
PROPOZICE 
 

Rychnovské UNET hokejové ligy 2013/2014 
 

Základní ustanovení  
 

a) pořadatelem soutěže je občanské sdružení Rychnovská hokejová liga 
b) řídícím orgánem soutěže je výkonný výbor občanského sdružení Rychnovská 
hokejová liga 
 

1) Termín a místo  
 
1.1 Všechna  utkání  se hrají na zimním stadionu v Rychnově  n. Kn.  ve 
stanovených dnech a  hodinách  určených  rozpisem soutěže, který bude 
účastníkům soutěže dle přihlášek zaslán do 30.9. běžného roku. Termíny utkání 
nelze přesouvat bez souhlasu řídícího orgánu soutěže.  
1.2 Vzhledem k provozu zimního stadionu se hraje bez čekací doby. V případě, že 
se mužstvo nedostaví k utkání ve stanovený čas, je povinné uhradit poměrnou část 
nákladů spojených se zápasem.  
1.3 Hrací dny jsou stanoveny na úterý a čtvrtek. Úterní utkání začínají v 17:45 a 
19:45. Čtvrteční utkání začínají v 16:30, 18:30 a 20:30 hod.  
1.4 Nemůže-li  být  utkání  sehráno  z vyšší  moci (porucha na ZS atd.),  stanoví 
řídící soutěže náhradní termín. 
  

2) Soutěžní podmínky  
 
2.1 Hraje  se  podle  pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu 
ledního hokeje a směrnic tohoto rozpisu s těmito  úpravami: 
 
Tresty se dělí na následující kategorie s dobou vyloučení: 
 
1. MENŠÍ TREST - 2 minuty 
2. MENŠÍ TREST PRO HRÁČSKOU LAVICI - 2 minuty 
3. VĚTŠÍ TREST - 5 minut 
4. OSOBNÍ TREST - 10 minut 
5. OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ - OK - potrestaný hráč nesmí nastoupit 1 
následující soutěžní utkání 
6. TREST VE HŘE - TH - potrestaný hráč nesmí nastoupit 3 následující soutěžní 
utkání 
7. TRESTNÉ STŘÍLENÍ - TS 
 
V případě opakovaného OK se trest vždy dvojnásobí. (2. případ OK = 2 zápasy 
zákaz startu, 3. případ OK = 4 zápasy zákaz startu, 4. případ OK = 8 zápasů zákaz 
startu) 
V případě opakovaného udělení TH nesmí hráč nastoupit 6 soutěžních utkání. V 
případě dalšího opakování TH nesmí hráč nastoupit do konce soutěžního ročníku. V 
případě, že si hráč nestihne odpykat trest do konce soutěžního ročníku, trest se 
automaticky převádí i do následující sezóny.  
 
2.2 Soutěž se bude hrát jako bezkontaktní stejně jako minulý ročník. Bezkontaktním 



hokejem se rozumí zákaz dohrávání soubojů po odehrání puku, surové napadení 
soupeře, apod. Povoleno je souběžné přitlačení na mantinel. Před zahájením 
soutěže dojde ke schůzce zástupců všech oddílů s rozhodčími tak, aby se ujasnila 
pravidla posuzování zákroků. 
2.2 Utkání  se  hraje 3 x 20 min.  čistého  času  s jednou úpravou ledu v polovině 
hrací doby. 
2.3 Soutěžní utkání řídí vždy dva licencování rozhodčí, kteří podléhají delegaci 
Václava Samka.   
2.4 Všechna  družstva  hrají  na  soupisky, které  před soutěží do 15.10. předloží 
k  potvrzení  řídícímu  orgánu  soutěže. Další  případné  doplňování  hráčů  
během soutěže na  soupisku  bude  prováděno  průběžně po předložení 
občanského  průkazu řídícímu  orgánu který hráče na soupisku dopíše, vždy však 
nejpozději 24 hodin před začátkem soutěžního utkání.  
 
Soupiska musí obsahovat:   
a) přesný název hokejového oddílu, 
b) jména a příjmení hráčů vč. data narození 
c) jméno a příjmení trenéra a vedoucího družstva, vč. telefonního kontaktu a emailu 
e) k utkání nastupují hráči starší 18 let, hráči ve věku 17 - 18 let mohou k 
soutěžnímu utkání nastoupit pouze s doloženým  a ověřeným písemným souhlasem 
zákonného zástupce. Hráč mladší 18 let musí povinně používat ochranný košík. 
 
2.5 Při  konfrontaci hráčů je hráč povinen na požádání rozhodčího předložit 
občanský průkaz.  Neprokáže-li  hráč svoji totožnost a rozhodčí má pochybnosti o 
oprávněnosti startu hráče,  nebude hráč připuštěn k další hře.  
2.6 Družstva (hráči) hrají na vlastní bezpečnost a nejsou z titulu soutěže pojištěni. 
2.7 K  zápasu může  nastoupit  maximálně 20 hráčů + 2 brankáři  a  minimálně 7 
hráčů včetně brankáře. Klesne-li počet hráčů pod 7 hráčů včetně brankáře, nemůže 
družstvo pokračovat ve hře a prohrává kontumačně 0:5. 
2.8 Brankář  jednoho  mužstva  nemůže  chytat  za jiné mužstvo. Toto lze pouze 
se souhlasem řídícího orgánu a mužstva soupeře. V RHL může nastoupit brankář 
z okresního přeboru. 
2.9 Všichni hráči nastupují k utkání v předepsané ochranné výstroji. 
2.10 Systém soutěže: Soutěž je rozděláná na tři části - základní část, předkolo 
playoff a playoff.  
a) základní část - hrají všechny týmy, jednokolově systémem každý s každým 
(termín: 5. 11. 2013 - 16. 1. 2014) 
b) předkolo playoff - tabulka po základní části se rozdělí do dvou skupiny A/B podle 
umístění sudý/lichý. Ve skupinách A/B se hraje znovu systémem každý s každým a 
rozhoduje se o umístění do playoff. (termín: 21. 1. - 13. 2. 2014) 
c) playoff - 5. týmy z obou skupin hrají o 9. - 10. místo, hraje se na dva zápasy, 
rozhoduje větší počet vstřelených branek, v případě, že se nerozhodne po druhém 
utkání, rozhodují samostatné nájezdy 1. - 4. týmy postupují do playoff a hrají až do 
vyřazení. Vždy jeden zápas. Poražení čtvrtfinalisté hrají o 7. - 8. a 5. - 6. místo. A to 
podle umístění v základní části. (termín: 18. 2. - 4.3. 2014) 
2.11 V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době přichází na řadu 5 
samostatných nájezdů, přičemž po 5 SN mohou jet libovolní hráči až do rozhodnutí.  
  
Veškeré zápasy playoff se hrají na jeden vítězný zápas. Rozlosování Rychnovské 
UNET hokejové ligy je součástí přílohy těchto propozic.  



 
2.11 Odložení zápasů je nepřípustné. V případě neúčasti jednoho z mužstev bude 
zápas kontumován ve prospěch druhého. 
2.12 K zápasům nesmí nastoupit žádný  hráč, který nastoupí k soutěžnímu utkání 
v sezóně 2013/2014 v registrované soutěži. V případě, že RHL začne dříve než 
okresní a krajské soutěže, může se stát, že v RHL nastoupí hráč, který potom 
nastoupí v okresní nebo krajské soutěži. To je nepřípustné a v takovém případě 
budou všechny zápasy, ve kterých nastoupil, zpětně kontumovány.  
2.13 Přestupy hráčů mezi jednotlivými mužstvy jsou povoleny po polovině soutěže, 
tedy po základní části.  
2.14 Dopsání nového hráče na soupisku musí být učiněno min. 24 hodin před 
nejbližším utkáním na základě občanského průkazu. 
 

3) Hospodá řské náležitosti  
 
3.1 Náklady na jedno utkání včetně pronájmu ledové plochy, náhradu rozhodčím 
utkání, budou stanoveny před začátkem soutěže. 
3.2 Jestliže  dojde k předčasnému  ukončení utkání  z  viny některého mužstva, 
trestá se toto družstvo finanční pokutou ve výši 1800,- Kč. Pokuta musí být uhrazena 
nejpozději do 7 dnů na účet pořadatele soutěže.  
3.3 Náklady na ledovou plochu platí týmy vždy bezprostředně skončení zápasu a to 
na sekretariát zimního stadionu 
3.4 Platba za rozhodčí musí být zaplacena před prvním zápasem. Jedná se o částku 
500,- Kč/mužstvo/zápas 
 
 
 


