ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE
CZECH INLINE HOCKEY ASSOCIATION
Člen mezinárodní federace kolečkových sportů ▪ Member of Fédération Internationale de Roller Sports

OSTATNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE
ŘÍDÍCÍ SOUTĚŽÍ
• Extraliga
• 1.liga, 2.liga
• Extraliga juniorů
• Soutěže mládeže

=
=
=
=

Tomáš Würtherle
Jan Řivnáč
Tomáš Würtherle
Tomáš Würtherle

PŘESTUPNÍ A REGISTRAČNÍ TERMÍN KONČÍ 20. KVĚTNA
 Nově registrovaný, přestupivší či hostující hráč musí v novém klubu před play-off či finálovým
turnajem odehrát minimálně 2 utkání.
Platí pro všechny kategorie !
SEKRETARIÁT
Úřední hodiny:
ÚTERÝ
ČTVRTEK
PÁTEK




Adresa:
Telefon:
Email:

14 – 17
9 – 12
14 - 17

Zachována zůstává kancelář ČAILH v budově ČSTV, Zátopkova 100/2, PS40, Praha 6.
233 017 348
office@inlinehokej.cz

REGISTRAČNÍ PRŮKAZY
 Od nové sezóny budou platit nové podmínky pro vystavení registrace:
– klub společně s příslušnými dokumenty zašle (elektronicky nebo poštou) i potvrzení o
provedené platbě.
• a) bezhotovostním převodem
• b) složenkou na účet
 Na základě došlých materiálů a potvrzení o provedení platby bude registrace vystavena
 Ve výjimečných případech, po telefonické konzultaci, může být registrační průkaz vystaven se
splatností.
 Na hotovostní platby obdržíte potvrzení o úhradě.
ZÁPISY O UTKÁNÍ
 Tištěnou verzi zápisu o utkání budou od nové sezóny používat pouze tyto soutěže:
– 1.liga
– 2.liga
– Starší žáci
– Mladší žáci
– Přípravka
 Extraliga a extraliga juniorů bude napojena na systém elektronického zápisu.
 První rozeslání zařídí ČAILH poštou, povinností klubu je vyžádat si další formuláře od sekretáře
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Pořadatel utkání či kvalifikačního turnaje je odpovědný za dodání formulářů, nebudou-li utkání
zaznamenána na oficiálním formuláři, trestán bude pořadatel
Platné jsou pouze verze zápisu 2013
Zápisy vždy bude odesílat rozhodčí !!!

SOUSPISKY
• Povinnost odeslat soupisky do 20.4. ve všech kategoriích.
• Soupisky se potvrzují a zasílají zpět potvrzené pouze pro mužstva mající v soutěžích „A“ a „B“
mužstvo a pro všechna mládežnická mužstva.
• Všichni, kteří obdrží potvrzenou soupisku jsou povinni jí předkládat spolu s registracemi !
STARTY HRÁČŮ, REGISTRACE
• Start hráčům je povolen pouze na registrační průkaz.
• Ve zcela výjimečném případě může hráč startovat na dočasné potvrzení za jasně stanovených
podmínek.
• Registrace bude nadále vystavovat sekretář
STŘÍDAVÉ STARTY
• Střídavé starty jsou povoleny, avšak pouze za předpokladu, že startuje hráč z nižší soutěže ve vyšší
tedy z 1.ligy do Extraligy přičemž musí být registrován v soutěži nižší než ve které startuje na
střídavý start.
• Střídavé starty jsou omezeny počtem utkání ve vyšší soutěži. Hráč může nastoupit k 5 utkání ve
vyšší soutěži.
• Hráč, může v sezóně přestoupil do mužstva nižší soutěže nesmí však mít odehráno více jak 5 utkání
ve vyšší soutěž a po přestupu nesmí již v mužstva vyšší soutěže startovat na střídavý start
• Omezení počtu utkání se nevztahuje na hráče, kteří v příslušném sezóně dovrší 19 let a mladší. Tito
hráči mohou startovat bez omezení počtu utkání avšak za předpokladu, že hostují z nižší soutěže do
vyšší.
• V jednom utkání mohou nastoupit maximálně 4 hráči na střídavý start bez omezení věku.
A a B MUŽSTVA
• Mužstva mající v soutěžích A a B týmy jsou povinna předkládat spolu s registračními průkazy
soupisky obou mužstev
• Hráči uvedeni na soupisce A mužstva mohou nastupovat pouze za A mužstvo.
• Hráč na soupisce B mužstva může nastoupit za A mužstvo maximálně v 5 zápasech, po jejichž
odehrání musí setrvat v B mužstvu nebo být přeřazen na soupisku A mužstva
• Omezení se nevztahuje na hráče 19 let a mladší.
SČÍTÁNÍ TRESTŮ
• Všechny větší tresty hráčů se sčítají a po 3 vyšších trestech má hráč automaticky zastavenou činnost
na 1 soutěžní utkání.
• V případě následného obdržení dalšího trestu se činnost zastavuje na další 2 soutěžní utkání.
• Mezi větší tresty se počítá VT, OT, OK.

Zátopkova 100/2, P.S. 40, 160 17 Praha 6
IČO: 62934848 ǀ DIČ: CZ62934848 ǀ Registrace: MV ČR, II/S-OS/1-26739/95-r, 1.3.1995
Bankovní spojení: GE Money Bank 1777409504/0600
www.inlinehokej.cz ǀ info@inlinehokej.cz

ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE
CZECH INLINE HOCKEY ASSOCIATION
Člen mezinárodní federace kolečkových sportů ▪ Member of Fédération Internationale de Roller Sports

TRENÉRSKÝ KURZ
• Se bude konat v Boskovicích 12.4. 2014
SEMINÁŘ ROZHODČÍCH
• Se bude konat v Chrudimi 19.4. 2014
TRENÉRSKÉ PRŮKAZY
• Pečlivě zkontrolujte platnosti Vašich trenérských průkazů, jelikož v letošní sezóně budou rozhodčí
důsledně kontrolovat trenérské průkazy.
• Osoba s platnou trenérskou licencí musí být přítomna na všech utkáních ve všech soutěžích s
výjimkou 1. ligy.
• Trenér s platnou „A“ licencí trenéra ledního hokeje obdrží licenci automaticky
DOPING
 V souladu s tím, že se ČAILH zavázala respektovat antidopingová pravidla a vzhledem k možným
kontrolám a následným postihům v případě pozitivního nálezu, důkladně prostudujte materiály k
dopingu.
 Veškeré materiály jsou na webových stránkách nebo na stránkách antidopingového výboru
antidoping.cz
ÚPRAVA ŘÁDŮ
 Snažíme se o aktualizaci řádů, aby se více blížily potřebám inline hokeje
 V letošní sezóně se bude pravděpodobně jednat pouze o dílčí změny, se kterými budete seznámeni
 Úprava se bude týkat zejména disciplinárních trestů, pokut a výše poplatku za projednání DK
REGISTRAČNÍ POPLATKY
 Zůstávají v plném rozsahu jako v roce 2013
– PRO HRÁČE STARŠÍHO 18 LET 300,- Kč
• Platnost na 3 roky
– PRO HRÁČE MLADŠÍHO 18 LET 100,- Kč
• Platnost na 3 roky
– STŘÍDAVÝ START
200,- Kč
• Platnost na 1 sezónu bez ohledu na věk
 Kompletní sazebník bude součástí rozpisu soutěží
LICENČNÍ POPLATKY
 Rozhodčí shodně jako v roce 2013 hradí licenční poplatek 200,- Kč na sezónu.
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