komise přihlíží k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. K
předcházejícím trestům uloženým Disciplinárními komisemi nelze jako k přitěžující
okolnosti pohlížet, jestliže od nich uběhla doba delší 1 rok.
5. Dobou od předcházejícího trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od
přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od
skončení zkušební doby.
6. Jestliže byl jednotlivec před disciplinárním proviněním potrestán v probíhající sezóně
vyšším trestem nebo vyššími tresty, tj. větší trest (dále také jako „VT“), osobní trest (dále
také jako „OT“), osobní trest do konce utkání (dále také jako „OK“) a trest ve hře (dále
také jako „TH“), přihlédne se k této skutečnosti jako k přitěžující okolnosti.
7. Jestliže Disciplinární komise projednává několik provinění, vynese trest za nejtěžší
provinění s přihlédnutím k ostatním proviněním jako k přitěžujícím okolnostem.
8. Trest uložený ČSLH může disciplinární komise přenést do svého rozhodnutí a uložit trest
souběžný.
9. Jednotlivci nebo zástupci kolektivu, který se dopustil provinění, bude dána možnost
zúčastnit se jednání Disciplinární komise a vyjádřit se ke všem okolnostem, pouze pokud
o to požádá elektronicky e-mailem Řídícího orgánu soutěže nejpozději do 12:00 hodin
prvního pracovního dne po provinění.
10.Dle své úvahy má Disciplinární komise právo přizvat si na své jednání zúčastněné osoby.
11.Pro řešení běžných disciplinárních případů se zplnomocňuje část DK ve složení: ředitel
soutěže a zástupce ředitele soutěže.
12.Závažnější disciplinární případy bude řešit celá DK.
13.V případě uložení trestu ve hře (dále také jako „TH“) má Klub právo předložit stanovisko s
návrhem trestu, a to nejpozději první pracovní den po sehrání předmětného utkání.
14.Po objasnění všech okolností provinění rozhodne Disciplinární komise o druhu a výši
trestu, tím je disciplinární jednání v konkrétní věci skončeno.
15.Jestliže se v průběhu disciplinárního jednání zjistí, že k provinění nedošlo, nebo provinění
nelze prokázat, disciplinární jednání se zastaví.
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16.Zastavené disciplinární jednání lze obnovit jen po zjištění nových okolností nebo na
základě rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže.
17.Disciplinární komise může také upustit od potrestání, pokud považuje trest uložený v
utkání za dostatečný.
18.U uloženého TH musí být uložen trest zastavení činnosti na minimálně jedno nejbližší
utkání v soutěži.
19.Klub, Hráč, funkcionář, člen apod. je trestán, je povinen uhradit poplatek za disciplinární
projednání ve výši 500 Kč.
20.Rozhodnutí Disciplinární komise se vyhotoví písemně na email Klubu a musí obsahovat:
a) označení potrestaného kolektivu nebo jednotlivce,
b) druh a výši trestu,
c) provinění, za které je trest uložen,
d) způsob úhrady finanční pokuty, je-li uložena,
e) poučení o možnosti odvolání,
f) podpis.
21.Rozhodnutí musí být odesláno do 7 dnů od skončení disciplinárního jednání
elektronickou poštou na adresu Klubu, jehož Hráč, Funkcionář, člen apod. byl potrestán.
22.Klub je povinen neprodleně potrestaného jednotlivce s rozhodnutím seznámit.
23.Rozhodnutí Disciplinární komise o potrestání Rozhodčího se Rozhodčímu zasílá přímo.
24.Po uplynutí nejméně poloviny trestu zastavení činnosti nebo trestu odehrání utkání bez
přítomnosti diváků nebo trestu uzavření hřiště nebo hřišť může disciplinární komise, která
trest uložila, na základě žádosti potrestaného jednotlivce, kolektivu, Klubu nebo Klubu,
jehož člen nebo kolektiv byl potrestán, změnit část trestu na podmíněný.
25.Zkušební doba se stanoví nejméně v délce dvojnásobku zbytku trestu, nejvýše v délce
12 měsíců.
26.Žádost o změnu části trestu dle odst. 1. tohoto článku může být ve vztahu k příslušnému
rozhodnutí disciplinární komise podána pouze jednou, a to bez ohledu na to, kterou
oprávněnou osobou byla podána.
27.Po uplynutí nejméně 12 měsíců od přestupku, který měl za následek vyloučení z činnosti
v ledním hokeji, může disciplinární komise, která trest uložila, na žádost jednotlivce
povolit obnovení některých nebo všech činností v ULLH.

Opravné řízení
Protesty
1. Proti porušování regulérnosti soutěže porušením Stanov, řádů a směrnic ULLH,
porušením pravidel ledního hokeje může Klub podat protest.
2. Protest, který má souvislost s konkrétním utkáním, lze podat Řídícímu orgánu soutěže.
3. V dlouhodobé soutěži je nutno protest odeslat emailem Řídícímu orgánu soutěže,
nejpozději třetí pracovní den po utkání. Klub ve stejné lhůtě odešle kopii protestu straně,
proti které se protest podává. Doklad o odeslání se přiloží k originálu protestu.
4. Protest musí obsahovat:
a) název a adresu podávajícího Klubu,
b) označení Řídícího orgánu soutěže, kterému se podává,
c) stranu, proti které se protest podává,
d) označení důvodu protestu, vylíčení případu, označení důkazů a svědků,
e) konečnou žádost s přesným označením, o co se žádá,
f) údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení,
g) doklad o zaslání kopie protestu protistraně, kopie emailem
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h) jména, příjmení, adresy a funkce v Klubu dvou osob oprávněných zastupovat Klub ve
věci protestu,
i) razítko Klubu a podpis osoby oprávněné podle stanov Klubu jednat jménem Klubu.
5. Protest musí být doložen peněžitým vkladem ve výši 500 Kč.
6. Strana, proti které se protest podává, je povinna zaslat své vyjádření k protestu nejpozději
třetí pracovní den od obdržení kopie protestu. Neučiní-li tak, je možné protest projednat
bez jejího vyjádřeni.
7. Protest projednává Řídící orgán soutěže či jeho příslušná komise nebo činovník.
8. Protest proti technickým chybám Rozhodčího nebo Rozhodčích nemůže mít vliv na
výsledek dosažený na hřišti.
9. Protest lze vzít zpět před začátkem jeho projednávání.
10.Protest nesplňující příslušná ustanovení SDŘ nebude projednán.
11.Orgán projednávající protest učiní závěr, zda je protest oprávněný či nikoliv. Při
oprávněnosti protestu současně přijme navazující opatření a rozhodnutí. Výsledek jednání
se podávajícímu Klubu sdělí e-mailem do osmi dnů od projednání.

Odvolání
1. Jednotlivec nebo kolektiv (dále také jako „Navrhovatel“), vůči němuž bylo ze strany ULLH
vedeno řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí komise Řídícího orgánu soutěže (dále
také jako „Rozhodnutí“) k Řídícímu orgánu soutěže.
2. Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo oznámení
Rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí platí až do případného vyhovění
odvolání.
3. Odvolání musí obsahovat:
a) jméno nebo název a adresu Navrhovatele,
b) označení Řídícího orgánu soutěže, kterému se podává,
c) označení Rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává,
d) označení důvodu odvolání,
e) konečnou žádost s přesným uvedením, o co se žádá,
f) údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení,
g) je-li Navrhovatelem právnická osoba, jméno, příjmení, funkci a podpis statutárního
zástupce oprávněného zastupovat Navrhovatele, je-li Navrhovatelem fyzická osoba, její
jméno, příjmení, adresu a podpis.
4. Odvolání musí být doloženo peněžitým vkladem ve výši 500 Kč.
5. Řídící orgán soutěže projedná odvolání co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení.
Řídící orgán soutěže přezkoumá Rozhodnutí a postup komise, která ho přijala. V případě
potřeby uskuteční vlastní šetření.
6. Navrhovatel má právo zúčastnit se projednávání odvolání nebo k jednání vyslat
zplnomocněného zástupce.
7. Řídící orgán soutěže odvolání zamítne, pokud je podáno pozdě nebo pokud neobsahuje
všechny náležitosti podle DŘ.
8. Řídící orgán soutěže potvrdí Rozhodnutí, pokud dojde k závěru, že je odůvodněné a
správné.
9. Řídící orgán soutěže Rozhodnutí změní nebo zruší, pokud dojde k závěru, že je v rozporu
s Vnitřními směrnicemi nebo jinými předpisy, případně v rozporu s všeobecnou morálkou.
10.Řídící orgán soutěže je oprávněn vrátit věc k novému projednání příslušné komisi, která
Rozhodnutí přijala.
11.Rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže o odvolání je konečné.
12.Z jednání Řídícího orgánu soutěže o odvolání se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné
údaje o průběhu jednání a závěr přijatý Řídícím orgánem soutěže.
13.Vyrozumění o rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže o odvolání musí být vyhotoveno
písemně a předané přímo Navrhovateli po jednání nebo zaslané Navrhovateli emailem.
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Přezkoumání rozhodnutí
1. Řídící orgán soutěže může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv Rozhodnutí jím
ustavené komise.
2. Řídící orgán soutěže provede vlastní šetření, zkoumá, zda bylo Rozhodnutí učiněno v
souladu se Stanovami a Vnitřními směrnicemi ULLH. K projednání si může vyžádat
stanovisko komise, která zkoumané Rozhodnutí vydala.
3. Při přezkoumání Rozhodnutí se postupuje jako při odvolání.

Evidence trestů
1. Evidují se v utkáních uložené osobní tresty a osobní tresty do konce utkání s tím, že v
evidenci trestů má každý uložený osobní trest hodnotu 10 bodů a každý uložený osobní
trest do konce utkání hodnotu 20 bodů. Jiné tresty se neevidují. Dosáhne-li Hráč v téže
soutěži nebo v tomtéž turnaji hranice 40 bodů, zastavuje se Hráči automaticky činnost na
jedno následující utkání v téže soutěži nebo v tomtéž turnaji, přičemž, stejně se
postupuje, dosáhne-li Hráč v téže soutěži nebo v tomtéž turnaji hranice 80 bodů, 120
bodů atd.

ČÁST VI
POVINNOSTI A ODMĚŇOVÁNÍ ROZHODČÍCH
1. ULLH se řídí vnitřní směrnicí 112 ČSLH.

ČÁST VII
HERNÍ ŘÁD A ROZPIS SOUTĚŽE
Herní řád
Účastníci soutěže
1. Účastníky jsou v sezóně 2021/2022:
a) Akademici Plzeň (Západočeská univerzita v Plzni, Lékařská fakulta UK v Plzni)
b) Black dogs Budweis (VŠTE České Budějovice)
c) BO Ostrava (Ostravská univerzita, VŠB- Technická univerzita Ostrava)
d) Cavaliers Brno (Univerzita Obrany, Newton College)
e) Engineers Prague (VŠE, ČVUT, ČZU)
f) HC Masaryk University (Masarykova univerzita)
g) University Shields Olomouc (Univerzita Palackého v Olomouci)
h) UK Hockey Prague (Univerzita Karlova)
i) HC North Wings Ústí nad Labem (UJEP)
j) Riders Univerzita Pardubice (Univerzita Pardubice)

Systém soutěže
1. Základní část se hraje dvoukolově každý s každým dle rozpisu soutěže, každý tým
odehraje 18 utkání, celkem 90 zápasů.
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2. Do play-oﬀ postupuje 8 účastníků, pro sestavování dvojic platí: první tři umístění po
základní části mají možnost volby týmů z druhé poloviny tabulky, tj. 5-8 po základní části.
3. Play-oﬀ se hraje na 2 vítězná utkání.

Technické normy
1. Hráči hrají v jednotných dresech a stulpnách, schválených Řídícím orgánem.
2. Hráči musí mít na dresu jmenovky.
3. Hráči musí mít jednotnou barvu helem a kalhot.
4. Hráči musí hrát v helmách a rukavicích CCM, které byly dodány partnerem Střída sport.

Rozpis soutěže
https://hokejovyzapis.cz
viz. příloha Rozpis soutěže
Příloha č. 1 - Disciplinární provinění a výše trestů

A. Jednotlivci
Druh a výše trestu
(N - napomenutí,
ZČ - zastavení činnosti,
VČ - vyloučení z činnosti v ledním hokeji)

Trest pro

Přestupek

Hrá
če
1. Přestupky proti registračnímu a
přestupnímu řádu, např. hlášení
přestupu nebo hostování nebo
hostování do více
Klubů, nedodržování ustanovení řádu,
úmyslné uvádění nesprávných údajů,
zásah do cizích práv.

Tre
nér
a

Roz
hod
číh
o
del
egá
ta

*

jiné
ho
fun
kci
oná
ře

v lehčích případech

v závažnějších
případech

N, ZČ až na 15 utkání
nebo až na 3 měsíce

ZČ na 3-12
měsíců

ZČ až na 8 utkání nebo
až na 2 měsíce

ZČ na 1-6 měsíců

N, ZČ až na 6 utkání
nebo až na 1 měsíc

ZČ na 1-3 měsíce

ZČ až na 2 měsíce

ZČ na 1-6 měsíců

*

2. Neoprávněný start Hráče
a) start za družstvo jiného Klubu bez
povolení hostování (přestupu)
b) překročení porušení ustanovení
vnitřních směrnic, např. o počtu
odehraných utkání, startu A, B
družstev apod., či jiných předpisů
ČSLH
c) start na cizí registrační hráčský
průkaz a start v době zastavení
činnosti nebo porušení registračního
řádu.
3. Nesportovní chování, např.
provokování, pokřikování,
neoprávněné protestování,
zesměšňování, plivání, sprosté
posuňky, vyhrožování.

*

*

*

*

*

*

ZČ až na 12 utkání nebo ZČ na 3-12
až na 6 měsíců
měsíců

*

*

*

*

*

*

ZČ až na 4-16 utkání
nebo až na 1-9 měsíců

ZČ na 3-12
měsíců

N, ZČ až na 10 utkání
nebo až na 2 měsíce

ZČ na 1-3 měsíce

*
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4. Urážky, hrubé chování a slovní napadení, např. vulgární výrazy, výrazy mající charakter osobního
hanobení
a) Hráčů

*

*

*

*

*

*

N, ZČ až na 20 utkání
nebo až na 6 měsíců

ZČ na 1-12
měsíců

ZČ až na 12 měsíců

ZČ na 3-12
měsíců

N, ZČ až na 20 utkání
nebo až na 6 měsíců

ZČ na 2-12
měsíců

*

c) jiných funkcionářů a osob.

*

*

*

ZČ na 1-9 měsíců

ZČ až na 9 měsíců

*

b) Rozhodčích a zástupců Řídícího
orgánu soutěže

N, ZČ až na 12 utkání
nebo až na 3 měsíce

*

5. Fyzické napadení, např. vražení, strčení, podražení, bitka, udeření rukou, holí apod., rány pěstí, chvaty,
kopnutí, pokus o zranění, úmyslné zranění Hráče, funkcionáře, Rozhodčího, diváka apod.
a) vyhrožování fyzickým napadením

ZČ až na 12 utkání nebo ZČ na 3-12
až na 9 měsíců
měsíců

*

*

ZČ až na 9 měsíců

ZČ na 3-12
měsíců

ZČ na 3-12 měsíců

ZČ na 3-18
měsíců

*

*

b) pokus o fyzické napadení

ZČ až na 10 utkání nebo ZČ na 3-12
až na 6 měsíců
měsíců

*

*

ZČ až na 9 měsíců

ZČ na 3-12
měsíců

ZČ na 3-12 měsíců

ZČ na 3-12
měsíců

*

*

c) fyzické napadení bez zranění

ZČ až na 20 utkání nebo ZČ na 3-12
až na 9 měsíců
měsíců

*

*

ZČ na 3-9 měsíců

ZČ na 6-12
měsíců

ZČ na 3-12 měsíců

ZČ na 6-12
měsíců,
VČ

*

*

d) fyzické napadení se zraněním.

ZČ na 3-12
ZČ až na 25 utkání nebo měsíců,
až na 12 měsíců
VČ

*

*

ZČ na 3-12 měsíců

ZČ na 3-12
měsíců,
VČ

ZČ na 3-12 měsíců

ZČ na 6-12
měsíců,
VČ

*

*

6. Odmítnutí zahájit hru, např. odmítnutí nastoupit, hrát, opuštění hřiště
a) bez následku předčasného ukončení
utkání

*

*

N, ZČ až na 6 utkání
nebo až na 3 měsíce

ZČ na 1-6 utkání

b) s následkem předčasného ukončení
utkání.

*

*

ZČ na 3-12 utkání nebo
na 1-9 měsíců

ZČ na 3-12
měsíců
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7. Přestupky Rozhodčích proti
řádům a směrnicím, např.
nedodržení povinností, pozdní příchod
(příjezd) na utkání, chybný postup
nebo zanedbání při kontrole
náležitostí, kontrole totožnosti Hráčů,
nesprávnosti při vyúčtování.

10. Uvádění nesprávných výsledků,
např. falšování nebo pozměňování
sportovně technických písemností,
průkazů, uvádění chybných údajů,
neuvedení důležitých událostí nebo
okolností ve sportovně
technických písemnostech.
11. Porušení zákazu dopingu, např.
start pod vlivem dopingu, porušování
zákazu používání dopingu, navádění k
použití dopingu.

ZČ na 1-12
měsíců

N, ZČ až na 10 utkání
nebo až na 3 měsíce

ZČ na 1-12
měsíců

ZČ až na 12 měsíců,
VČ

ZČ na 9-12
měsíců,
VČ

N, ZČ až na 12 utkání

ZČ na 6-12
měsíců

VČ

VČ

N, ZČ až na 6 měsíců

ZČ na 3-12
měsíců

N, ZČ až na 12 měsíců

ZČ až na 12
měsíců

*

8. Přestupky Trenérů a jiných
funkcionářů proti řádům, např.
nedodržení povinností, neoprávněný
vstup na ledovou plochu, na trestnou
lavici, na hráčskou lavici nebo do
šatny soupeře, do šatny Rozhodčích.
9. Narušení regulérnosti soutěže,
např. úmyslné ovlivňování výsledku,
sabotování hry, přijetí, předání, příslib
nebo pokus o předání peněz nebo
jiných výhod za účelem ovlivnění
výsledku utkání, nečestné
rozhodování Rozhodčího, sázka na
výsledek utkání, jehož se účastní,
nehlášení pokusu o ovlivňování
výsledku.

N, ZČ na 6 měsíců

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12. Maření činnosti nebo rozhodnutí
Řídícího orgánu soutěže, např.
nedostavení se k jednání, start Hráče v
době ZČ,
nerespektování rozhodnutí
disciplinární nebo jiné komise.

*

*

*

*

13. Jiná provinění.

*

*

*

*
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B. Kolektivy

Přestupek

Druh a výše trestu
(N - napomenutí, FP - finanční pokuta, ZČ - zastavení
činnosti, OD - odehrání utkání bez přítomnosti diváků, UH uzavření hřiště nebo hřišť, VS - vyloučení ze soutěže nebo
soutěží)
v lehčích případech
v závažnějších případech

1. Nesportovní chování, vhazování předmětů na ledovou plochu
a) nesportovní chování bez vhazování
předmětů na ledovou plochu, na hráčskou
lavici, nebo na trestnou lavici

N, FP do 40 %

FP do 60 %, OD až na 4
utkání,
UH až na 4 utkání

b) vhazování předmětů na ledovou plochu, na N, FP do 60 %
hráčskou lavici, nebo na trestnou lavici, pokud
je bylo možno odstranit bez přerušení utkání

FP od 10 do 60 %,
OD až na 6 utkání
UH až na 6 utkání

c) vhazování předmětů na ledovou plochu, na FP do 80 %,
hráčskou lavici, nebo na trestnou lavici, pokud UH až na 6 utkání
bylo z tohoto důvodu utkání přerušeno

FP od 20 do 100 %,
OD až na 8 utkání
UH až na 8 utkání

d) ukončení utkání vlivem vhazování
předmětů na ledovou plochu, na hráčskou
lavici, nebo na trestnou lavici.

FP od 20 do 100 %,
OD na 4-10 utkání,
UH na 4-10 utkání, VS

FP do 100 %,
UH až na 8 utkání

2. Výtržnosti a fyzické napadení, např. fyzické napadení Hráčů, funkcionářů, Rozhodčích, vstup diváků a
jiných neoprávněných osob na hrací plochu, na hráčské a trestné lavice, do šaten, ničení majetku v prostorách
hřiště, stadionu nebo okolí
a) pokud nedošlo ke zranění a škodám a
pořadatelská služba účinně nezasáhla

N, FP do 40 %

b) pokud pořadatelská služba zasáhla, a přesto
došlo ke zranění nebo škodám

FP do 60 %,
UH až na 4 utkání

c) pokud pořadatelská služba nezasáhla,
selhala, nezvládla situaci, nebo bylo utkání z
důvodu výtržností nebo fyzického napadení
předčasně ukončeno.

FP do 100 %,
UH až na 8 utkání

3. Nedostavení se k utkání.

N, FP do 50 %

FP do 60 %, OD až na 4
utkání,
UH až na 4 utkání
FP do 80 %, OD až na 4
utkání,
UH až na 6 utkání
FP od 20 do 100 %,
OD na 4-10 utkání,
UH na 4-10 utkání, VS
FP do 80 %, ZČ až na 3
utkání, VS

4. Odmítnutí zahájit hru, např. odmítnutí nastoupit, hrát, opuštění hřiště
a) bez následků předčasného ukončení utkání

N, FP do 50 %

FP do 60 %, ZČ až na 3 utkání

FP do 60 %,
ZČ až na 3 utkání

FP do 100 %, ZČ až na 4
utkání,
VS

5. Narušení regulérnosti soutěže, např.
úmyslné ovlivňování výsledku, nenastoupení
k utkání, sabotování hry, přijetí, předání,
příslib nebo pokus o předání peněz nebo
jiných výhod za účelem ovlivnění výsledku
utkání, sázka na výsledek utkání, nehlášení
pokusu o ovlivňování výsledku.

FP do 80 %,
ZČ až na 6 utkání, VS

FP od 40 do 100 %,
ZČ na 2-8 utkání, VS

6. Porušení zákazu dopingu, např. start pod
vlivem dopingu, porušování zákazu o
používání dopingu.

FP do 100%

VS

b) s následkem předčasného ukončení utkání.
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7. Maření činnosti nebo rozhodnutí
Řídícího orgánu soutěže, např. nedodržení
nařízení nebo rozpisu soutěže, start v době
zastavení činnosti, nerespektování rozhodnutí
disciplinární nebo jiné komise.

N, FP do 50 %

FP do 100 %, ZČ až na 4
utkání,
VS

N, FP do 50 %

FP do 100 %, ZČ až na 4
utkání,
VS

b) překročení porušení ustanovení vnitřních
směrnic, např. o počtu odehraných utkání,
startu A, B družstev apod., či jiných předpisů
ULLH

N, FP do 50 %

FP do 100 %, ZČ až na 4
utkání,
VS

c) start na cizí registrační hráčský průkaz a
start v době zastavení č innosti nebo por ušení
registračního řádu.

FP do 80 %, ZČ až na 8
utkání

FP do 100 %, ZČ až na 10
utkání,
VS

9. Jiná provinění.

N, FP do 80 %,
ZČ až na 8 utkání,
UH až na 8 utkání

FP do 100 %,
ZČ až na 10 utkání,
OD až na 10 utkání,
UH až na 10 utkání, VS

8. Neoprávněný start Hráče
a) start za družstvo jiného Klubu bez povolení
hostování (přestupu).

Poznámka : U finanční pokuty je uváděná výše v procentech, za 100 % se považuje nejvyšší možná výše,
kterou může disciplinární komise kolektivu uložit.
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