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AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA IceArena
4. ročník 2018/2019

PRAVIDLÁ HRY A PODMIENKY SÚŤAŽE
1. HRACÍ PLÁN:
AHL IceArena Lamač počíta s 7 účastníkmi. Súťaž sa hrá dvojkolovo . Počet zápasov sa
bude odvíjať od počtu prihlásených tímov.
Hracím dňom je sobota. V prípade prekladania zápasu, je tím, ktorý v stanovený termín
nemôže na zápas nastúpiť, povinný so súperom dohodnúť jeho preloženie a dohodnúť si
náhradný termín zápasu. Náklady na rozhodcov, zdravotnú službu a technické zabezpečenie
znáša prekladajúce družstvo (úhrada 48 hodín pred termínom zápasu)
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.
Poradie sa určuje podľa: 1/ body, 2/ vzájomné zápasy, 3/ skóre vzájomných zápasov, 4/
celkové skóre - rozdiel, 5/ väčší počet strelených gólov.
Družstvá:
1. HC LLOYD BA
2. Zbornaja
3. Lawyers
4. Traktor Studienka
5. MONSTERS
6. Royals
7. Ice Bears
Termíny zápasov:
Sobota – prvý zápas o 14:30 h, druhý zápas o 15:45 h, tretí zápas 17:00 h, v prípade
samostaného zápasu je hrací čas – sobota 17:45 h, časy však môžu byť posunuté (viď
www.zimnystadion.sk)
Prvý zápas bude na programe v septembri - dátum upresníme podľa rozlosovania
žiackej hokejovej ligy podľa programu od SZĽH.
Termíny zápasov na najbližší mesiac budú oznamované kapitánom e-mailom, dôvodom je od
septembra na štadióne prebiehajúca súťaž mládežníckej hokejovej ligy, ktorej hrací plán je
zverejňovaný postupne.
Organizácia súťaže:
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Hrá sa 2 x 25 minút hrubého času s 2-minútovou prestávkou, po každom zápase
nasleduje úprava ľadu - rolba.
Liga sa hrá systémom každý s každým 3 kola
1 tím odohrá pravdepodobne 18 zápasov.
V jeden deň (stanoveným hracím dňom je sobota) tímy odohrajú 1 -3 zápasy, v čase
14:30 a 17:45 h (nie vo sviatok a počas prázdnin).
Štartovné na jeden tím je 2100 € (ľad, časomerač, zapisovateľ, 2 x rozhodca,
zdravotná služba, ceny )
ŠTARTOVNÉ TREBA UHRADIŤ DO 10.9.2018. Tím, ktorý túto podmienku nesplní,
nebude v súťaži štartovať.

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.



Zrušenie zápasu a náhradný termín je možné dohodnúť v prípade oznámenia
minimálne 4 dni pred stanoveným termínom zápasu, mužstvo ktoré zápas
prekladá zdieľa náklady spojené s technickým zabezpečením zápasu v celkovej
cene 184 - Eur/1 zápas, ktoré uhradí 2 dní pred dohodnutým náhradným
termínom. V prípade nezaplatenia bude zápas kontumovaný v prospech súpera.

2. SÚPISKY A PROTESTY
Každé družstvo vyplatí štartovné a odovzdá súpisku a podpísanú záväznú prihlášku do 10. 9.
2018 v kancelárii zimného štadióna alebo u ľadárov Do zápasu môže nastúpiť max. 15
hráčov a 2 brankári. Súpiska musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia +
fotografiu každého hráča a tiež špecifikáciu farby dresov a názov tímu. Na súpiske môže byť
viac registrovaných hráčov (poprosíme vpísať ročník poslednej registrácie), no hrať za tím
môže len jeden počas 1 zápasu. Každé družstvo musí nastúpiť na zápas s minimálnym počtom
5 hráčov a 1 brankárom.
Ak družstvo nemá k dispozícii 5 hráčov, zápas bude kontumovaný 5:0. Pre brankárov je
vytvorená databáza, z ktorej je možné dohodnúť si v prípade potreby náhradného brankára na
zápas.
Päť minút pred začatím každého stretnutia odovzdá zástupca družstva zapisovateľovi
alebo rozhodcovi súpisku (ktorá je pred každým zápasom k dispozícii u ľadára)
s dopísanými číslami hráčov, ktorí skutočne nastupujú na stretnutie (musí súhlasiť so
základnou súpiskou).
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V prípade nastúpenia iného hráča v hre ako je uvedený v súpiske riešime tento priestupok do
podpísania zápisu zo stretnutia kontumovaním zápasu v prospech súpera, rovnako všetky
protesty je možné podať len do podpísania zápisu. Dôvodom je neexistujúci obrazový
záznam.
Súpiska sa môže počas ligy priebežne dopĺňať do 15.1.2019 do max počtu 24 hráčov.
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 pochybností 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 601 – 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.
Výklad pravidla o zakázanom uvoľnení upravujeme na hybridný, aby bola hra plynulejšia. V
prípade časového sklzu zápasu, ktorú zapríčinilo jedno z mužstiev, rozhodcovia aplikujú takú
úpravu, ktorá vzhľadom na vývoj zápasu nebude poškodzovať mužstvo, ktoré časový sklz
nezapríčinilo. Samozrejme, podľa časových možností.
Zastavenie hráčskej činnosti:
-

Za menší faul je nariadený 2 min. trest hrubého času.

Prvý osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové
správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo
hráčskej lavice):


zákaz činnosti na najbližšie 3 zápasy

Druhý osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové
správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo
hráčskej lavice):


zákaz činnosti na najbližších 6 zápasov

Tretí osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové
správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo
hráčskej lavice):


zákaz hrania v prebiehajúcej sezóne a aj nasledujúcej sezóne 2019/2020

Prvý väčší trest v sezóne na 5 minút
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zákaz činnosti na najbližšie 3 zápasy



Druhý väčší trest v sezóne na 5 minút

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 (zložený z organizátora – zástupcu IceArena Lamač Ján Koláček,
manažéra AHL – p. Tatarko a vedúcich prihlásených tímov) 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 previnil,
s pokutou vo výške 200 €.
4. OBMEDZENIA HRÁČOV
Pre hráčov v lige 2018/2019 platia tieto pravidlá:
 Nakoľko ide o amatérsku hokejovú ligu v jej zápasoch je obmedzená účasť
registrovaných hráčov kategórie muž, junior, dorastenec na počet 3 hráči.
 Hráči, ktorí boli v minulosti registrovaní v kategórii dorastenec, junior alebo muž, ak
ich posledná registrácia bola pred osem a viac rokmi, teda naposledy štartovali
v sezóne 2010/2011 môžu nastúpiť v zápase v maximálnom počte 3 hráči. Pri zistení
porušenia tohto pravidla bude kontumovaný príslušný zápas. Za registráciu je
zodpovedný vedúci družstva!

Číslo účtu: 2827663653/0200
DIČ: 2022863062

IČO: 44860935

ZLL-Sport, s. r. o., Borinská 23/A, 8410 03 Bratislava, tel. 02/64282565,
+421 918 404 415





V zápase môže nastúpiť maximálne 1 hráč do osem rokov po poslednej registrácii
v kategórii muž, junior, dorastenec . S ním zápase môžu nastúpiť maximálne 2 hráči
registrovaný v sezóne 2010/2011 a neskôr. Brankár a ženy bez obmedzenia!!!!
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
zmeniť mužstvo v dohodnutom prestupovom termíne do 15.1.2019 ,potom uz ne .
Súpiska tímu môže mať maximálne 24 hokejistov vrátane brankára. Keď bude chcieť
tím dopísať do súpisky ďalšieho hráča, súčasne musí jedného vyhodiť.

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.
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.
Všetky informácie a výsledkový servis 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!
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