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pro sezónu 2021/2022

SLEZSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Soutěžní řád SHL
pro sezónu 2021/2022
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Základní informace
Soutěž pořádá spolek Slezská hokejová liga z.s., IČ: 06493751, se sídlem 6. srpna 1/504,
735 35 Horní Suchá pod samostatným označením Slezská hokejová liga, dále jen „SHL“.
Oficiální webové stránky ligy: www.shliga.cz.
Kontaktní email: info@shliga.cz
Bankovní účet SHL: 2001322908/2010 vedený u Fio banka, a.s..

Obsah
§1 Řídící subjekty ........................................................................................................................................ 2
§2 Všeobecné informace ............................................................................................................................ 3
§3 Registrace týmů ..................................................................................................................................... 4
§4 Registrace hráčů .................................................................................................................................... 5
§5 Kontrola identity hráčů.......................................................................................................................... 8
§6 Herní pravidla ........................................................................................................................................ 9
§7 Povinná výstroj .................................................................................................................................... 11
§8 Přestupy a hostování ........................................................................................................................... 11
§9 Rozhodčí .............................................................................................................................................. 12
§10 Zápisy o utkáních ............................................................................................................................... 13
§11 Tresty ................................................................................................................................................. 14
§12 Kontumace zápasu ............................................................................................................................ 14
§13 Disciplinární řízení ............................................................................................................................. 15
§14 Reklama partnerů ligy ....................................................................................................................... 16

Platnost dokumentu od 22.8.2021
Stránka 1 z 17

Slezská hokejová liga, z.s., IČO: 06493751

Soutěžní řád SHL
pro sezónu 2021/2022

V1.00

§1
Řídící subjekty
Vedení ligy (dále jen „VL“)
Má tři členy. Je nejvyšším orgánem SHL, stará se o celkový chod a fungování ligy a stanovuje platná
pravidla a soutěžní řád ligy. VL dále zastává funkci disciplinární komise, rozhoduje o výši trestů a
finančních pokut v případě prohřešků jednotlivých hráčů nebo týmů proti pravidlům a řádům ligy.
Pouze členové VL můžou zastupovat SHL ligu na venek a jednat jejím jménem.
Členové vedení ligy:
- Ing. Marian Chlup (předseda)
- Adam Kožušník (místopředseda)
- Ing. David Krajc (sekretář)
Vedení zakládajících družstev (dále jen „VZD“)
Každý zakládající tým má ve VZD dva členy a to vedoucího a zástupce vedoucího týmu. VZD se stará o
chod a fungování ligy. Před začátkem nové sezóny stanovuje soutěžní řád ligy a herní systém.
Rozhoduje o výši trestů a finančních pokut v případě prohřešků jednotlivých hráčů nebo týmů proti
pravidlům a řádům ligy.
Zakládající týmy:
- HC Horní Suchá
- Dynamo Havířov
- HC Albrechtice Aliens
- HC Nebory C
Činovníci ligy
- člen VL nebo VZD, který plní funkci řídícího nebo kontrolního orgánu během zápasu
- rozhodčí nebo jiná osoba zajišťující řádný průběh zápasu
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§2
Všeobecné informace
1. SHL je amatérská hokejová liga, která klade všem zúčastněným podmínku slušného chování na
ledě i mimo něj. Je nepřípustné, aby hráči slovně nebo dokonce fyzicky napadali své
spoluhráče, protihráče, rozhodčí nebo další účastníky ligy. Vedoucí jednotlivých týmů dbají u
svých svěřenců na dodržování myšlenky fair-play.
2. V případě nejasného výkladu soutěžního řádu nebo pravidel SHL rozhoduje vždy VL.
3. V soutěži je povolen start hráčům starším 18-ti let včetně.
4. Každý hráč startuje v soutěži na své vlastní riziko, dle vlastního uvážení a v návaznosti na svůj
zdravotní stav. SHL není pojištěna na rizika úrazů hráčů a nenese zodpovědnost za případné
úrazy. Každý hráč svým podpisem na soupisce svého týmu potvrzuje tuto informaci a bere ji na
vědomí.
5. Každá osoba a divák, který se přijde podívat na zápas pořádaný SHL nebo se pohybuje
v prostoru zimního stadionu, kde se zápas pořádaný SHL zrovna hraje, tak činí na své vlastní
riziko a dle vlastního uvážení. SHL není pojištěna na rizika úrazů diváků a ostatních osob
přítomných během zápasu na zimním stadionu a nenese zodpovědnost za případné úrazy.
Všechny zúčastněné osoby nebo diváci tuto informaci berou na vědomí.
6. Herní pravidla SHL vycházejí podle platných pravidel ČSLH a jsou dále upravena v dokumentu
„Směrnice pro hru tělem a holí“ ve znění těchto propozic.
7. Soutěže se mohou zúčastnit týmy, které mají od VL potvrzené registrace v daném ročníku
soutěže, uhrazeno startovné, kauce nebo dluhy vůči SHL a splní podmínky pro účast
jednotlivých hráčů v SHL lize. Startovné i zálohy jsou nevratné.
8. Registrace týmů probíhá před každou sezónou.
9. Jednotlivé týmy a celkový počet týmů pro nadcházející ročník vybere VZD.
10. Na základě počtu přijatých týmů a dostupnosti ledových ploch VZD určí herní systém.
11. Startovné se použije na krytí veškerých nákladů spojených s organizací soutěže, na správu
webových stránek, materiální náklady soutěže atd.
12. Úhradou startovného se tým i všichni jeho členové podřizují dobrovolně propozicím, pravidlům
a řádům SHL, jakož i pravomoci orgánů SHL. Současně prohlašují, že se s veškerými
informacemi, pravidly a řády SHL v dostatečném předstihu seznámili a zavazují se je dodržovat.
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§3
Registrace týmů
1. Tým musí mít zvolený vlastní název a logo.
2. Každý tým musí mít dvě barevné sady dresů. Do zápasu nesmí nastoupit hráč v jiném dresu,
než v oficiálním dresu svého týmu (platí i pro brankáře). Na dresech a v názvech týmů nebudou
žádné vulgární slova, loga nebo obrázky.
3. Název týmu, vzhled dresu, logo týmu nebo případná reklama na dresech nesmí nikoho
pohoršovat.
4. Vedoucí týmu musí zaslat elektronickou přihlášku a soupisku svého týmu nejpozději do
31.8.2021 na email prihlasky@shliga.cz.
5. Podepsanou přihlášku a soupisku týmu je nutné nejpozději 14 dnů po výše uvedeném
termínu osobně předat VL. Veškeré údaje na těchto dokumentech musí být uvedeny úplně a
pravdivě. Za správně vyplněné dokumenty zodpovídá vedoucí týmu.
6. Na základě podaných přihlášek VZD vybere týmy pro nadcházející sezónu. Všichni výše uvedení
členové VZD (viz. §1) mají automatické právo účasti v nadcházejícím ročníku.
7. VL do 14.6.2020 obeznámí vedoucí jednotlivých týmů, zda jejich tým byl či nebyl pro
nadcházející ročník přijat.
8. Startovné ve výši 18.500 Kč je nutné uhradit do 31.8.2021. Do poznámky k platbě uveďte
STARTOVNÉ + název týmu. Vedoucí týmu zodpovídá za to, že startovné bude včas uhrazeno.
9. Registrace týmu do SHL bude provedena až po uhrazení celkové výše startovného. Všichni
hráči uvedení na přihlášce týmu budou zapsáni na soupisku týmu a do databáze ligy. Na
soupisce je omezení na 30 hráčů a 5 brankářů.
10. Celková výše startovného bude závislá od počtu přijatých týmů, herního systému a ostatních
nákladů na ligu.
11. Na soupisce nového týmu, který v předchozí sezóně nebyl registrován v SHL lize, může být
pouze 5 hráčů z jednoho týmu, který v předchozí sezóně byl registrovaný v SHL lize. Každý další
hráč nad tento rámec musí být schválen vedoucím týmu, ve kterém byl tento hráč v předchozí
sezoně registrovaný.
12. V případě uvedení nepravdivých údajů nebo, pokud nedojde k zaplacení zálohy startovného
nebo startovného do uvedeného termínu splatnosti, bude týmu udělen peněžitý trest,
v krajním případě bude tým vyloučen z SHL.
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§4
Registrace hráčů
1. Všichni hráči týmu musí být zapsáni na soupisce týmu.
2. Povinné údaje u všech hráčů: jméno, příjmení, datum narození, registrace hráče v jiné soutěži
(*). Vedoucí týmu zodpovídá za vyplnění povinných údajů u všech hráčů svého týmu.
* Pokud je hráč registrovaný i v jiné hokejové soutěži, uvede název týmu a soutěže. Pokud se
hráč zaregistruje do jiné soutěže až během sezóny po odevzdání registrace v SHL, je povinen
toto nahlásit VL.
3. Soupiska týmu musí být při odevzdání vlastnoručně podepsána všemi hráči a taky vedoucím a
zástupcem vedoucího týmu.
4. Všechny údaje na soupisce týmu musí být uvedeny úplně a pravdivě. Hráč před popisem
soupisky týmu zkontroluje veškeré údaje.
5. Na soupisku týmu můžou být zapsáni hráči, kteří splňují tyto kritéria:
„Neregistrovaný hráč“
- starší 18 let věku
- občan ČR
- nebyl nikdy registrován u ČSLH ani u žádného zahraničního svazu ledního hokeje
„Registrovaný hráč“ (dále „R“)
- starší 18 let věku
- občan ČR
- dříve registrovaný u ČSLH
- nebyl nikdy registrován u žádného zahraničního svazu ledního hokeje
- minimálně 10 let není registrován v žádné kategorii
- registrovaný maximálně v kategorii dorost (pouze do 16-ti let věku včetně)
- nikdy nebyl zapsán na soupisku týmu v kategoriích junioři nebo v družstvu dospělých
Pozor: Statut „Registrovaný hráč“ může být kdykoliv většinovým hlasováním členů na schůzi
VZD na základě objektivního posouzení hráčské úrovně hráči smazán. Zároveň se dá hráči
statut „Registrovaný hráč“ navrátit. Změna může být u jednoho hráče provedena pouze
jednou za sezónu.
„Registrovaný hráč 50+“ (dále „50+“)
- starší 50 let věku
- občan ČR
- dříve registrovaný u ČSLH
- nebyl nikdy registrován u žádného zahraničního svazu ledního hokeje
- není registrován minimálně 10 let v žádné kategorii
- byl v minulosti zapsán na soupisce týmu v kategoriích junioři nebo v družstvu dospělých
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6. Na soupisce týmu je možné mít zapsaného maximálně jednoho hráče nebo brankáře 50+. Na
toho se nebude vztahovat omezení pro maximální věkovou kategorii dorost.
7. Na soupisce týmu je možné mít zapsaných maximálně šest R hráčů a jednoho R brankáře,
včetně 50+.
8. Po odevzdání soupisky týmu proběhne lustrace hráčů. Všichni pozitivně lustrovaní hráči a
brankáři budou mít statut R nebo 50+. Každý z těchto hráčů, bez ohledu na to, jestli v minulosti
byl registrovaný v SHL, musí být před registrací do nadcházejícího ročníku schválený
většinovým hlasováním VZD. Hráč, který nebude schválen, nebude do ligy vpuštěn.
9. V případě, že hráč R nebo 50+ nebude vědět, zda splňuje či nesplňuje podmínky účasti v SHL
(viz. §4,čl.5), zašle veškeré podklady s dotazem na VL a počká na oficiální vyjádření, zda může či
nemůže být zapsán na soupisce týmu.
10. Po provedení všech nutných náležitostí registrace jeho a jeho týmu bude hráč registrován
v SHL.
11. Každý hráč svým podpisem na soupisce týmu potvrzuje, že je seznámen se soutěžním řádem,
pravidly a řády SHL, dobrovolně souhlasí se zapsáním jeho jména na soupisku týmu, databáze
SHL a vyplnil všechny povinné údaje o své osobě pravdivě. V případě nepravdivých údajů mu
bude udělen peněžitý trest a bude vyloučen z SHL.
12. Každý hráč svým podpisem na soupisce týmu souhlasí, že na webových stránkách bude
veřejnosti volně přístupné jeho jméno, příjmení, datum narození a fotografie.
13. Každý hráč bude před zahájením nového ročníku vyfocen a bude mu před registrací do SHL
zkontrolována totožnost z platného Občanského průkazu (dále „OP“) nebo Řidičského průkazu
(dále „ŘP“).
14. Po registraci hráče bude vyhotoven registrační průkaz hráče. Náklady na vystavení
registračního průkazu jsou zahrnuty v celkové ceně startovného týmu. V případě ztráty
registračního průkazu bude tomuto hráči po zaplacení manipulačního poplatku 400 Kč
vystaven nový registrační průkaz. Registrační průkazy jsou vybaveny čárovým kódem, ID číslem
hráče, jménem, příjmením, datem narození a fotografií hráče. Zároveň můžou sloužit pro
čerpání výhod a slev u partnerů SHL.
15. Bez platného registračního průkazu nemůže hráč nastoupit do zápasu, to platí i v případě
ztráty průkazu.
16. Týmy musí mít řádně uzavřenou soupisku maximálně 14 dnů před začátkem ligy. Po tomto
termínu už nebude možné dále dopisovat na soupisku R nebo 50+.
17. Registrované i neregistrované hráče bude možné dopsat na soupisku maximálně do
31.10.2021.
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18. Jakákoliv změna na soupisce po začátku ligy podléhá souhlasu VL.
19. Žádost o změnu na soupisce je nutno zaslat na email ligy. Vyřízení bude provedeno do 14-ti
kalendářních dní od data doručení emailu.
20. Hráč smí být registrovaný pouze v jednom týmu SHL.
21. Brankář smí být registrovaný pouze v jednom týmu SHL, ve druhém týmu smí hostovat (LOAN).
22. Hráč, který v předchozí sezóně byl zapsán na soupisce týmu registrovaného v SHL lize a který
pro aktuální sezónu je zapsán na přihlášce týmu, který se nově hlásí do SHL ligy, v případě
zamítavého stanoviska přijetí tohoto týmu do SHL ligy pro aktuální ročník se během aktuálního
ročníku nebude moci zapsat na soupisku jakéhokoliv jiného týmu registrovaného v SHL.
23. Od sezóny 2020/2021 není možné na soupisku zapsat cizince nebo hráče, kteří dříve byli
registrovaní v zahraničních ligách. Toto pravidlo platí i pro hráče, kteří SHL v minulosti hráli.
24. Většinovým hlasováním všech přítomných na mimořádné schůzi VZD lze vyloučit hráče, který
převyšuje herní úroveň hráčů SHL ligy (každý tým má při hlasování pouze jeden hlas). Za
převýšení herní úrovně ligy lze vyloučit pouze hráče se statutem R nebo 50+.
25. Většinovým hlasováním přítomných na mimořádné schůzi VZD lze hráče, který se provinil proti
řádům a pravidlům ligy, vyloučit nebo mu udělit finanční pokutu.
26. Hráč, který nesplňuje podmínky SHL ligy dle §4,čl.5), bude z ligy vyloučen a bude mu udělena
finanční pokutu. Všechny zápasy, do kterých tento hráč nastoupil, budou kontumovány ve
prospěch soupeřů.
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§5
Kontrola identity hráčů
1. Před, během a po zápase je rozhodčí nebo činovník ligy oprávněn si namátkově vyžádat
prokázání identity hráče, který je uveden v zápise o utkání, a to dle vlastního rozhodnutí.
Registrační průkazy SHL budou k dispozici po celou dobu zápasu u časomíry.
2. O prokázání identity hráče může požádat i vedoucí či kapitán týmu soupeře a to max. 10 min.
po skončení zápasu. Tuto žádost předkládá rozhodčímu, který je povinen provést tuto
kontrolu.
3. Veškeré konfrontace hráčů včetně výsledku budou zaznamenány do zápisu o utkání.
4. Prokázání totožnosti se provede pomocí registračního průkazu SHL. V případě nejasností hráč
na vyžádání předloží platný OP nebo ŘP.
5. Rozhodčí ani činovník ligy nesmí pořizovat jakoukoliv fotodokumentaci OP nebo ŘP, může
pouze zkontrolovat shodu jména, příjmení, data narození a dle fotografie zkontrolovat, zda se
jedná o dotyčného hráče.
6. Hráč nesmí odmítnout prokázání totožnosti.
7. V případě, že hráč nechce nebo nemůže prokázat svou totožnost platným registračním
průkazem SHL před zahájením zápasu, nemůže do zápasu nastoupit a bude smazán se zápisu o
utkání.
8. V případě, že hráč nechce nebo nemůže prokázat svou totožnost platným registračním
průkazem SHL během zápasu nebo po ukončení zápasu, tato informace bude zaznamenána do
zápisu o utkání, podepsaná vedoucíma obou týmů a bude dále řešena VZD. Probíhající zápas
ukončen, výsledek zápasu bude kontumován ve prospěch soupeře.
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§6
Herní pravidla
1. Herní pravidla SHL vycházejí podle platných pravidel ČSLH a jsou dále upravena dle dokumentu
„Směrnice pro hru tělem a holí“ ve znění těchto propozic.
2. Během všech zápasů pořádaných SHL bude uplatňováno pravidlo hybridního zakázaného
uvolnění, při kterém rozhodčí vyhodnocují, zda bude u puku dříve útočící, či bránící hráč.
3. Herní systém ligy bude určen před zahájením sezóny v závislosti na počtu přijatých týmů.
4. Rozpis zápasů a herní systém pro základní část a playoff bude uveden v dokumentu
Herní řád 2021/2022. Rozpis zápasů bude zároveň s předstihem před začátkem sezóny umístěn
na webové stránky ligy.
Upozorňujeme, že z organizačních důvodů může dojít k neplánované změně data nebo času
zápasů. Toto nejsme schopni jako organizátoři ligy nijak ovlivnit, řídíme se aktuálním rozpisem
ledových ploch stadionu v Třinci a Karviné.
5. Pro jedno utkání je 90 min. pronájem ledové plochy včetně dvou šaten se sprchami.
6. Žádný tým nemá přednostní právo výběru šaten. Šatna bude týmu přidělena, buď vrátným na
stadionu, nebo si dříve příchozí tým vybere šatnu.
7. V krajním případě se může stát, že bude k dispozici pouze jedna šatna. Tuto skutečnost nejsme
schopni jako pořadatelé ovlivnit a je to plně v kompetenci vedoucích zimních stadionu.
8. Týmy po odehrání zápasu urychleně opustí šatnu, aby se druhý tým mohl převléct
k následujícímu zápasu.
9. Na začátku zápasu je 5 min. rozbruslení včetně přípravy na zápas.
10. Po rozbruslení následují 3x 15 min. třetiny čistého času s 3min přestávkami mezi třetinami.
Pozor! V případě, že se třetí třetina nestihne řádně dohrát 10 min. před koncem pronájmu
ledové plochy, bude vždy ukončena!!!
11. V případě, že na konci řádné hrací doby nebo po ukončení zápasu je nerozhodné skóre,
k určení vítěze zápasu budou následovat samostatné nájezdy střídavě tří hráčů na každé
straně. Nájezdy začíná tým nominovaný jako domácí. Pokud po třech nájezdech je nerozhodný
stav, přehodí se pořadí týmů na nájezdy a hraje se systémem náhlá smrt.
Aby nedocházelo před nájezdy ke zbytečným průtahům, týmy před začátkem zápasu v zápisu o
utkání určí pět hráčů, kteří pojedou nájezdy.
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12. V případě, že ve stanoveném čase pronájmu ledové plochy se z technických nebo časových
důvodů nestihne zápas řádně dohrát, ukončí se s aktuálním skóre. V případě nerozhodného
stavu bude oběma týmům do společné tabulky připsán 1b.
13. Minimální počet hráčů nominovaných k zápasu je 5 + 1 gólman, maximální je 18 + 2 gólmani za
jeden tým. Do zápasu můžou být nominování maximálně:
4 hráči R nebo 50+

nebo

3 hráči R nebo 50+ a 1 brankář R nebo 50+

14. Týmy mají povinnost nosit sebou ke každému zápasu dvě varianty dresů (tmavou i světlou).
15. Domácí mužstvo nastoupí do zápasu v tmavé variantě dresů.
16. Vedoucí obou týmů se před zahájením zápasu můžou domluvit, ve které barevné variantě
nastoupí do zápasu. V případě kolize bude provinivšímu se týmu kontumován zápas ve
prospěch soupeře.
17. Všichni hráči i gólmani týmu musí mít oficiální dres svého týmu, v opačném případě nebudou
do zápasu vpuštění.
18. Nikdo z týmu nesmí do zápasu nastoupit v jiné barevné variantě nebo jiném než oficiálním
týmovém dresu.
19. Kapitán i zástupci kapitána musí být viditelně označeni na dresu.
20. Bodování zápasů (3b za výhru, 2b za výhru po samostatných nájezdech, 1b za prohru po
samostatných nájezdech nebo po ukončení zápasu za nerozhodného stavu, 0b za prohru).
21. Pořadí týmů v tabulce po konci základní části bude určovat bodový zisk. V případě
nerozhodného stavu se dále bude zohledňovat skóre ze vzájemných zápasů, dále pak ve
společné tabulce rozdíl ve skóre, větší počet gólů, menší počet trestných minut.
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§7
Povinná výstroj
1. Povinná je plná výstroj hráčů
Přilba, hokejové rukavice, chránič holeně, suspenzor, brusle, hokejové kalhoty, chrániče loktů,
ramena atd.
2. Povinná je plná výstroj brankářů
Přilba, lapačka, vyrážečka, betony, suspenzor, vesta, brusle atd.
Rozhodčí nebo VL má právo před i během zápasu zkontrolovat, zda má hráč nebo brankář
plnou výstroj. Při zjištění pochybení bude hráč nebo brankář vykázán ze hry. Při opakovaném
porušení tohoto pravidla bude hráč nebo brankář vyloučen z SHL.

3.

Povinná výstroj rozhodčího
Dres rozhodčího, kalhoty tmavé barvy, přilba, holeně, píšťalka.

§8
Přestupy a hostování
1. Přestupy hráčů
S přestupem hráče do jiného týmu musí souhlasit jak samotný hráč tak i vedoucí obou týmů.
Hráč může během sezóny přestoupit pouze jednou. Přestupy můžou být v dané sezóně
realizovány nejpozději do 30 dnů po začátku ligy.
2. Hostování u brankářů
Brankáři mají povolené v rámci ligy jak přestupy dle §9,čl.1, tak i hostování. V rámci jednoho
kola může brankář chytat jak za svůj mateřský tým, tak i za tým, ve kterém hostuje, pouze
nebude moci v jednom zápase nastoupit za oba týmy. Brankář chytat proti svému mateřskému
týmu může, pokud to bude písemně odsouhlaseno vedoucím mateřského týmu před zápasem.
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§9
Rozhodčí
1. Všechna rozhodnutí učiněná rozhodčími na ledě jsou založena na jejich uvážení, jak chápat a
vykládat pravidla ledního hokeje, pravidla SHL a rozhodovat podle nich nestranným způsobem.
2. Delegovaní rozhodčích na zápasy provádí VL nebo VZD.
3. Do všech utkání budou nominováni dva rozhodčí. V případě, že se nepodaří nominovat dva
rozhodčí, může zápas řídit jeden rozhodčí, v krajním případě to bude jeden hráč z každého
týmu.
4. Pokud se nepodaří nominovat ani jednoho rozhodčího před zápasem nebo se nominovaný
rozhodčí nedostaví z důvodu nehody, poruchy atd., pak každý z týmu, který se účastní daného
zápasu, nominuje jednoho hráče, který bude řídit zápas a kterému bude vyplacena stejná
částka, jako ligovým rozhodčím.
V případě, že jeden tým nebude ochotny nominovat jednoho ze svých hráčů, bude zápas
kontumován ve prospěch týmu, který hráče nominuje jako rozhodčího.
V případě, že oba týmy odmítnou nominovat jednoho hráče ze svého týmu, zápas bude
anulován a oběma týmům se do společné tabulky započítá 0b a stav zápasu 0:0. Zápas se
nesmí přeložit na jiný termín.
5. Rozhodčí i případní náhradníci z řad hráčů musí být znalí a musí řídit zápas dle platných
pravidel ledního hokeje a taky dle „Směrnice pro hru tělem a holí“.
6. Po konci utkání rozhodčí a zástupci obou týmů zkontrolují a podepíší zápisy o utkání. Přepis
údajů ze zápisu o utkání do on-line statistik SHL bude proveden VL.
7. Každému rozhodčímu, který řádně odřídí zápas, bude vyplácena před sezónou stanovená
částka.
8. Námitka, která má souvislost s konkrétním utkáním, lze zapsat do zápisu o utkáních. Námitka
bude dále projednávána a vedoucí týmu, který podal námitku, obdrží do 14 dnů ode dne
podání námitky vyrozumění.
9. Námitka k technickým chybám rozhodčích zásadně nemůže mít vliv na dosažený výsledek.
Výsledné skóre a bodový zisk se nebude měnit.
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10. Povinnosti rozhodčího zápasu
- Před utkáním provézt kontrolu vyplnění Zápisu o utkání po stránce věcné.
- Před utkáním provézt kontrolu registračních průkazů
- Rozhodčí musí být způsobilý k řízení zápasu po stránce fyzické i duševní (zranění, opilost
apod.)
- Po zápase podepsat a zkontrolovat údaje na Zápisu o utkání
- Na vyžádání provést kontrolu identity hráče dle §5
11. V případě porušení pravidel, soutěžního řádu nebo ovlivnění zápasu bude rozhodčímu
vyslovena důtka.
12. Za zvlášť hrubé porušení pravidel nebo soutěžního řádu bude rozhodčímu snížena odměna a
zároveň nebude nominován do dalších utkání.

§10
Zápisy o utkáních
1. Vedoucí nebo kapitán týmu předá s nejpozději 15 min. před zahájením zápasu registrační
průkazy a řádně vyplněný zápis o utkání rozhodčímu nebo obsluze časomíry.
2. V zápise o utkání nesmí být shodná čísla dresů v rámci jednoho týmu!
3. Nehrající osoby (trenér, asistent trenéra, kustodi atd.) dále jen funkcionáři „F“, přítomní na
střídačce týmu musí být zapsáni v zápisu pro utkání. Na střídačce jednoho týmu můžou být
přítomní a řádně zapsáni v zápise o utkání pouze 4 funkcionáři. Tým za tyto osoby zodpovídá a
v případě porušení pravidel SHL těmito osobami ponese následky včetně postihů. Jiným
osobám je na střídačku vstup zakázán. V případě nevhodného chování „F“ může rozhodčí tyto
osoby napomenout nebo ze střídačky vykázat. Pokud „F“ střídačku neopustí, je rozhodčí
oprávněn zápas ukončit a kontumovat ve prospěch soupeře.
4. Kapitáni obou týmů včetně obou rozhodčích musí bezprostředně po zápase zkontrolovat a
podepsat zápis o utkání.
5. Nejpozději 10 min. po ukončení zápasu si zástupce každého z týmů vyzvedne registrační
průkazy hráčů svého týmu u časomíry nebo u rozhodčích.
6. Veškeré zápisy musí být psané čitelně. Chybně zapsané nebo nečitelné údaje nebudou
zpracované a nebudou zahrnuty do kanadského bodování.
7. On-line zpracování statistik bude provedeno v nejbližším možném termínu.
8. V případě zjištěných nesrovnalostí v on-line výsledcích vedoucí týmu kontaktuje VL.
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§11
Tresty
1. Vychází z platných pravidel ledního hokeje a taky ze „Směrnice pro hru tělem a holí“.
2. Jedině rozhodčí mají právo posuzovat, co je a co není faul.
3. Při uplatnění pravidel ledního hokeje má rozhodčí možnost hráčům nebo funkcionářům
ukládat tresty, případně je vyloučit ze hry a vykázat je do kabiny.
4. Pokud vykázaný hráč nebo funkcionář odmítá opustit střídačku, případně tým odmítá
pokračovat ve hře, bude utkání ukončeno a kontumováno ve prospěch soupeře.
5. Pouze označenému kapitánovi (C) nebo zástupci kapitána (A) je dovoleno, pokud je přítomen
na ledě a není potrestán, hovořit během utkání na ledové ploše s rozhodčím o záležitosti
vztahující se k výkladu pravidel.
6. Hráč vykázaný do šaten za obdržený vyšší trest má automaticky zákaz startu v následujícím
utkání. Uložením vyššího trestu má zároveň hráč zastavenou činnost do doby, než VZD dokončí
projednání jeho přestupku proti pravidlům. Tato doba se započítává do délky trestu.

7. V případě, že hráč, který má zastavenou činnost neoprávněně nastoupí do hry, bude utkání
kontumováno ve prospěch soupeře.

8. VZD nebo VL může uložit vyloučení ze soutěže jednotlivci nebo týmu, který se dopustí zvlášť
závažného provinění.

§12
Kontumace zápasu
Ukončení a následná kontumace zápasu bude následovat v těchto případech:
- tým v kompletním složení se nedostaví nejpozději 15 min. po začátku zápasu (tím je myšlen začátek
rozbruslení)
- tým nastoupí do zápasu bez brankáře
- tým nastoupí do zápasu se 4 a méně hráči nebo v jeho průběhu se počet hráčů sníží na 4 a méně
(vyloučení OK, TH, zranění atd.)
- do zápasu nastoupí hráč, který není uvedený na aktualizované a schválené soupisce týmu
- do zápasu nastoupí více jak 4 registrovaní hráči za tým (myšleno hráči i brankáři včetně hráče 50+)
- v případě kolize barvy dresů.
- neprokázání totožnosti hráče
- a jiných uvedených v Soutěžním řádu a pravidlech ledního hokeje
Zápas je kontumován 5:0 a 3b do soutěžní tabulky ve prospěch soupeře.
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§13
Disciplinární řízení
Disciplinární řízení s jednotlivcem se zahajuje automaticky v případech, kdy je rozhodčími utkání za
přestupek proti pravidlům ledního hokeje uložen vyšší trest VT, osobní trest do konce utkání OK, trest
ve hře TH nebo v jednom utkání 2x udělený osobní trest OT. Disciplinární řízení s funkcionářem nebo
mužstvem se zahajuje v případech, kdy je dojde k závažnému porušení soutěžního řádu nebo pravidel
ledního hokeje.
VL nebo VZD je oprávněno uložit kárné tresty a finanční pokuty jednotlivcům nebo týmům a to do max.
výše 10.000 Kč pro tým, do 2.000 Kč pro jednotlivce. VL nebo VZD je oprávněno v krajním případě tým
nebo jednotlivce vyloučit ze soutěže, který bude opakovaně nebo hrubě porušovat pravidla slušného
chování, soutěžní řád, ostatní pravidla soutěže nebo nebude plnit uložené tresty.
a) Postihy pro hráče nebo brankáře:
- zastavení činnosti
- uložení finanční pokuty do max. výše 2.000 Kč
- v krajním případě vyloučení z SHL ligy
Je-li podnětem pro disciplinární řízení hráče nebo brankáře vulgární napadení rozhodčího nebo
činovníka ligy, minimální délka trestu je zákaz startu na 5 utkání a finanční pokuta minimálně 1.000 Kč.
Je-li podnětem pro disciplinární řízení hráče nebo brankáře fyzické napadení rozhodčího nebo
činovníka ligy, hráč bude s okamžitou platností vyloučen z SHL a zaplatí finanční pokutu 2.000 Kč.
b) Postihy pro funkcionáře:
- uložení finanční pokuty do max. výše 2.000 Kč
- zákaz vstupu na všechny zápasy a akce pořádané SHL.
Je-li podnětem pro disciplinární řízení funkcionáře vulgární napadení rozhodčího nebo činovníka ligy,
minimální délka trestu je zákaz vstupu na zápasy pořádané SHL na 5 utkání a finanční pokuta
minimálně 1.000 Kč.
Je-li podnětem pro disciplinární řízení funkcionáře fyzické napadení rozhodčího nebo činovníka ligy,
hráč bude s okamžitou platností vyloučen z SHL a zaplatí finanční pokutu 2.000 Kč a bude mu vysloven
zákaz vstupu na všechny zápasy a akce pořádané SHL.
c) Postihy pro mužstvo:
- odečtení bodů ze společné tabulky
- uložení finanční pokuty do max. výše 10.000 Kč
- vyloučení mužstva ze soutěže pořádané SHL bez možnosti jakékoliv finanční náhrady.
d) Postihy pro rozhodčí:
- udělena důtka nebo napomenutí
- snížení odměny
- zastavení činnosti, v krajním případě vyloučení z SHL ligy
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§14
Reklama partnerů ligy
Povinností všech týmů registrovaných v SHL je zajišťovat publicitu Slezské hokejové ligy a partnerů ligy.
Z toho vyplývá povinnost dodržovat vizuální identitu SHL a zajišťovat publicitu navenek uvedením loga
SHL a loga partnerů ligy. SHL požaduje informování veřejnosti o všech zápasech SHL, ať už na
webových stránkách jednotlivých týmů, facebookových profilech týmů nebo případně na tištěných
plakátech, které budou vyvěšeny na informačních tabulích v místě působnosti jednotlivých týmů.
SHL v rámci nabídky na spolupráci pro partnery ligy stanovila tyto prostory pro reklamu u všech týmů
registrovaných v SHL lize viz. modrá pole na obrázku:
- přední strana helmy
- rukávy na dresech
- prostor nad jmenovkou na zadní straně dresu

Všichni hráči během zápasů musí mít umístěnou reklamu na těchto místech. V případě, že z nějakého
důvodu hráč nebude mít na helmě nebo dresu umístěnou reklamu partnera ligy, nebude moci
nastoupit k zápasu. Vedoucí jednotlivých týmů dbají na to, že před začátkem zápasu budou mít
všechny helmy a dresy hráčů umístěnou reklamu partnerů a tyto že reklamy nebudou poškozené. Za
úmyslné sundávání nebo poškozování reklamních bannerů a log partnerů bude hráči VL udělen trest.
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Dodatky k Soutěžnímu řádu SHL
Vedoucí všech týmů mají povinnost se dostavit na mimořádně svolané schůze VL, nebo místo sebe
poslat zástupce týmu. Za případnou neomluvenou účast zástupce týmu jsou stanovené tyto sankce:
- za každou neúčast strženy 2b ze soutěžní tabulky základní části v případě, že se jedná o 1-3 případ
- následně za každou neúčast strženy 4b ze soutěžní tabulky základní části

Vedení ligy si vyhrazuje právo na případnou úpravu soutěžního řádu, pravidel, herního řádu,
dalších řádů a norem SHL v průběhu soutěže. Před platností změn budou všichni vedoucí
týmů o změnách informováni!!!
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