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Všeobecná ustanovení 

1.Pořadatel 

 

Pořadatelem Krkonošské hokejové ligy ( KHL ) je  HC  Stadion  Vrchlabí  s.r.o., 

na jehož zimním stadionu bude celá soutěž odehrána.                               

Kontakty:  zimní stadion                                                     499 422 164 (kancelář)                                                                                               

                                                                                                731 440 039  (strojníci)     

e-mail: jaroslav.vlasak@hcvrchlabi.cz 

             reno.michal@seznam.cz 

             krelinam@seznam.cz                                                                                                                                                       

  

Řídící výbor KHL je ve složení: 

Vlasák Jaroslav ředitel KHL,sekretář,STK ,DCK   603 838 158  

   (delegace rozhodčích) 

Teichman Michal rozlosování a organizace KHL ,STK,DCK         777  212  345                        

Jerie Luboš     výsledky utkání , pokladní,STK ,DCK,             605 490 264                             

                                  ( vyplácení rozhodčích+boxu časomíry) 

UDATNÁ Daniela   ekonomka,účetní KHL      734 432 989                                           

Bednářová Renata box časoměřičů(delegace)   732 754 345                                                                

Křelina  Michal   internet,statistika  KHL                                    734 186 253       

Pešek Pavel              broušení bruslí                                                  737 087 027 

Kobrle Jaromír   DCK,komise rozhodčích    739  610 792  

    

               

Hlavním partnerem soutěže KHL  je:   HC STADION VRCHLABI s.r.o. 
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2. Účastníci 

 

Oficiální zahájení 10.ročníku KHL je  16 .října 2020 a  zúčastní se ho 5 mužstev: 

  1. ŠKODA-KOVO               martinmach21@seznam.cz  604 645 879 

  2. HC  AUTOŠKOLA  nitram23@seznam.cz  603 536 931 

  3. ARGO-HYTOS   civa.zd@seznam.cz   603 764 088   

  4. HC JILEMNICE 1933          vl.lukes@centrum.cz       724 010 843 

  5.POINŤACI-ŠPINDL jindrich.pacholik@seznam.cz  605 774 770 

 

 

3.Pravidla ledního hokeje 

 

Krkonošská hokejová liga se hraje dle pravidel ČSLH. Použití oddechového času 

při utkání není povoleno. Nejnižší věk hráče hrajícího KHL je 17 let - dosažených 

v sezóně 2020/2021. Minimální počet hráčů je 5 v poli + brankář 

 

4.Hrací systém 

 

                                                Viz. hrací řád  KHL ( příloha č.1).  

a) v  případě rovnosti bodů po základní části (každý s každým 4-kolový systém) 

rozhoduje: 

1. Větší počet získaných bodů ze vzájemných utkání 

2. Brankový rozdíl ze vzájemných utkání 

3. Brankový rozdíl ze všech utkání 

4. Větší počet vstřelených gólů ze všech utkání 

5. Los -  (provede řídící výbor) 
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5.Hrací doba, rozbruslení 

 

 

Utkání KHL jsou hrána na 3x 15 min. čistého času. Max. rezervovaný čas na 

jedno utkání je 1,5hod. Rozbruslení před utkáním je 5 min. Po uplynutí 5min., 

rozhodčí utkání zahájí . Mezi 2. a 3 .třetinou,jestliže o to jeden z kapitánů 

požádá, bude provedena suchá úprava ledové plochy.Pro všechna mužstva platí 

„ přísný zákaz vstupu na ledovou plochu, dokud probíhá úprava rolbování 

 

6.Výstroj 

 

 

Všichni hráči jsou povinni nastoupit k utkání v řádné výstroji včetně ochranné 

přilby. Pro KHL neplatí pravidlo ČSLH o ochranných krytech očí a zubů.  Při 

hrubých nedostatcích ve výstroji má rozhodčí právo nedostatečně vystrojené 

hráče k utkání nepřipustit.  

 

7.Úhrada za pronájem ledové plochy 

 

 

Do začátku soutěže  tj. do 16.10.2020  musí všichni účastníci KHL zaplatit 

v kanceláři zimního stadionu (hotově nebo na základě vystavené faktury) ,            

první splátku  ve výši    Kč   14.000,-   ( 11.500,- +  2.500,-) .  Druhou  splátku ve  

výši  Kč   14.000,- ( 12.000,- + 2.000,- ) zaplatit nejpozději do  15.12.2020 .  

 

a) v celkové částce 28.000,- Kč má každé z 5  zúčastněných  mužstev KHL 

zaplaceno odehrání  16 zápasů  ( 1.750,-Kč/utkání / 1.mužstvo) . 

 

 



8.Přeložení utkání 

 

Z vážných důvodů (termínová kolize,školení aj.) lze utkání  přeložit, a to pokud 

byla žádost podána řídícímu výboru nejpozději  5 dnů před hracím termínem 

daného utkání. Pokud nemůže mužstvo nastoupit z důvodu onemocnění hráčů, 

pracovního zaneprázdnění aj. ,musí toto oznámit nejpozději  36 hodin před 

vylosovaným termínem utkání ,v případě onemocnění nebo nařízené karanteny 

COVID 19 .. i v den utkání    !!!!!!!!! 

 

 

 

9.Nenastoupení mužstva,neúčast delegovaného rozhodčího 

 

Pokud některé z mužstev k utkání vůbec nenastoupí nebo nastoupí s počtem 

hráčů menším jak 6, bude provedena kontumace ve prospěch nastoupivšího 

mužstva výsledkem 5:0 a přiznáním 3 bodů do tabulky.Zároveň bude 

mužstvo,které takto poruší řád KHL potrestáno pokutou Kč 1 000,-kterou předá 

odpovědný zástupce mužstva do jednoho týdne řídícímu výboru. Nedostavi-li 

se k utkání delegovaný rozhodčí,bude potrestán pokutou  Kč  500,- ,která mu 

bude odečtena z odměn,za již odpískaná utkání .Obě mužstva udělají vše pro 

to,aby utkání bylo odehráno,případně ho odpískal náhradní rozhodčí,v krajním 

případě laik. 

 

10.Soupisky, zápisy o utkání 

 

Každé ze zúčastněných 5  mužstev odevzdá řídícímu výboru   ( konkrétně  

p.Křelinovi nebo p.Vlasákovi) před začátkem sezóny 2020 – 2021  buď 

v elektronické podobě nebo osobně ,na předtištěném formuláři“Zápis o utkání“ 

soupisku mužstva.Originální vzor „zápisu  o utkání“přepošle p.Křelina Michal 

elektronicky každému mužstvu,aby byly soupisky sjednoceny na stejném 

formuláři. Zápis musí obsahovat jména a příjmení hráčů , ročník narození  . 

Zápis ( soupisku mužstva) je možné dopsat max.o 3 hráče, nejpozději  však před 



ukončením první části soutěže . Ve spodní části zápisu uvedou jednotlivá 

mužstva jméno hráče,který bude případně  v jejich mužstvu hostovat (po 

dohodě max. 2 hráči).  Žádný hráč KHL nemůže za jednu sezonu přestoupit více 

jak 1x. Před každým utkáním KHL, si vedoucí mužstva nebo kapitán vyzvedne 

aktuální zápis svého mužstva u strojníků zimního stadionu,dopíše aktuální 

čísla všech hráčů nastupujících k danému utkání, vyškrtne hráče,kteří do 

utkání nenastoupí a takto vyplněný zápis předá buď rozhočímu nebo do 

kabiny časomíry !!!!!!    Po utkání rozhodčí (nebo obsluha časomíry) odevzdá 

vyplněný a podepsaný  zápis (kapitány obou  mužstev a rozhodčím) a 

s případnými připomínkami, do kanceláře strojníků zimního stadionu. Ze zápisů 

o utkání se bude vést statistika odehraných utkání, zpracovávat aktuální 

výsledková tabulka KHL,která bude jednak ve vitríně na zimním stadionu, 

jednak vedená v elektronické podobě na stránkách  www.hcvrchlabi.cz, dále se 

budou zpracovávat disciplinární provinění  hráčů a připomínky všech 

zainteresovaných mužstev a hráčů.  Vyplněné zápisy o utkání se budou 

archivovat v kanceláři zimního stadionu a budou kdykoliv k nahlédnutí 

zástupcům jednotlivých mužstev. 

 

11.Přestupky, tresty pro hráče 

 

Přestupky hráčů proti ustanovení pravidel ledního hokeje budou řešeny 
následovně: 
1) 
 a )menší přestupek bude potrestán 2min.trestem  
 
 b) osobní trest  OT  10min.  se zkracuje  na 5min. 
 
 c ) za každé obdržené   2 OK tresty   ( osobní trest do konce utkání )  je hráči   
automaticky zastavena  činnost na 1  utkání. 
OK tresty se do play-off,play - out ani do nové sezony nepřenášejí 
 
d )za každý obdržený TH trest ( trest ve hře ) je hráči automaticky zastavena  

činnost na 3-5 utkání (počet utkání,na které byla hráči zastavena činnost,platí 

pro daného hráče  jen v jeho mateřském mužstvu,v době trestu nesmí hráč 

,pokud má hostování v jiném mužstvu v tomto mužstvu hrát) + finanční pokuta  

200,-až 1.000,- Kč,která bude uhrazena řídícímu výboru do jednoho týdne od 

provedení  přestupku.TH tresty se do play-off,play-out přenášejí,do nové 

sezony nikoliv. 



 

    V případě neuhrazení finanční pokuty,se bere start hráče v dalším utkání jako 

neoprávněný ,i přesto,že mu již vypršel jeho udělený trest. 

 

   Na předsezonní schůzce všech 5-ti zástupců jednotlivých mužstev a řídícího 

výboru KHL,bylo dohodnuto,že budou budou opět  velmi přísně trestány hrubé 

a zákeřné fauly…..úmyslné naražení protihráče zezadu na mantinel,úmyslný 

faul kolenem,hrubý  krosček do oblasti obličeje a zadní části těla(ledviny,páteř) 

aj,……..posouzení takovéhoto faulu,bude hlavně na rozhodčím a vyjádření obou 

kapitánů mužstev,případně na posouzení přímých aktérů daného utkání (člen 

řídícího výboru,nezávislý divák aj.).O výši trestu rozhodne STK a DCK,společně 

s rozhodčím daného utkání,obou kapitánů a provinivšího se hráče. 

 

 

2) 

Hráč,který v dané sezoně 2020-2021 ukončí registrovanou činnost ,může být 

dopsán na soupisku KHL dle těchto kritérií: 

a) pouze v termínu do ukončení první části soutěže KHL  (konečné 

rozhodnutí přísluší  řídícímu výboru  KHL) 

 

3) 

Hráč,který naopak přestoupí z KHL do jakékoliv registrované soutěže ČSLH,už 

nemůže opětovně nastoupit v žádném utkání KHL( s vyjímkou musí souhlasit 

všechna zúčastněná mužstva KHL a řídící výbor KHL). 

 

12. Nastoupení registrovaného hráče v poli,neoprávněný start 

 

a) start  aktivních registrovaných hráčů včetně brankářů je zakázán. Při 

porušení tohoto pravidla následuje kontumace 5:0 pro  mužstvo, které toto 

ustanovení porušilo. Za porušení tohoto pravidla se považuje také jakákoliv 

fyzická účast neregistrovaného hráče v registrovaných soutěžích. 



Neregistrovaný hráč, který fyzicky nastoupí  v registrovaných soutěžích, má od 

nejbližšího utkání v KHL automaticky  zastavenou činnost  .  

b )neoprávněný start hráče (TH,OK,neoprávněné hostování,start hráče-který 

není na soupisce mužstva,start hráče mladšího 17 let), při porušení tohoto 

pravidla následuje kontumace 5:0 pro mužstvo,které toto ustanovení porušilo a 

provinivší se hráč se trestá finanční pokutou Kč 500,-,která bude uhrazena 

řídícímu výboru KHL do jednoho týdne od porušení pravidla“neoprávněný start 

hráče“. 

 

13.Ceny  -  putovní  pohár  KHL 

 

 Vítěz 10.ročníku KHL obdrží putovní pohár  + pohár za 1.místo+1x sekt  a basu 

piva,poražený finalista obdrží pohár za 2.místo a basu piva , mužstvo na 3.místě 

obdrží pohár + basu piva . 

 


