
                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

                                 Pravidla KHLA – Krušnohorské hokejové ligy amatérů 

 

 

      

 

 

I. Základní ustanovení 

 
1. Soutěže KHLA se mohou zúčastnit pouze hobby hráči a amatérští hráči v ledním 

hokeji, 

kteří nejsou registrovaní pod hokejovým svazem ČSLH, nehrají žádnou jinou neregistrovanou 

ligu. 

2. V KHLA může být zaregistrován hráč po dovršení 18 let!!! 

3. V lize nesmí startovat hráči, kteří byli po dovršení 15 let aktivními hráči v soutěžích 

pořádaných ČSLH ( vyjímka nastává u brankářů a hráčů, kteří nejsou aktivními hráči v 

žádné registrované lize a to minimálně 20 let). 

4. Soupisku mužstva, na které může být zapsáno max. 25 hráčů, odevzdají mužstva 

nejpozději do 31.7.2022. Dopsat hráče na soupisku lze v přestupovém období od 

1.12.2022 do 31.12.2022, platí však max. 25 hráčů na soupisce. Spolu s předložením 

soupisky zajistí klub úhradu hráčských příspěvků a to 500 Kč za každého hráče a to buď 

hotově vedoucímu ligy, nebo na účet KHLA nejpozději do 20.8.2022. Příspěvek hradí i 

hráči, kteří budou dopsáni i během průběhu ligy. 

5. Do utkání mohou nastoupit pouze hráči registrovaní v lize KHLA a zapsaní na soupisce. 

Hráč nesmí během jedné sezony nastoupit k utkání za více týmů, vyjma pomoci v 

mimořádné situaci, týká se pouze brankářů!! 

6. Přestupy hráčů v rámci soutěže se smí uskutečnit v řádných termínech tzn. Před 

zahajením soutěže a v její polovině a to jen směrem dolů podle aktuální tabulky. 

Vyjímečné případy (např. přestup směrem nahoru) musí povolit vedení soutěže!!! 

Vedení soutěže má právo veta!! 

7. Nově doplňované hráče do soupisek schvaluje vedení soutěže, nový hráč se nesmí svojí 

výkonností nebo svým pojetím hry (nepřiměřená tvrdost,provokace apod.) vymykat naší 

soutěži, která je organizována pro amatérské hráče ledního hokeje. 

8. Účast v soutěži je dobrovolná a všichni hrají na vlastní riziko ( což předpokládá 

maximální vzájemnou ohleduplnost všech zúčastněných hráčů). 

9. Vedení soutěže má právo upravovat a rozhodovat o termínech zápasů ( ku prospěchu 

ligy KHLA ). 

10. Vedení soutěže stanový ligovou komisi dále jen LK, která je tvořena zástupci 

jednotlivých týmů. V případě neshod v LK má ředitel právo vetovat daného zástupce a 

požádat daný tým o výměnu zástupce v LK. Pokud by se přihlásili nové týmy do 

soutěže, bude opět jejich zástupce v LK. 

11. O počtu nasazených rozhodčích nerozhodují mužstva, ale vedení soutěže. 

12. Schůzi soutěže svolává vedení v dostatečném předstihu, zástupci LK jsou povinni se 

účastnit. V případě neúčasti dotyčný zaplatí pokutu 200 Kč do kasy soutěže, schůze 

proběhne, bez možnosti připomínek daného zástupce týmu. 

 

 

 



 

     

     II.  Pravidla soutěže 

               
1. Soutěž se hraje 2 kolově, systémem každý s každým (tzn.při počtu 10 týmů, 18 

zápasů Po té nasleduje play-off. Ve čtvrtfinále jsou týmy nasazeny podle pořadí po 

základní části. V semifinále se spolu utkají vítězové čtvrtfinále. Po té následuje 

souboj o třetí místo a finále. Play-off se hraje na dva vítězné zápasy. 

2. Základním kamenem jsou pravidla ČSHL, podle kterých se KHLA řídí a tzv.pravidla 

staré gardy. 

3. Obecná pravidla: 

- hra tělem je zakázána!!!!! Tzn. Bezkontaktní hokej.        

- střela nápřahem tzv. Golfák zakázán!!!!! 

- hrací čas 3 x 15 min. čistého času bez úpravy ledu, rozbruslení 5 min. 

- utkání je rozděleno dvěma 2 min. přestávkami 

- zakázané uvolnění – pokud tým vyhodí puk na zakázané uvolnění a jeho hráč ho dojede před 

červenou (brankovou) čárou, může tým pokračovat. Pokud puk přejede čáru , píská se. Hráči mohou 

střídat. V případě, že tým úmyslně vyhodí třikrát po sobě puk na zakázané uvolnění a to se 

odpíská, trest 2 min. Za zdržování hry!!!    

- v utkání dochází ke změně stran 

- pokud zápas skončí v normální hrací době nerozhodně, neprodlužuje se. 

- za výhru 3 body, remíza 1 bod 

- samostatné nájezdy v play-off se pojedou v případě remízy v sérii po třech hráčích a následně 

jeden/jeden. Samostatný nájezd v sérii po po třech musí jet vždy jiný hráč mužstva, u náhlé smrti 

musí jet také vždy jiný hráč až do rozhodnutí. 

- domácí tým obléká dresy na základě barvy hostujícího týmu, aby byla dostatečná barevná 

odlišnost. Dresy musí být jednotné, označené čísly. 

- začátek utkání, přestávky,začátek a konec trestů a konec utkání vyhlašují zásadně rozhodčí 

(eventuelně časomíra). Tito jsou tzv. absolutní autoritou v utkání a všichni hráči jsou povinni 

jejich rozhodnutí respektovat. 

- minimální počet hráčů v utkání je 5 + brankář 

- povinná výbava hráčů v poli – kompletní hokejová výstroj. 

- při zranění brankáře se čeká 10 min na převlečení náhradníka. V případě, že do konce utkání 

zbývá 10 min a méně, je povinnost dohrát zápas v 6-ti hráčích bez čekací doby. 

4.  obě mužstva jsou povinna označit v zápise jména hráčů, kteří v utkání nastoupily, v 

zápise nesmí být označen hráč, který do zápasu nenastoupil!! 

5. Finanční náklady za pronájem ledové plochy, rozhodčí případně časomíru 

hradí oba celky polovinou. Oba týmy zajistí zaplacení rozhodčího a časomíry 

před zahájením utkání!!! Nebude-li zaplaceno před zahájením utkání, utkání 

bude zahájeno, mužstva zaplatí každé 200 Kč pokutu do pokladny vedoucímu 

ligy!!! 

6. Každý tým je povinnen být vybaven základní lékárničkou, kterou bude mít u sebe 

na střídačce během utkání. 

7. Každé mužstvo může podat protest k průběhu utkání.. Protest se podává do 30 minut 

po jeho skončení utkání rozhodčímu, který tuto skutečnost zapíše do zápisu o utkání. 

Mužstvo při podání protestu předá rozhodčímu kauci v hodnotě 300 Kč. Dále 

mužstvo do 3 dnů předloží protest k rukám předsedy disciplinární komise (DK). 

Nebude-li protest uznán jako oprávněný, nebo nebude-li podán oficiální protest DK 

do 3 dnů od konce zápasu, kauce propadá. Rozhodčí je oprávněn i když není podán 

protest, zaznamenat do zápisu o utkání skutečnost, které nejsou v souladu s pravidly 

KHLA. 

8. Hráč nesmí nastoupit do zápasu v podnapilém stavu. Je zakázáno pít alkoholické 



nápoje během zápasu. V případě provinění je rozhodčí povinnen tohoto hráče 

nepustit do zápasu nebo ho během zápasu poslat svléknout do kabiny. Tuto 

skutečnost je rozhodčí povinnen napsat do zápisu o utkání!! 

   

 

 

        III. Tresty                                                                                                        
1. Za nemístné poznámky vůči rozhodčímu bude udělen trest 2 min. 

2. Za střelu z nápřahu ( golfák) – trest 2 min. 

3. Inzultace a zvlášť hrubé napadení rozhodčího – vyloučení hráče ze soutěže, 

kontumace zápasu ve prospěch soupeře. 

4. Každý zákrok při kterém dojde k úmyslnému zranění protihráče,vražení ze 

zadu na mantinel,faul kolenem,hrubé napadení protihráče, sekání,krosček, 

píchnutí hokejkou,zákrok vedený do oblasti krku a hlavy,naskočení na soupeře 

a následné vražení na hrazení, tzv.strom, lokty, ruce nahoře, plivnutí na soupeře 

– 5 min + OK v utkání, 20 zápasů stop ( převádí se do dalšího ročníku). Řeší 

DK. 

5. Slovní napadení rozhodčího, hrubost údery pěstí ( vzájemná bitka), nelze určit 

viníka – 5 min + OK v utkání, 10 zápasů stop (převádí se do dalšího ročníku). 

Řeší DK. 

6. Hrubost, oplácení (hráč napadne soupeře ranami pěstí) – 5 min + OK v utkání, 

7 zápasů stop (převádí se do dalšího ročníku). Řeší DK. 

7. Napadený hráč se brání a oplácí ránu pěstí – 5min + OK, 3 utkání stop. Řeší 

DK. 

8. Najetí do brankáře, seknutí brankáře – 5min + OK v utkání, 5 zápasů stop. Řeší 

DK. 

9. Účastníkem DK budou  zvolení zástupci týmů plus vedení soutěže. Vedení 

soutěže pouze podá návrh na řešení daného provinilce, dle zápisu o utkání. 

10. Vedení soutěže nemá žádný vliv na disciplinární komisi, ani nemůže upravovat 

její rozhodnutí. 

11. Každý hráč má právo se odvolat vůči trestu (penežitá pokuta), DK zasedne znovu a 

peněžitý trest bude nahrazen větším trestem STOP. 

12. Prominutí, či zmírnění trestu po rozhodnutí DK nelze!!! 

13. Všechny tresty se převádí do následujícího ročníku!!! 

 

 

      IV.Zápis o utkání – Soupiska 

1. Před zahájením utkání předají obě mužstva na předepsaném tiskopisu řádně a 

čitelně vyplněný zápis o utkání obsahující soupisku hráčů nominovaných k utkání 

rozhodčímu. Po odevzdání zápisu rozhodčímu (časomíře) již nelze dopisovat 

hráče!! Po skončení  utkání vedoucí mužstva (kapitáni) překontrolují spolu s 

rozhodčím zápis a stvrdí jeho platnost svým podpisem. 

2. Pokud se zjistí start hráče, který není v zápise uveden, platí při prvním prohřešku 

pokuta pro tým ve výši 500 Kč, hráči nebudou zapsány góly ani asistence!!! Při 

druhém prohřešku stejného týmu, kontumace zápasu v jeho neprospěch 0:5!!! 

3. Do zápisu o utkání rozhodčí řádně zaznamená všechny údaje (branky,první 

asistenci,tresty,výsledek utkání). Není povoleno během utkání dopisovat hráče. 

4. Soulad mezi soupiskou  a registracemi ověří rozhodčí nominovaný na utkání. 

5. Jestliže mužstvo nenastoupí do utkání, bude zápas kontumován v neprospěch 

provinilého týmu 0:5 Provinilý tým uhradí pronájem ledu, rozhodčího a 

časomíru v plné výši. 

6. V případě kontumace utkání hradí provinilé mužstvo pokutu ve výši 500 Kč . 



 

 

 

Organizátor nepřebírá odpovědnost za zdravotní problémy nebo zranění, k nimž dojde 

během utkání a neodpovídá ani za škody způsobené na zdraví a majetku hráčů v průběhu celé 

soutěže. 

 

Vedoucí mužstev zodpovídají za dodržování výše uvedených ustanovení a obeznámení všech 

hráčů mužstva se soutěžním řádem. 

 

 

Každý registrovaný hráč souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby KRUŠNOHORSKÉ 

HOKEJOVÉ LIGY AMATÉRŮ ( KHLA ). 

  

         


