
AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA IceArena

2. ročník 2016/2017

PRAVIDLÁ HRY A PODMIENKY SÚŤAŽE 

1. HRACÍ PLÁN:

Hokejová liga má 6 mužstiev. Súťaž sa hrá systémom každý s každým trojkolovo na zimnom
štadióne v Lamači Icearena.

V prípade prekladania zápasu, je tím, ktorý v stanovený termín nemôže na zápas nastúpiť,
povinný to oznámiť manažérovi ligy minimálne štyri dni pred hracím dňom do 16 00hod.
emailovou komunikáciou skutočnosť o nenastúpení na zápas s dohodou so súperom. Následne
manažér  ligy  po  dohode  s  koordinátorom a organizátorom ligy  ponúkne možné  náhradné
termíny. Výber termínu sa následne dohodne medzi koordinátorom ligy a vedúcimi daných
družstiev.  Mužstvo  ktoré  zápas  prekladá  zdieľa náklady  spojené  s technickým
zabezpečením zápasu v celkovej cene 200,- Eur/1 zápas, ktoré uhradí 5 dní pred dohodnutým
náhradným termínom. V prípade nezaplatenia bude zápas kontumovaný v prospech súpera.

2. BODOVANIE :

Za  výhru  sa  prideľujú  3  body, za  výhru  po  samostatnom nájazde  2  body, za  prehru  po
samostatnom  nájazde  1  bod  a  za  prehru  0  bodov.  V prípade  remízy  o výsledku  zápasu
rozhodnú 3 samostatné nájazdy a následne po jednom samostatnom nájazde.

Poradie  sa  určuje  podľa:  1/  body, 2/  vzájomné  zápasy, 3/  skóre  vzájomných  zápasov, 4/
celkové skóre - rozdiel, 5/ väčší počet strelených gólov.

Družstvá:

1. Lawyers – Juraj Bugala (farba dresov bielo-čierna)

2. Red Dogs  -  Roman Tatarko (červená)

3. сборная -  Bohuš Stolár (modrá)

4. Slimáci     -   Radoslav Hecl (žltá)

5. Ice Bears  -   Jozef Golonka (biela)

6. Black Boys – Ivan Jánoš  (zlatistá)

Termíny zápasov:
Sobota – prvý zápas o 14:30 h, druhý zápas o 16:00 h, v prípade jedného zápasu sa hrá 
o 16:00 h. Hracími dňami nie sú soboty počas sviatkov a prázdnin.



Prvý zápas ročníka 2016-2017  je na programe 1. 10. 2016. Posledný zápas ročníka 2016-
2017 je na programe 17. 6. 2017.

Termíny zápasov na najbližší mesiac budú oznamované kapitánom e-mailom, dôvodom
je od septembra  na štadióne prebiehajúca súťaž  mládežníckej  hokejovej  ligy, ktorej
hrací plán ZZĽH zverejňuje podľa kôl súťaže postupne.

Organizácia súťaže:

 Hrá sa 2x30 minút hrubého času s hrou na čistý čas v rozsahu posledných dvoch minút
( 120 sekúnd ) zápasu a 2-minútovou prestávkou medzi poločasmi.

 po každom zápase nasleduje úprava ľadu - rolba.
 Liga sa hrá systémom trojkolovo každý s každým, spolu bude odohratých 45  zápasov.
 1 tím odohrá spolu 15 zápasov.
 Štartovné na jeden tím do Amatérskej hokejovej ligy ICE ARÉNA 2016 – 2017  je

1000 € (ľad, časomerač, zapisovateľ, 2 x rozhodca, zdravotná služba). Nutné uhradiť
celú sumu do 27. 9. 2016. Osobne v kancelárii zimného štadióna alebo u ľadárov.

Hrá sa podľa pravidiel SZĽH a jeho zmeny sú akceptované aj počas súťaže. Aby sa nestávalo,
že  doba  prenajatia  ľadovej  plochy  nebude  postačovať  na  odohranie stretnutia,  budú  sa
prísnejšie uplatňovať tieto pravidlá:

 Trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry.
 Rozhodca  pri  prerušenej  hre  hvizdom  zvolá  účastníkov  na  vhadzovanie  a  do

piatich sekúnd vhodí puk do hry.
 Ak sa mužstvo nedostaví včas na zápas (najneskôr 10 minút od začiatku prenájmu

ľadovej plochy) prehrá kontumačne 5:0.

3. SÚPISKY, HOSŤOVANIE A PROTESTY

Každé družstvo do 27. 9. 2016  zašle  súpisku hráčov - s neobmedzeným počtom hráčov
a 3 brankármi. Súpiska je otvorená. Nový hráč môže byť do súpisky doplnený do piatku
pred nasledujúcim zápasom.  Pozor, musia byť dodané aj  potrebné údaje  s fotkou!  Do
zápasu  môže  nastúpiť  max.  15  hráčov  a  2  brankári. Súpiska  musí  obsahovať  meno,
priezvisko, dátum narodenia + fotografiu každého hráča v samostatnom súbore, e-mailovú
adresu  hráča,  v prípade  v minulosti  registrovaného  hráča  vo  vyššej  hokejovej  súťaži
SZĽH a iných ,musí byť uvedený posledný ročník jeho registrácie. Na súpiske  nesmie
byť  žiadny  aktívny  registrovaný  hráč,  hráč  po  registrácii  v rokoch  2010/2011  až
2015/2016 môže byť na súpiske no do zápasu môže nastúpiť len jeden takýto hráč, za
neregistrovaného  hráča  sa  považuje  každý,  koho  posledná  registrácia  je  zo  sezóny
2009/2010. Každé družstvo musí nastúpiť na zápas s minimálnym počtom 5 hráčov a 1
brankárom.
Súpisky  s fotografiami  budú  mať  k dispozícii  všetci  vedúci  tímov,  okrem  toho  budú
zverejnené na www.icearena.sk.
Štatút hosťujúceho hráča:
–  každé  družstvo  má  možnosť  si  pred  začiatkom  ligy  zaregistrovať  do  zoznamu
hosťujúcich  hráčov  dvoch  svojich  kmeňových  hráčov. Zmenu  v  zozname hosťujúcich
hráčov je možné uskutočniť raz počas trvania ligy a to v prestupovom období od 13. 2.



2017  do  17.  2.  2017.  V prípade  dlhodobého  zranenie  hosťujúceho  hráča  kmeňové
družstvo vymení hosťujúceho hráča čo najskôr. Družstvo žiadajúce o hráča zo zoznamu
hosťujúcich  hráčov,  môže  po  odsúhlasení  štartu  kmeňovým  družstvom  použiť  na
doplnenie súpisky ľubovoľný počet voľných   hráčov (žiadosť sa podáva a odsúhlasuje
elektronickou  komunikáciou  cez  „manažéra  ligy“).  Hosťujúci  hráč  môže  nastúpiť
v ľubovoľnom družstve na základe dohody družstiev, no nesmie nastúpiť v zápase proti
svojmu kmeňovému družstvu. Družstvo, ktoré nevyužije možnosť zaregistrovania dvoch
svojich kmeňových hráčov do zoznamu hosťujúcich hráčov nemá oprávnenie využívať
štatút hosťujúceho hráča.
(Poznámka:  Vznikne  rezerva  12  hráčov,  ktorých  v prípade  potreby  môže  použiť
ľubovoľné družstvo ligy v prípade potreby doplnenia hráčov do zápasu.)

Štatút brankárov :

Každé družstvo môže do súpisky zaregistrovať troch brankárov. V lige tým bude pôsobiť
maximálne  18  brankárov.  Na  základe  dohody  jednotlivých  družstiev  bude  vytvorený
zoznam všetkých  brankárov, z ktorého  si  budú  môcť  jednotlivé  mužstvá  v prípade  že
nebudú k dispozícii ich kmeňoví brankári. Na základe žiadosti u manažéra ligy si môžu
jednotlivé  mužstvá  vyžiadať  ľubovoľného  brankára  na  zápas.  Prvý  brankár  družstva
nesmie nastúpiť na zápas proti svojmu kmeňovému družstvo.

Manažér ligy
–  koordinuje, napomáha a rieši všetky vzniknuté situácie medzi družstvami AHL a tým
napomáha plynulému priebehu ligy.

Ak družstvo nemá k dispozícii 5 hráčov alebo brankára, zápas bude kontumovaný 5:0
Na  predchádzanie  takýmto  situáciám  vzniká  štatút  hosťujúceho  hráča
a hosťujúceho brankára.

Pätnásť minút pred začatím každého stretnutia odovzdá zástupca družstva zapisovateľovi
alebo rozhodcovi zoznam hráčov s číslami dresov, ktorí skutočne nastupujú na stretnutie
(musí súhlasiť so základnou súpiskou). Súpiska musí obsahovať meno, priezvisko, dátum
narodenia,  údaj  o registrácii  „N“  hráč  nebol  nikdy  registrovaný,  R  +  (rok  poslednej
registrácie) .

V prípade  nastúpenia  iného  hráča  v hre  ako  registrovaného  hráča  v lige  je  zápas
kontumovaný  5:0.  Zistená  skutočnosť  sa  zapíše  do  záznamu  o zápase.  O overenie
totožnosti  hráča môže požiadať rozhodcov zápasu kapitán družstva ktoré nezrovnalosť
zistilo.  K overeniu  totožnosti  hráča  predloží  vedúci  družstva  prostredníctvom kapitána
rozhodcom registračný  preukaz  daného  hráča.  Rozhodcovia  rozhodnú  o identite  hráča
porovnaním registračného preukazu s platnou ligovou súpiskou družstva  a porovnaním
hráča s fotografiou na registračnom preukaze a ligovou súpiskou družstva. Toto porovnani
bude vykonané v polkruhu rozhodcov.

Vychádzajúc zo zákona o ochrane osobných údajov nebudeme vyžadovať kópie OP.
 Poprosím  Vás  však  o  fotky  v e-mailom  zasielaných  súpiskách  a  dátumy  narodenia
slúžiace  pre  overenie  si  totožnosti  hráčov. V prípade  pochybnosti  sa  totožnosť  môže
skontrolovať podľa OP na zápase.

3. PRAVIDLÁ      HRY      A      TRESTY



Platia hokejové pravidlá podľa ktorých sa hrajú všetky súťaže organizované SZĽH + pravidlo 
– bezkontaktný hokej.

Všetky  rozhodnutia  počas  zápasu  a  diania  pred  ním alebo  po  ňom budú  v  kompetencii
rozhodcov stretnutia, ktorí dané tresty a okolnosti uvedú do zápisu o stretnutí.

Zastavenie hráčskej činnosti:

 Za menší faul je nariadené trestné strieľanie.

Prvý  osobný  trest v  sezóne  na  10  minút,  resp.  do  konca  stretnutia  za  nešportové
správanie podľa pravidla 116 I až V, plus podľa pravidla 118 I až III (opustenie trestnej alebo
hráčskej lavice):

 zákaz činnosti na najbližší 1 zápas

Druhý  osobný  trest v  sezóne  na  10  minút,  resp.  do  konca  stretnutia  za  nešportové
správanie podľa pravidla 116 I až V, plus podľa pravidla 118 I až III  (opustenie trestnej alebo
hráčskej lavice):

 zákaz činnosti  na najbližšie 3 zápasy, pokuta 20 € splatná do najbližšieho hraného
zápasu potrestaným hráčom

Tretí  osobný  trest v  sezóne  na  10  minút,  resp.  do  konca  stretnutia  za  nešportové
správanie podľa pravidla 116 I až V, plus podľa pravidla 118 I až III (opustenie trestnej alebo
hráčskej lavice):

 zákaz činnosti na najbližších 5 zápasov, pokuta 30 € splatná do najbližšieho hraného
zápasu potrestaným hráčom

Prvý väčší trest v sezóne na 5 minút

 zákaz činnosti na najbližší 1 zápas

Druhý väčší trest v sezóne na 5 minút

 zákaz činnosti na najbližšie 3 zápasy

V  prípade,  ak  bol  osobný  trest  na  10  minút  uložený  súčasne  s  väčším  5-minútovým
trestom aplikujú sa disciplinárne postihy stanovené pre väčší 5-minútový trest.

Trest v hre = aplikácia disciplinárnych postihov ako pri väčšom treste na 5 minút

Výkonný  výbor  súťaže  (tvoria  vedúci  tímov  a organizátor  súťaže)  má možnosť  podľa
závažnosti  jednotlivých priestupkov rozhodnúť o predĺžení  trestu,  prípadne vylúčení  hráča
z ligy, najmä pri hrubých a/alebo úmyselných zákrokoch ohrozujúcich zdravie hráčov, a to aj
v prípade ak nedôjde k žiadnemu zraneniu protihráča. Každé zranenie hráča na ľadovej ploche
je Výkonný výbor povinný prerokovať a informovať o záveroch zástupcov mužstiev.



Hráčovi, ktorý:

 Akýmkoľvek  spôsobom  sa  úmyselne  dotkne  rukami  alebo  hokejkou,  chytí,  sotí
alebo napadne rukami,  hokejkou alebo telom, podrazí,  sekne,  udrie rozhodcu alebo
opľuje rozhodcu stretnutia, činovníka stretnutia

 Zosmiešňuje alebo ruší alebo poškodzuje priebeh stretnutia
 Na ľadovej  ploche alebo mimo nej,  kdekoľvek na zimnom štadióne pred,  počas  a

po stretnutí neslušne gestikuluje voči rozhodcom alebo iným osobám.
 Opľuje ktorúkoľvek osobu na ľadovej ploche alebo kdekoľvek na zimnom štadióne

- rozhodca uloží trest v súlade s pravidlami SZHĽ a uvedie do zápisu presný popis priestupku
a  stanoví  disciplinárny  trest  pre hráča  a  mužstvo,  ktoré  sa  takýmto  spôsobom  previnilo,
s pokutou 100 €.

4. OBMEDZENIA      HRÁČOV

Pre hráčov v lige 2016/2017 platia tieto pravidlá:
 Nakoľko  ide  o amatérsku  hokejovú  ligu  v jej  zápasoch nie  je  povolená účasť

 registrovaných hráčov v SZĽH a iných profesionálnych súťažiach. Hráči, ktorí
boli  v  minulosti  registrovaní  v  kategórii  junior  a dospelí,  majú  štart  v lige
povolený,  ak  ich  posledná  registrácia  bola  v sezón  2009/2010.  Pri  zistení
porušenia  tohto  pravidla  hrozí  diskvalifikácia.  Za  registráciu  je  zodpovedný
vedúci družstva!

 Každý hráč môže byť počas celej súťaže registrovaný vždy iba v jednom mužstve a
nemôže nastupovať za dve mužstvá súčasne.  Každý hráč môže počas celej  súťaže
max. jedenkrát zmeniť mužstvo v dohodnutom prestupovom termíne, ktorý je   13. 2.
2017 až 17. 2. 2017. Na kontrolu hráčov slúži stránka: www.eurohockey.net

5. VÝSTROJ

Štart  v  stretnutí  je  hráčom  povolený  len  v  kompletnej  hokejovej  výstroji  s
výnimkou chráničov ramien a  in-line  nohavíc,  na  vlastné  riziko.  Prilba  sa  musí  používať
zapnutá v  súlade  s  pravidlami  SZĽH.  V prípade  porušenia  týchto  nariadení  sa  porušenie
týchto pravidiel posudzuje ako nepovolená výstroj a hráč je potrestaný 2-minútovým trestom.
Každé družstvo AHL odohrá zápasy ligy vo svojich jednotných originálnych dresoch /farba,
vizuál, logo/.

UPOZORNENIE!!!
Táto súťaž je v plnej miere amatérska a každý zo zúčastnených zodpovedá za svoje vlastné
zdravie  a  vlastné  konanie.  Za  prípadné  ÚMYSELNÉ  AJ  NEÚMYSELNÉ
ZÁKROKY nenesie  zodpovednosť  ani  IceArena,  ani  rozhodca,  a  preto  by  sa  jednotlivé
zákroky mohli kvalifikovať ako úmyselné ublíženie  na zdraví.  Týmto vyzývame všetkých
účastníkov AHL ligy, aby vyššie  uvedené informácie  zobrali  na vedomie. Vedúci  každého
mužstva bol oboznámený s pravidlami ligy a svojim písomným súhlasom sa v mene celého
mužstva zaväzuje dodržiavať pravidlá fair-play. Zároveň berie každý hráč na vedomie, že v
prípade ublíženia na zdraví alebo iných udalostí (úrazov), nesie každý účastník AHL svoju
vlastnú zodpovednosť v súlade s platnou slovenskou legislatívou a je si vedomý, že môže
čeliť prípadnej súdnej žalobe v občianskoprávnom, resp. trestnoprávnom konaní.

http://www.rahl.sk/www.eurohockey.net


Všetky informácie a výsledkový servis (štatistiky strelcov gólov, asistencií, trestov, ako aj
tabuľky) nájdete na www.icearena.sk  .

Hráči hrajú na vlastné riziko.

Štartovné sa v prípade odstúpenia zo súťaže nevracia!

Prosíme družstvá opustiť šatňu po dohratí zápasu. Ďakujeme.

Vedenie zimného štadióna IceArena Lamač a manažér ligy

Ing. Kristína Šatánková Mgr. Renáta Chorvátová                   Ing. Roman Tatarko
Konateľka spoločnosti             Koordinátor a organizátor                 manažér ligy

http://www.icearena.sk/
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