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I.

SVAZOVÉ ORGÁNY

OKRESNÍ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ČESKÝ KRUMLOV :
Výkonný výbor:

Ing. Miroslav MELEG
Václav MELEG

- předseda
- místopředseda

Komise rozhodčích :

Filip SVOBODA

- předseda

Sportovně technická komise:

Ing. Bc. Miroslav MELEG, MBA

- předseda

Disciplinární komise:

Ing. Miroslav MELEG
Václav MELEG

- předseda

Vedení webside:

Ing. Bc. Miroslav MELEG, MBA

- admin

https://www.okresnihokej-ck.cz
Referent okresního svazu LH:

Hana VONDROUŠOVÁ

Telefon / fax :

+420 380 711 592

Mobil

:

+420 606756420

E-mail

:

ck@jck.cuscz.cz

Bankovní spojení :

KB 1435241 / 0100

Adresa :

Okresní svaz ledního hokeje
Nemocniční 586
381 01 Český Krumlov

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE - SEKRETARIÁT :
adresa:

Český svaz ledního hokeje z.s.

HARFA OFFICE PARK
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
telefon recepce: + 420 211 158 000
fax recepce: + 420 233 336 096
e-mail: office@czehockey.cz
generální sekretář:

Martin Urban + 420 211 158 002
+ 420 737 822 386 (mobil– viz vedoucí sekretariátu)
urban@czehockey.cz

vedoucí sekretariátu:

Tereza Minářová + 420 211 158 003
+ 420 737 822 386 (mobil)
office@czehockey.cz

JIHOČESKÝ VÝKONNÝ VÝBOR ČSLH :
Předseda Jč.VV ČSLH :

Ing. Evžen KOSTKA
Mobil: 602270635, email: ekostka@post.cz
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Referent Jč.VV ČSLH :

Luděk PAVELKA
tel.: 387 316 064, mobil : 603 148 895
e-mail: ks-jihocesky@cslh.cz
www : jihoceskykraj.cslh.cz

Bankovní spojení :

GECB 10006-3802400-544/0600 VS 20

Adresa :

Jč KO ČUS
lední hokej
Skuherského 14, PS 52
370 04 České Budějovice

II. Všeobecná ustanovení.
Řídící orgán soutěže:
Řídícím orgánem soutěže je sportovně technická komise (STK) OSLH Český Krumlov.

Systém soutěže:
Z rozhodnutí LA OSLH ze dne 07.09.2020 se v sezóně 2021 – 2022 bude hrát „Sdružený okresní
přebor“ (dále jen SOP) v jedné skupině o čtyřech účastnících, systémem každý s každým – tříkolově.
Každý zápas se hraje do úplného vítězství (bez prodloužení, přímo SN).
Systém SN pro základní část soutěže je stanoven v souladu s pravidly ČSLH tak, že po nerozhodném
výsledku v normální hrací době následuje jedna série tří samostatných nájezdů na každé straně, pokud
ani to nerozhodne, rozhodne o výsledku systém „náhlé smrti“ po jednom nájezdu na obou stranách až do
rozhodnutí zápasu, přičemž se vždy musí dokončit série jednoho nájezdu na každé straně. Každý nájezd
provádí jiný hráč - až do vyčerpání počtu hráčů v družstvu (mimo brankaře)!
Systém bodového zisku v utkáních:
- vítězství v utkání v základní hrací době

+ 3 body

- remíza v utkání v základní hrací době

+ 1 bod pro každého

- vítězství po SN

+ 1 bod pro vítěze

Po skončení základní části budou mužstva umístěná na 1. – 2. místě hrát finále play-off na dva vítězné
zápasy. Všechna finálová utkání se hrají do vítězného konce, čili v případě remízy následuje série třech
samostatných nájezdů na každé straně, pokud ani to nerozhodne, rozhodne o výsledku systém „náhlé
smrti“ po jednom nájezdu na obou stranách až do rozhodnutí zápasu, přičemž se vždy musí dokončit série
jednoho nájezdu na každé straně. Každý nájezd provádí jiný hráč - až do vyčerpání počtu hráčů v družstvu
(kromě brankaře)! V případě, že po dvou finálových zápasech budou mít obě mužstva stejný počet
vítězných zápasů (branky se nezapočítávají) následuje třetí finálové utkání.
Družstva umístěná na 3.- 4. místě po základní části v soutěži končí, play-off se neúčastní.
Poznámka:
STK OSLH si v případě nepříznivého vývoje termínů na ZS v Českém Krumlově, Hluboké nad
Vltavou a v Českých Budějovicích nebo v případě dalších nepředvídatelných okolností, vyhrazuje
právo na změnu systému soutěže.
Pořadatel:
Pořadatelem jednotlivých utkání je družstvo uvedené v rozlosování na prvním místě. Pořadatel je povinen
zabezpečit utkání v souladu se SŘ článek 314-321. V případě, že pro malý počet rozhodčích, zůstane některé
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utkání ze strany KR OSLH neobsazeno nebo se nedostaví delegovaní rozhodčí, je povinností pořadatele
zajistit rozhodčí náhradní nebo rozhodčí z řad trenérů či funkcionářů. Utkání musí být sehráno v daném
termínu a za zápis odpovídá náhradní rozhodčí nebo pořadatel.
Předpis:
SOP se hraje se podle pravidel LH, SŘ LH a tohoto „Rozpisu soutěže OSLH Č. Krumlov 2021 – 2022“.
Výjimku z pravidel tvoří:
1. Pravidlo o odehraných utkáních za A – tým v KP a následně za B – tým v SOP, článek 220:
- Má-li Klub v soutěžích jedné věkové kategorie dvě družstva, hráč, který v příslušné Sezóně hrál dle
čl. 327 SDŘ v 50% utkání za "A" družstvo, nemůže již v této Sezóně nastoupit za "B" družstvo.
- Toto pravidlo platí pro všechny týmy SOP, čili za kterýkoliv tým v SOP může nastoupit na každý zápas
až jedna pětka z kteréhokoliv týmu z KP, pokud hráči již neodehráli výše zmíněný počet utkání v KP
(rozhodnutí LA OSLH ze dne 28.08.2019 – trvale platné)
- Určující je tak počet utkání v „KP“. Každý hráč, který překročí metu 50% utkání v „KP“, nesmí již
pokračovat v SOP. Do té doby však neplatí žádné soupisky, hráči se mohou neomezeně pohybovat
v rámci SOP a KP za obě družstva,
2. Tzv. „dohrávání hráčů“ po odehrání kotouče zejména u mantinelu. V případě zjevného dohrání
hráče bez kotouče bude udělen menší trest;
3. Pravidlo nařizující mít vždy dres přes kalhoty – na vyhrnuté rukávy se výjimka nevztahuje;
4. Pokrytí kotouče brankařem mimo kontakt části výstroje brankaře s brankovištěm;
Hlášení utkání:
1. Utkání nasazená na ZS v Českém Krumlově, na ZS Hluboká nad Vltavou, na ZS Hokejového centra
POUZAR ČB se nehlásí – termíny jsou zajišťovány OSLH ČK nebo domácími kluby.
2. Pokud je zápas z jakéhokoli důvodu zrušen, je povinností pořadatele utkání uvědomit též rozhodčí
a správu daného ZS. Jinak se vystavuje nebezpečí, že v případě nevyužití ledu, mu budou náklady
naúčtovány. Totéž platí i o nákladech na rozhodčí.
3. V případě zajištění – nahlášení – vlastního termínu zajištěného klubem na ZS v ČK, Hluboké, Pouzar
aréně, nebo Budvar aréně, bude tento termín přednostně akceptován a nasazen.
4. V případě nenastoupení k utkání (nenahlášení žádosti o zrušení utkání na OSLH minimálně 7 dní předem)
je zápas kontumován ve prospěch soupeře, veškeré náklady dle pravidel LH, SŘ LH a tohoto „Rozpisu
soutěže OSLH Č. Krumlov 2021 – 2022“ hradí tým, který k utkání nenastoupil.

III. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
Všechna utkání se hrají plně ve finanční režii oddílů. Každé z družstev (tzn. jak domácí, tak hosté) platí
polovinu nákladů za ledovou plochu, polovinu nákladů za rozhodčí, zapisovatele a hlasatele.
Vedení všech zimních stadiónů rozdělí náklady za pronájem ledové plochy a šaten na polovinu a vystaví
na tuto částku doklad oběma družstvům.
Obdobně budou hrazeni i rozhodčí a zapisovatel. I oni jsou povinni vystavit doklad na poloviční částku
oběma družstvům.
Vklad do soutěže pro sezónu 2021 -22 :
Vklad do soutěže:

– každé družstvo zaplatí vklad do soutěže ve výši 3.000,- Kč
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Vklad je splatný na:

– číslo účtu 1435241/0100
– variabilní symbol 20
- do zprávy pro příjemce uveďte název družstva

Vklad je též možno zaplatit v hotovosti na sekretariátu OS ČUS ČK nejpozději do 30.09.2021 !
Námitky a odvolání:
poštou, doporučeně v souladu se SŘ čl.601-621 a s vkladem (námitky 200,- Kč, odvolání 400,- Kč).

IV. PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ
Přestupky budou projednány podle DŘ LH až po zaplacení poplatku za projednání a písemném návrhu
trestu od oddílu, jehož hráč se provinil. Doba od udělení trestu rozhodčím až do projednání a vynesení trestu
se do celkové doby trestu nezapočítává. Trest nabývá účinnosti ode dne vynesení trestu DK.
Poplatky za projednání přestupků:
Poplatek za projednání přestupku (platí každý provinilý hráč)

........................ 300,- Kč

Poplatek za projednání přestupku kolektivu

...…………… 500,- Kč

U trestů do konce hry (TH) musí být uložen minimální trest zastavení činnosti na jedno nejbližší utkání
v soutěži, pokud DK nerozhodne jinak. V případě, že DK po zjištění některých skutečností dojde k závěru,
že trest zastavení činnosti na 1 utkání je nedostačující, trest hráči zvýší a družstvu na jehož seznamu je hráč
uveden doúčtuje poplatek za projednání přestupku.
Je-li v soutěži hráči uložen druhý osobní trest do konce utkání (OK), zastavuje se mu automaticky
činnost na jedno nejbližší utkání v téže soutěži. Nastoupí-li hráč ke hře v nejbližším utkání po uložení
druhého osobního trestu, jde o neoprávněný start s disciplinárními důsledky. Sledovat osobní tresty
do konce utkání je povinností každého družstva a proto také odpovídá za zastavení činnosti provinilého
hráče.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Start hráčů v sezóně 2021 – 2022 je povolen pouze na „registrační průkazy OSLH Český Krumlov“,
potvrzený „Seznam hráčů“ a registrace „RHL“. Hráč neuvedený na Seznamu hráčů nemůže nastoupit k
utkání. Hráč musí být bezpodmínečně na „Seznamu hráčů“ uveden a řídícím orgánem soutěže potvrzen (stačí
i faxem). Není-li splněna tato podmínka, je jeho start považován za neoprávněný. Jeden hráč může být uveden
pouze na jednom „Seznamu hráčů“ družstva SOP, a to za splnění níže uvedených podmínek.
Věkové kategorie 2021-22:

+ starší dorost
+ junioři
+ muži

:
:
:

rok narození
rok narození
rok narození

1.1.2003 až 31.12.2005
1.1.2000 až 31.12.2002
1.1.1999 a starší

Start hráčů ročníků narození 2003 – 2005 za družstva SOP:
V rámci umožnění výkonnostního růstu mladých hráčů a umožnění rozšíření hráčských kádrů jednotlivých
družstev SOP se OSLH rozhodl zavést vlastní registrace pro soutěže řízené OSLH Český Krumlov za těchto
podmínek:
- hráč musí být uveden na „Seznamu hráčů“ družstva SOP a v zápase se prokazuje registrací OSLH Český
Krumlov, která mu bude vystavena do začátku soutěže,
- k registraci hráč připojí vyplněnou přihlášku k registraci OSLH + pasové foto (vše může být i
v elektronické podobě) + poplatek, který činí 50,-Kč.
- hráč může být nasazován v KP bez omezení startů,
- hráč může nastoupit v SOP za kterýkoliv z týmů, bez ohledu na mateřský tým v KP
- v soutěži SOP nesmějí startovat hráči, kteří startují v soutěži Extraliga juniorů a Liga juniorů“
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- nejnižší věk pro start v soutěži SOP je den dosažení věku 16-ti let
- hráči od 16-ti do 18-ti let věku musí mít písemný souhlas rodičů a povolení lékaře pro start v této soutěži
(tato potvrzení musí být uložena u vedoucího týmu, který odpovídá za jejich úplnost a pravdivost
a na požádání je povinen jej předložit rozhodčím nebo kontrolním orgánům)
- start ve vyšší věkové kategorii se řídí podle článku 219, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH, (dále jako
„SDŘ ČSLH“), dále musí být sepsán „Protokol o souhlasu se startem ve vyšší věkové
kategorii“ (viz. Příloha 1).
Veškeré tiskopisy a popis postupu je k dispozici na www.okresnihokej-ck.cz/
Start hráčů ročníků narození 2002 a starší za družstva SOP:
Za kterékoliv družstvo mužů v SOP mohou startovat hráči kategorie mužů nejvýše z KP, z kteréhokoliv
družstva KP. (pravidlo – pouze 1 kompletní pětka – čili 5 hráčů, vyjma brankaře, v jednom družstvu
na jedno utkání, pokud nesplní limit 50% utkání v KP – článek 220) po celou sezónu, včetně play-off.
Tato podmínka je stanovena v souladu s aktivem, její dodržování je na odpovědnosti vedoucích všech týmů
v SOP.
K utkání v play-off může nastoupit pouze hráč, který odehrál v základní části soutěže SOP minimálně 3
utkání za kterýkoliv tým SOP (týká se to i stálých hráčů SOP mimo těch, kteří byli prokazatelně nemocní,
nebo např. pracovně v zahraničí) a byl zapsán na seznam hráčů do 31.12.2021.
Seznam hráčů:
Všechna družstva bez rozdílu předloží nejpozději 5 dnů před zahájením soutěže ”Seznam hráčů” ve dvojím
vyhotovení. Originál Seznamu hráčů bude po kontrole vrácen družstvu.
Doplňování a změny v „Seznamu hráčů“ je v sezóně 2021-2022 povoleno provádět pouze
do 31.12.2021.
Po tomto termínu lze na seznam hráčů doplnit pouze nově zaregistrované hráče – tj. hráče s prvotní registrací.
Povinností oddílů je předkládat nejpozději 15 minut před zahájením zápasu „Seznamy hráčů“ včetně
registračních průkazů OSLH Český Krumlov.
V případě startu „B“ družstva, není povinností před každým zápasem doložit soupisku „A“ družstva.
„Seznam hráčů“ bude obsahovat strojem (hůlkovým písmem) uvedené příjmení a jméno hráče, identifikační
číslo hráče a navíc vlastní rukou hráče napsané příjmení a jméno s datem narození.
Zapůjčení brankáře :
V případě zranění, nemoci či prokazatelného důvodu nemožnosti nastoupení v utkání SOP vlastního
brankáře, může klub požádat o brankařskou výpomoc jiné družstvo SOP, KP nebo RHL.
Brankář z jiného týmu SOP, KP nebo RHL bude mít povolen start pouze v případě, bude-li uveden
v „Seznamu hráčů – hostování“ kteréhokoliv družstva SOP. Toto pravidlo platí v základní části SOP i pro
play-off. Podmínkou je, že každý brankář z SOP, RHL a KP může nastoupit do play-off pouze v případě, že
odehrál minimálně 3 utkání za kterýkoliv tým SOP v základní části. Za tuto variantu brankářské výpomoci
odpovídá vedoucí týmu SOP, za který uvedený brankář nastupuje. Hráč musí být zapsán v seznamu hráčů
na hostování hráčů. Jakékoliv změny, nebo doplňování seznamu hráčů pouze do 31.12.2021. Pravidlo bylo
odsouhlaseno na Aktivu klubů SOP dne 30.9.2018 v Č. Budějovicích a doposud nebylo odvoláno.
Zapůjčení hráče před a při utkání :
V případě zranění, nemoci či prokazatelného důvodu nemožnosti nastoupení hráčů z vlastního „seznamu
hráčů“ lze před vzájemným utkáním, po dohodě vedoucích obou týmů, provést tzv. zapůjčení hráčů od
soupeře tak, aby bylo odehráno kvalitní utkání dle pravidel ČSLH a rozpisu SOP. Tito hráči budou zapsáni
v „seznamu hráčů vlastního týmu“ a v „zápisu o utkání“ u soupeře, včetně registrací. Do seznamu hráčů
soupeře se nevpisují!!! Toto pravidlo platí i pro play off. Pravidlo bylo odsouhlaseno na Aktivu klubů SOP
dne 10.9.2020 v Č. Budějovicích.
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Hostování hráčů z RHL v SOP:
Kterýkoliv hráč z RHL (včetně brankaře) může neomezeně nastoupit za kterýkoliv tým v SOP s tím, že:
1. dodrží podmínky a pravidla stanovené ve své soutěži, čili v RHL;
2. musí odehrát minimálně stejný počet zápasů v RHL, jako v SOP;
3. když neuspěje se svými výkony v SOP, nebo již nebude chtít hrát v SOP, může okamžitě nastoupit
zpět do RHL bez omezení (neplatí pravidlo 5 let hraní v jiné soutěži);
4. musí být zapsán v seznamu hráčů týmu SOP v části „hostující hráči“, musí zde být vyplněny potřebné
údaje o hráči, být podepsán hráčem i funkcionářem SOP;
5. hostující hráč nastupuje s registrací z RHL, registrace SOP se nevydává;
6. hráč z RHL může nastoupit i do play off SOP s tím, že byl zapsán na seznam hráčů týmu SOP
nejpozději do 31.12.2021 jako hostující hráč. Po tomto termínu není možné doplňovat kteroukoliv
kategorii hráčů do seznamu hráčů;
7. hráč přichází na hostování do SOP s vyššími tresty a disciplinárními tresty z RHL a jsou platná
i v SOP (čili má-li hráč v RHL za TH stop na jedno nebo více utkání, platí to i na zápasy v SOP, nebo
obdržel –li hráč v RHL jakýkoliv disciplinární trest, tento trest platí i pro SOP. Toto pravidlo platí i
obráceně, čili z SOP do RHL)
Pravidla o hostování byla odsouhlasena na Aktivu klubů SOP s vedením RHL dne 1.9.2017 v Č.B. a jsou
trvale platná do odvolání.
Lékařské prohlídky:
a) každý hráč musí mít potvrzení o lékařské prohlídce; potvrzení je platné 1 rok; za dodržování této
povinnosti odpovídá vedoucí týmu, který může mít potvrzení o lékařské prohlídce vystaveno pro hráče
i hromadně,
b) pro start ve vyšší věkové kategorii dle článku 219, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále jako
„SDŘ ČSLH“) musí být sepsán „Protokol o souhlasu se startem ve vyšší věkové kategorii
Povinnosti oddílů:
Oddílům se ukládá za povinnost účastnit se všech akcí pořádaných OSLH (losovací aktiv, semináře,
vyhodnocovací aktiv). Finanční postih při neúčasti zástupce oddílu na akcích OSLH ČK činí 1000,- Kč.
Povinnosti rozhodčích:
1. Rozhodčí je povinen dostavit se včas k řízení zápasu dle rozpisu.
2. Rozhodčí je povinen odebrat RP hráči pouze za každý trest do konce hry.
Komentář:
V pravidlech LH došlo ke sloučení disciplinárního trestu a trestu do konce hry pod jedno označení Trest do konce
hry (značení TH). Do zápisu se k výši tohoto trestu automaticky připisuje 25 minut.
Za osobní trest do konce utkání (značení OK) se do zápisu zapisuje 20 minut a RP se
hráči neodebírá. Rozhodčí pouze tento přestupek podrobně popíše a je na posouzení DK jak bude
tento přestupek dále posuzovat.

3. Po utkání je rozhodčí povinen řádně vyplnit zápis včetně čísla zápasu. V případě vyloučení hráče do konce
zápasu, popsat a přesně definovat trest, který byl uložen.
4. Rozhodčí na ZS v Č. Krumlově je povinen řádně vyplněný zápis utkání odevzdat v kanceláři u službu
konajících ledařů. Rozhodčí na Hluboké a v HCP v ČB odevzdají vyplněný zápis vedoucímu domácího týmu,
který odpovídá za jeho zaslání na OSLH Č. Krumlov v nejbližším pracovním dnu po utkání. Zápis může být
zaslán i v oskenované podobě emailem.
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V případě, že rozhodčí odebere registrační průkaz, je povinen jej i s řádně vyplněným zápisem o utkání
odeslat doporučeně nejpozději první pracovní den po utkání řídícímu orgánu svazu LH. Tento zápis ani RP
se tedy neodevzdává na ZS !!
5. Při odesílání zápisu doporučeně přísluší rozhodčímu jako náhrada za odeslání od pořadatele 38,00 Kč. Při
odesílání zápisů z dvojutkání 46,00 Kč.
6. Rozhodčí, který se z vážných důvodů nemůže dostavit k řízení utkání je povinen za sebe v základní
části soutěže sám zajistit náhradu. V paly-off neprodleně oznámit tuto skutečnost komisi rozhodčích
OSLH Č. Krumlov (Filip SVOBODA: rozhodcicb@seznam.cz.
7. Rozhodčí, který nebude mít řádně vyplněný zápis o utkání, případně nepopíše podrobně přestupky,
ke kterým došlo, bude potrestán pokutou ve výši 100,- Kč.
8. Rozhodčí je povinen uvádět do zápisu stav pořadatelské služby tzn. zda byla či nebyla funkční.
9. Výjimky z pravidel pro SOP jsou uvedeny v bodě II. Všeobecná ustanovení / Předpis.
Náhrady rozhodčím a pomocným funkcím dle směrnice SLH čl. 112 na sezonu 2021/2022:
1. Rozhodčí „R“(systém dvou rozhodčích) .....

460,- Kč (2x460=920,-Kč/1 utkání)

2. Rozhodčí „R“(systém tří rozhodčích)
- hlavní „R“

…... 460,- Kč (1x460,-Kč/1 utkání)

- čároví „R“

…... 300,- Kč (2x300,-Kč/ 1 utkání)

3. Pomocné funkce – celkem

......

460,- Kč (2x230,-Kč/1 utkání \Z+Č\)

Celkem rozhodčí a pomocné funkce v systému dvou R+Z+Č=460+460+230+230=

1.380,-Kč

Celkem rozhodčí a pomocné funkce v systému tří R+Z+Č=460+300+300+230+230=

1.520,-Kč

V celkové ceně není započítáno cestovné pro rozhodčí. Pomocným funkcím cestovné nenáleží.
V případě, že se utkání neuskuteční, náleží rozhodčím náhrada cestovného a 50 % paušálu za zápas.
Pomocným funkcím náleží náhrada 50% paušálu za zápas.
Cestovné pro rozhodčí
Při použití vlastního dopravního prostředku má rozhodčí nárok na proplacení příspěvku na dopravu ve výši
á 5,00 Kč za ujetý kilometr.
Způsob provedení konfrontace:
1. Konfrontace hráče může být provedena v průběhu celého utkání. Rozhodčí nechá vždy napsat do zápisu o
utkání vlastnoručně konfrontovaným hráčem "provedena konfrontace - podpis hráče (celé příjmení a jméno)
a - datum narození. Hráč je povinen se ke konfrontaci dostavit ihned po vyzvání rozhodčím (např.pokud je
hráč na ledě nesmí se již vracet na svou střídačku). V případě, že v průběhu utkání dojde ke zranění hráče a
ten je odvezen k ošetření nelze dodatečně požadovat jeho konfrontaci. Při konfrontaci hráčů mají právo
být přítomni kapitáni i vedoucí (trenéři) obou družstev.
2. Posouzení podobnosti hráče s fotografií na registračním průkazu včetně porovnání s datem narození.
3. Je-li zřejmé že je vše v pořádku, rozhodčí nechá konfrontovaného hráče pokračovat ve hře.
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4.Je-li jednoznačné, že se jedná o neoprávněný start, rozhodčí odebere hráči RP a vykáže jej do šatny. Dále
po utkání odebere RP kapitána i trenéra družstva a vše odešle se zápisem o utkání na OSLH.
5. Jsou-li u dospělých a dorostu pochybnosti, je hráč povinen prokázat svoji totožnost jiným průkazem
s fotografií (OP, ŘP, index, jízdenka atd.). Jestliže se hráč nemůže prokázat žádným průkazem s fotografií,
rozhodčí mu odebere RP a vykáže jej do šatny.
6. Jsou-li pochybnosti o totožnosti hráče v žákovských kategoriích a hráč se nemůže prokázat žádným
průkazem, rozhodčí jej nechá dohrát utkání a odebere mu RP.
7. Nedostaví-li se vyžádaný hráč ke konfrontaci, bude jeho start považován za neoprávněný dle SŘ čl.404
písmeno e).
V případě, že hráč v průběhu utkání musí odejít, oznámí toto rozhodčím !! Pokud v dalším průběhu
utkání bude vyžádána konfrontace takto omluveného hráče, nebude jeho start posuzován jako
neoprávněný. V případě neomluveného odchodu ano!!
Postih družstva za neoprávněný start:
1. Kromě okamžité kontumace se ztrátou 3 bodů budou družstvu navíc v konečné tabulce odečteny další
2 body (viz.čl.SŘ)
2. Finanční postih za neoprávněný start

.....

500,- Kč

Hrací doba:
OP mužů: podle délky ledu na ZS maximálně však:
- 3 x 20 min. čistého času, plus doba na SN, nebo
- 3 x 30 min. hrubého času, plus doba na SN (pouze ve výjimečných případech
jako jedna z možností, jinak platí jako základní 3x20 čistého času).
Tresty při hrubém čase : MT-3 min., VT-8 min., OT-15 min.
Upřesnění pro utkání hraná na hrubý čas:
- čas doby trvání délky trestu hráčů se začíná odečítat až od času, kdy byla hra znovu zahájena
- v případě, že je vyloučen jeden nebo více hráčů a některé družstvo si v době jejich trestu vybírá oddechový čas,
připočte se k výši trestu doba trvání oddechového času (nejméně ale 1 minuta)

Finanční postihy:
Pokud nejsou finanční postihy uvedeny v tomto rozpisu, platí tarify v plném rozsahu dle ustanovení SŘ a DŘ.
V případě finančního postihu je družstvo povinno před dalším zápasem, který následuje po termínu
splatnosti, předložit rozhodčím doklad o zaplacení a provést s nimi o provedené kontrole záznam do zápisu
utkání.

VI. POJIŠTENÍ
Všichni organizovaní sportovci sdružení v ČUS jsou pojištěni úrazovým pojištěním. V současné době byla
smlouva uzavřena s pojišťovnou Kooperativa a.s., a hlášení pojistných událostí pro nás zajišťuje
společnost Renomia a.s., která oznámila změnu kontaktní osoby.
Novou kontaktní osobou pro hlášení úrazů a konzultace týkající se pojistných událostí z úrazového
pojištění je:
Lucie Šobová
Email: lucie.sobova@renomia.cz
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Mobil: +420 724 248 846
Telefon: +420 221 421 787
Veškeré potřebné informace o hlášení pojistných událostí a potřebné dokumenty naleznete
na https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/kooperativa.html

VII. Závěrečné ustanovení
OSLH si vyhrazuje právo provádět nutné změny podle potřeby i v průběhu rozehrané soutěže. Případné
změny budou vydávány prostřednictvím zápisů a zpráv OSLH.
Jarní prázdniny pro lokalitu Český Krumlov, České Budějovice a Hluboká nad Vltavou jsou v sezoně
2019/2020 od 8.2.2020 – 16.2.2020. V tomto termínu nebudou alokovány žádné utkání.

Václav MELEG
Výkonný výbor

Ing. Bc. Miroslav MELEG, MBA
předseda STK OSLH
Ing. Miroslav MELEG
předseda OSLH
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VIII. R O Z L O S O V Á N Í SOP 2021 - 2022
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.
2.
3.
4.

HC DAMI GUNS
KUKI BOYS
HC SHARKS Č. KRUMLOV
TJ HLUBOKÁ B

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozpis zápasů S0P LH 2021 / 22:
Číslo
utkání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Play off
Play off
Play off

1.
2.
3.

Den

Datum

Čas

Zimní stadion

Poznámka

Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

3.10.2021
10.10.2021
24.10.2021
31.10.2021
7.11.2021
14.11.2021
21.11.2021
28.11.2021
5.12.2021
12.12.2021
19.12.2021
2.1.2022
9.1.2022
16.1.2022
23.1.2022
30.1.2022
6.2.2022
13.2.2022
13.3.2022
20.3.2022
27.3.2022

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar
Hokejové centrum Pouzar

HC Sharks – KUKI BOYS
HC Dami Guns - TJ Hluboká B
HC Sharks - TJ Hluboká B
HC Dami Guns - KUKI BOYS
HC Sharks - HC Dami Guns
KUKI BOYS - TJ Hluboká B
TJ Hluboká B - HC Dami Guns
KUKI BOYS - HC Sharks
TJ Hluboká B - HC Sharks
KUKI BOYS - HC Dami Guns
TJ Hluboká B - KUKI BOYS
HC Dami Guns - HC Sharks
HC Dami Guns - TJ Hluboká B
HC Sharks - KUKI BOYS
HC Sharks - TJ Hluboká B
HC Dami Guns - KUKI BOYS
HC Sharks - HC Dami Guns
KUKI BOYS - TJ Hluboká B
1–2
2–1
1–2

Vánoce a Nový rok:
Jarní prázdniny:
Velikonoce:

23.12.2021 – 2.1.2022
28.2. – 6.3.2022
15.4. – 18.4.2022
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IX. ADRESÁŘ FUNKCIONÁŘŮ OSLH Č.Krumlov:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Miroslav MELEG, Staré Dobrkovice 68, 382 21 Kájov.
TZ: 973327201 MT: 724033234
e-mail: meleg@staredobrkovice.cz
Václav MELEG

Staré Dobrkovice 68, 382 21 Kájov,
MT: 773909526
e-mail: melegvaclav@gmail.com

Ing. Bc. Miroslav MELEG, MBA
Staré Dobrkovice 68, 38221 Kájov.
TZ:+436642132635 MT: +420724046126
e-mail: miroslav.meleg@seznam.cz
Hana VODROUŠOVÁ
Nemocniční 586, 381 01 Český Krumlov, OS ČUS,
TZ: 380711592

MT: 606756420

e-mail: ck@jck.cuscz.cz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

X. ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI TÝMŮ:
HC Sharks ČK

Vojtěch Beránek, B.Smetany 32,
TB:
TZ:
E-mail: klobidix@gmail.com

381 01 Č. Krumlov
Mobil: 775171000

TJ Hluboká n/Vlt B

Petr Dvořák
Na Čtvrtkách 1032, 373 41 Hluboká n/Vlt.
TB:
TZ:
Mobil: 606617656
E-mail: dvorak@dvorakstavebni.cz

HC DAMI GUNS

Milan Jindra Jaselská 19, 370 07 Č.Budějovice
E-mail: jindra@davidservis.cz
Mobil: 602 417 311

KUKI BOYS

Vladimír Pátý
Za prodejnou 148, 370 01 Č.Budějovice – Vráto
E-mail: Vladimir.Paty@gmail.com
Mobil: 777 055 542

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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