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PROPOZICE SOUTĚŽÍ INLINE HOKEJE 2020
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských soutěží v inline hokeji na území České
republiky a má právo udělovat titul mistra republiky.
Všechna utkání v mistrovských soutěžích ve všech věkových kategoriích se řídí „propozicemi soutěží“ a zúčastněné
kluby jsou povinné se těmito propozicemi řídit.
Při porušení propozic soutěží má ČAILH právo dle soutěžního a disciplinárního řádu, klub či mužstvo disciplinárně
trestat nebo ze soutěží vyloučit.
2. ŘÍDÍCÍ ORGÁN
Řídící orgán:
Adresa:
IČ:
Bankovní spojení:
Email:
Internet:

Česká asociace inline hokeje (dále jen ČAILH)
Zátopkova 100/2, PS40, 160 17 Praha 6
28 55 76 89
Moneta Money Bank 1777409504 / 0600
info@inlinehokej.cz
www.inlinehokej.cz

Prezident:
Generální sekretář:

Tomáš Würtherle
Tomáš Březina

wurtherle@inlinehokej.cz
brezina@inlinehokej.cz

777 327 656
603 469 494

3. SOUTĚŽNÍ KOMISE




STK
Disciplinární
Rozhodčí

Jan Řivnáč (předseda), Tomáš Würtherle, Tomáš Březina
Jan Holeňa (předseda), Tomáš Březina, Tomáš Ulrich
Jiří Rozlílek (předseda), Tomáš Výborný

4. PODMÍNKY ÚČASTI MUŽSTVA
Mužstvo inline hokeje musí pro účast v soutěži splňovat následující kritéria:
a) Řádně odeslaná elektronická přihláška do soutěže do 15.2. 2020
Přihláška je na adrese: https://forms.gle/KYogqAbKzRGJNxqBA
Poskytnutí potřebných údajů pro statistiky a evidenci ČAILH, MŠMT (jsou součástí přihlášky).
b) Uhrazené veškeré závazky vůči ČAILH v době podání přihlášky
c) Uhrazené startovné do soutěžního ročníku 2020 pod přiděleným VS, nejpozději do 15.4. 2020
 Extraliga
3.000,- Kč
*10.000,- Kč
 1. liga
2.500,- Kč
*6.000,- Kč
 2. Liga
1.500,- Kč
*3.000,- Kč
* Výše startovného pro mužstva, která
 Extraliga juniorů 1.500,- Kč
*5.000,- Kč
nejsou v době podání přihlášky řádně
 Extraliga dorost
1.500,- Kč
*5.000,- Kč
registrovaným spolkem vlastnícím IČO.
 Starší žáci
1.500,- Kč
*5.000,- Kč
 Mladší žáci
1.500,- Kč
*5.000,- Kč
 Přípravka
1.500,- Kč
*5.000,- Kč
 Liga žen
1.000,- Kč
*3.000,- Kč
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d) Řádně registrovaný spolek vlastnící IČO (pro sezónu 2020 může být udělena výjimka v případě, že se klub
prokáže podáním žádosti spolku k registraci nebo zaplatí startovné jako neregistrovaný klub)
e) Platnou elektronickou registraci v novém „informačním systému inline hokeje“ (dále jen ISIH).
f) Odevzdaná soupiska mužstva do 25.4. 2020 prostřednictvím ISIH.
g) Jednotné výstrojové vybavení hráčů (vybrané soutěže mohou mít výjimky)
 Shodná barva přilby všech hráčů
 Dvě sady dresů v tmavé a světlé variantě ve shodné barvě a typu
 Shodná barva a typ kalhot
h) Trenér s řádnou licencí vydanou ČAILH registrovanou v ISIH (povinnost pro všechny mužstva!)
i) Nehrající osoba, pro všechna utkání přítomna na hráčské lavici
j) Schválené domácí hřiště s povrchem určeným pro inline hokej (přípustné jsou pouze speciální plastové
povrchy)
k) Respektovat domácí a mezinárodní ustanovení, pravidla, předpisy a řády, k jejichž plnění se zavázala
ČAILH
l) Respektovat antidopingové směrnice (www.antidoping.cz)
m) Vlastnit emailovou adresu pro komunikaci s řídícím orgánem
Pozn.: Veškerá komunikace ohledně chodu soutěže bude vedena pouze přes řídícího soutěže.
5. PŘEDPISY

Všechna utkání se hrají dle platných pravidel, řádů vydaných ČAILH.
a) Seniorské soutěže se hrají dle pravidel IIHF.
b) Mládežnické soutěže a soutěže žen se hrají podle pravidel World Skate (dříve FIRS).
Ve všech soutěžích mohou startovat pouze hráči registrovaní v ISIH.
6. POČET ÚČASTNÍKŮ
Je vždy stanoven pro příslušnou soutěž, na základě zpětně obdržených přihlášek.
Omezení a stanovení počtu účastníků pro příslušnou soutěž je plně v kompetenci ČAILH.
Na pozdní zaslání přihlášky nebude brán zřetel!
Pozn.: do soutěže „Extraliga muži“ se nelze volně přihlásit. Rozšiřování soutěže závisí na splnění stanovených
podmínek a individuálním projednání zájemce o start v soutěži.
7. HRACÍ DNY
Prioritní hrací dny jsou sobota, neděle a státem uznávaný svátek.
Konkrétní hrací dny se řídí rozpisem soutěží a mohou být upraveny dle potřeb řídícího soutěže, nebo na základě
požadavků televize.
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8. TERMÍNY SOUTĚŽÍ
Jsou stanovené pro příslušnou soutěž individuálně.
 Předběžné zahájení soutěžního ročníku
 Předběžné ukončení soutěžního ročníku

25.4. 2020
28.6. 2020

9. SYSTÉM A HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ
Hrací systém je stanoven pro příslušnou soutěž a je obsahem rozpisu příslušné soutěže
 Sestup, postup
- ze soutěží se v ročníku 2020 nesestupuje a nepostupuje
 Hodnocení
o Extraliga
- vítěz získá titul mistra ČR, putovní pohár a prsteny
- mužstva na 2 – 3 místě obdrží poháry a medaile
- vítěz základní části získá putovní pohár Karla Rachůnka



o

1. liga

- získá pohár a medaile
- mužstva na 2 – 3 místě obdrží poháry a medaile

o

2. liga

- mužstva na 1 – 3 místě obdrží poháry a medaile

o

Extraliga junioři

- vítěz získá titul mistra ČR
- mužstva na 1 – 3 místě obdrží poháry a medaile

o

MČR dorost

- vítěz získá titul mistra ČR
- mužstva na 1 – 3 místě obdrží poháry a medaile

o

MČR Starší žáci

- vítěz získá titul mistra ČR
- mužstva na 1 – 3 místě obdrží poháry a medaile

o

MČR Mladší žáci

- vítěz získá titul mistra ČR
- mužstva na 1 – 3 místě obdrží poháry a medaile

o

MČR Přípravka

- vítěz získá titul mistra ČR
- mužstva na 1 – 3 místě obdrží poháry a medaile

o

MČR Liga žen

- vítěz získá titul mistra ČR
- mužstva na 1 – 3 místě obdrží poháry a medaile

Hrací doba
o Extraliga
o 1. Liga
o 2. liga
o Extraliga juniorů
o Extraliga dorost
o MČR Starší žáci
o MČR Mladší žáci
o MČR Přípravka
o Liga žen

4 x 12 min čistého času
4 x 12 min čistého času
4 x 12 min čistého času
2 x 20 min čistého času
2 x 20 min čistého času
2 x 15 min čistého času
2 x 15 min čistého času
2 x 15 min čistého času
2 x 20 min čistého času

*2 x 15 min čistého času
*2 x 15 min čistého času

* Hrací doba v případě turnajového systému soutěže
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11. BODOVÝ SYSTÉM
Bodový systém je stanoven pro příslušnou soutěž a je obsahem rozpisu příslušné soutěže.
10. TECHNICKÉ NORMY
a) Věkové kategorie
o Muži
o Junioři
o Dorost
o Starší žáci
o Mladší žáci
o Přípravka
o Ženy

2001 a starší
2002, 2003
2004, 2005
2006, 2007
2008, 2009
2010 a mladší
bez omezení věkové kategorie

b) Ročníkové výjimky pro dívky v žákovských kategoriích
o Dorost
dívky ročník 2003
o Starší žáci
dívky ročník 2005
o Mladší žáci
dívky ročník 2007
o Přípravka
dívky ročník 2009
c) Střídavé starty
Je povolené hostování mezi soutěžemi, tzv. střídavé starty.
a. Hráči na střídavý start musejí být uvedeni na soupisce do 25. 4. 2020
b. Střídavý strat je umožněn pouze z nižší soutěže do vyšší, nikoliv naopak. (tzn. že hráč musí být v
klubu nižší soutěže řádně registrován)
c. Hráč startující na střídavý start může odehrát maximálně 5 utkání za mužstvo ve vyšší soutěží,
přičemž po odehrání 5 utkání již nesmí nastoupit za kmenový klub v nižší soutěži.
d. Nastoupí-li hráč s 5 odehranými zápasy ve vyšší soutěži za klub nižší soutěže, bude tento start
považován za neoprávněný!
e. Po odehrání 5 utkání a přesunu do mužstva vyšší soutěže, nemusí klub vyřizovat přestup hráče.
f. Střídavý start musí být uveden v registračním průkazu včetně data platnosti a bude zpoplatněn
jednorázovou částkou 300,- Kč na příslušnou sezónu.
g. Pokud hráč nebude mít střídavý start v registračním průkazu označen, nesmí na střídavý start
nastoupit.
h. Hráč na střídavý start musí být označen na soupisce mužstva a v zápise o utkání symbolem „SS“.
d) Soupisky A a B mužstva
a. Soupiska A mužstva musí obsahovat minimálně 10 hráčů a 1 brankáře. Tyto hráči nesmějí
nastoupit za B mužstvo! Pokud by tak stalo, jedná se o neoprávněný start!
b. Na soupisce B mužstva může figurovat libovolný počet hráčů s tím, že za A mužstvo mohou v
jednom utkání nastoupit maximálně 4 hráči a 1 brankář. (nelze 5 hráčů nebo 3 hráči a 2 brankáři!)
c. Hráč, který přestoupí a bude doplněn na soupisku B mužstva, již v aktuální sezóně nesmí
nastoupit za A mužstvo.
d. Mužstva mající v soutěžích A a B mužstva mají povinnost při všech zápasech předkládat
rozhodčím obě potvrzené soupisky!
e. Žádný hráč nemůže být na soupiskách v průběhu soutěžního ročníku přesouván.
© Česká Asociace Inline hokeje 2020
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f.

Pokud ve stejné soutěži startují A a B případě i C mužstva, žádnému hráči není umožněn start za
jiný tým, než za tým na jehož soupisce figuruje.

e) Starty hráčů s Českým občanstvím startující v zahraničních soutěžích
a. Klub má právo na soupisku mužstva pro příslušnou sezónu uvést i hráče řádně registrovaného ve
svém klubu, který však startuje v příslušném soutěžním ročníku v zahraniční soutěži.
b. Počet hráčů startujících v zahraničních soutěžích není na soupisce omezen, ale klub má povinnost
takového hráče řádně označit (bude porovnáno s evropskou databází hráčů).
c. Hráči uvedeni na soupisce mužstva dle výše uvedeného, musí před play-off odehrát dva zápasy
základní části.
d. Na hráče startující v zahraničních soutěžích se nevztahuje žádné další omezení a jejich starty se
řídí podle pravidel řádně registrovaných hráčů (střídavé starty, A a B mužstva apod.)
e. Hráč startující v zahraniční soutěži musí být označen na soupisce mužstva a v zápise o utkání
symbolem „CZ“.
f. Porušení tohoto ustanovení bude mít za následek kontumaci utkání a pozastavení činnosti hráči a
funkcionáři týmu.
f)

Starty zahraničních hráčů /hráčů z jiným než Českým občanstvím/
a. Ve všech domácích soutěžích včetně mládežnických, mohou na soupisce mužstva figurovat hráči,
kteří nemají české občanství (dále jen cizinci).
b. Na soupisce příslušného týmu pro sezónu mohou být zapsáni maximálně dva cizinci.
c. Výjimku z tohoto pravidla mají pouze hráči, kteří do roku 2017 (včetně), zasáhli minimálně do 3
soutěžních ročníků a odehráli v každém soutěžním ročníku minimálně 3 utkání.
d. Cizinci musejí být na soupisce mužstva uvedeni před zahájením soutěžního ročníku v termínu
uzávěrky přihlášek.
e. Cizince není možné v průběhu soutěže nově doregistrovat nebo dopsat na soupisku.
f. Cizincům nejsou povolené střídavé starty.
g. Cizinci uvedeni na soupisce mužstva dle výše uvedeného, musí před play-off odehrát dva zápasy
základní části vyjma toho, že v příslušné soutěži odehrál v předchozí sezóně minimálně 3 utkání v
základní části nebo v play-off.
h. Cizinec musí být označen na soupisce mužstva a v zápise o utkání symbolem „ZH“.
i. Porušení tohoto ustanovení bude mít za následek kontumaci utkání a pozastavení činnosti hráči a
funkcionáři týmu.

g) Soupisky
a. Na soupiskách mohou figurovat pouze řádně registrovaní hráči v ISIH, tzn. nikoliv hráči, jejichž
registrace je v řešení.
b. Na soupisce mohou figurovat hráči dle článku 1) a 2)
c. Na soupisce musejí figurovat i hráči označení na střídavý start!
d. Uzávěrka kompletních soupisek v systému ISIH končí 25. 4. 2020.
Ustanovení pro extraligu: Po tomto termínu, již není uzavřených soupiskách možné dělat žádné
změny (vyjma toho, že se jedná o zcela nově registrovaného hráče).
e. Po 25. 4. 2020 budou všechny soupisky uzavřeny v ISIH a naimportovány do systémů
elektronického zápisu a na webové stránky.
f. Doplnění hráčů na soupiskách je možné v průběhu sezóny pouze do konce přestupního období a
to vyjma extraligy. Na soupisku extraligy je možné doplnit pouze hráče, který je nově registrován
nebo je řádně registrován v klubu, který není aktivní.
g. Soupiska musí být kompletní tedy včetně čísla registrace!
h. Pokud extraligový tým disponuje „B“ týmem nebo týmem juniorů, musí jeho soupiska zahrnovat i
všechny tyto hráče, aby jim byl umožněn případný start v A týmu. Pokud na soupisce uvedeni
nebudou, nebude jim povolen start v soutěži.
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i.

Pokud je hráč dopsán na soupisku „B“ týmu extraligového celku, může být zařazen na soupisku B
mužstva, ale nesmí již v aktuální sezóně nastoupit za A mužstvo.

h) Systém ISIH, registrační průkazy, soupisky
Od sezóny 2020 bude ke zpracování registrací a soupisek využíván nový ISIH.
V praxi to znamená zrušení stávajících tištěných registračních průkazů a dále budou využívány
pouze registrace v systému ISIH.
Mužstva tak nebudou mít povinnost předkládat registrační průkazy před utkáním a veškerá
agenda bude zpracovávána pouze elektronicky.
Systém ISIH je propojen s elektronickým zápisem a webovým stránkami.
a. Kluby, mající v soutěžích A a B mužstvo s povinností předkládat potvrzené soupisky obou mužstev
budou též využívat k tomuto účelu výhradně ISIH, kde budou jejich soupisky uložené.
b. U mládežnických mužstev je možné povolit start více mužstvům jednoho oddílu, které však v
soutěži startují jako dva samostatné kluby bez možnosti volné výměny hráčů mezi sebou. Tato
mužstva též nemají povinnost je předkládat rozhodčím a budou mít soupisky uložené v ISIH.
c. Hráč, který nebude registrován v ISIH nebude připuštěn k utkání!!!
d. Registrace hráče v ISIH je platná až po úhradě registračního poplatku!
e. Nebudou již platná dočasná potvrzení ke startu bez registrace, každý hráč nastupující do utkání
musí být registrován v ISIH.
Pozn: přesná funkčnost a postup při registraci hráče v ISIH bude prezentována na předsezónní členské
schůzi a budou vydané informační materiály k používání systému.
i)

Ostaršení
Ve vyšší věkové kategorii mohou startovat mladší hráči avšak pouze s písemným souhlasem rodičů a
lékaře.
Řídící orgán ostaršení nepotvrzuje.
Hráči starší 18 let mohou nastupovat v kategorii seniorů bez ostaršení.

j)

Zdravotní prohlídky
Za zdravotní stav hráčů zodpovídá vedoucí mužstva.
Lékařské potvrzení se nepředkládá.

k) Podmínky nastoupení k utkání
K utkání mohou nastoupit pouze hráči registrovaní v ISIH a uvedeni na soupisce příslušného klubu.
l)

Počet hráčů a minimální počet hráčů k utkání
 Povinný počet hráčů k utkání je 8 hráčů + 1 brankář
 Minimální počet hráčů k zahájení utkání je 6 hráčů + 1 brankář
 Maximální počet hráčů k utkání je 14+2
Nařízení je platné pro všechny soutěže a při porušení povinného počtu hráčů, bude mužstvo řešeno
dle tabulky pokut nad rámec disciplinárního řádu

m) Evidence trestů
 Každé mužstvo je povinné vést vlastní evidenci trestů.
 Pokud hráč, bez ohledu na kategorii, obdrží třetí vyšší trest (OT, OK), automaticky se mu zastavuje
činnost na dvě utkání.
 Po každém dalším trestu se zastavuje činnost na další utkání (4 trest = 3 utkání, 5 trest = 4 utkání atd.)
Pozn.: Tresty se sčítají ze všech kategorií dohromady a trest zastavení činnosti se vztahuje na první
dvě utkání mužstva, na jehož soupiskách hráč figuruje.
Pokud hráč nastoupí do utkání v době, kdy mě mít na základě evidence trestů zastavenou
činnost, bude jeho start řešen disciplinárně, jako neoprávněný start.
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n) Přestupy, hostování, střídavé starty
 Přestupy jsou povoleny dle SŘ.
 Přestupní termín končí 25.5. 2020.
 Hráč, který přestoupí do jiného klubu, musí před play-off v novém klubu nastoupit a zúčastnit se hry
minimálně ve 2 utkání základní části.
 Hráč, který do mužstva nepřestoupí a je řádně registrován a uveden na soupisce mužstva nemusí před
play-off splnit kritérium o dvou odehraných zápasech v základní části.
 V soutěží extraliga se nepřestupuje!
o) Povinné starty
Do final four extraligy může zasáhnout pouze hráč, který odehraje v aktuální sezóně minimálně 2 zápasy v
základní části nebo v play-off.
p) Termíny utkání
 Jsou pevně dané dle rozpisu příslušné soutěže a v případě, že klub nebude z různých důvodů
disponovat domácí plochou, může si utkání předehrát či dohrát v náhradním termínu. Utkání v
náhradním termínu, proti původnímu, však musí být odehráno nejdříve týden před a maximálně
týden po původním termínu a za předpokladu souhlasu soupeře a řídícího orgánu.
Utkání lze sehrát i na náhradním hřišti v původním termínu za předpokladu, že hřiště není vzdáleno
více jak 50 km od původního místa utkání. Bude-li utkání sehráno na náhradním hřišti v původním
termínu, není nutný souhlas soupeře a řídícího soutěže, ale je nutné písemné potvrzení soupeře i
řídícího orgánu, že berou změnu místa na vědomí.
 Mužstva mají možnost svá utkání po dohodě se soupeřem a se svolením řídícího orgánu přeložit i na
jiný termín. Takovému požadavku bude však vyhověno pouze na základě písemné žádosti zaslané
řídícímu soutěže nejpozději 14 dní před utkáním a to pouze v opodstatněných a ve výjimečných
případech, za předpokladu, že řídící soutěže shledá tyto důvody jako opodstatněné
 Soutěže se nebudou přerušovat
q) Zápisy o utkání
U všech mistrovských utkání se bude používat elektronický zápis.
Kluby nemají povinnost tiskárny a zápisy se po utkání netisknou.
Uzavřený zápis bude po utkání odeslán elektronicky vedoucím klubu a rozhodčím.
V případě, že by nebyl k dispozici elektronický zápis, domácí klub je povinen zajistit tištěný formulář zápisů
o utkání, vydané ČAILH v roce 2013.
Jedná se o propisovací variantu, kterou každý zástupce klubu obdrží poštou před zahájením soutěže v
dostatečném počtu.
Pozn. Platí pouze v případě technického výpadku apod. Pokud klub nezajistí podmínky pro zpracování
elektronického zápisu, zaplatí pokutu 1.000,- Kč za každý nezpracovaný zápis.
r) Zpracování zápisu o utkání
a. V zápise o utkání, pro příslušné utkání, mohou figurovat pouze hráči připraveni ke hře.
b. Hráč, který byl v zápise o utkání uveden, ale (vyjma brankáře) nezasáhl do hry, musí být ze zápisu
vyškrtnut.
c. Odpovědnost za vyškrtnutí hráče má vedoucí mužstva a rozhodčí utkání. Vedoucí je povinen tuto
skutečnost po skončení utkání oznámit rozhodčím a rozhodčí mají povinnost v průběhu utkání ve
spolupráci s boxem trestoměřičů start hráčů zaznamenat.
d. Pokud dojde k situaci, kdy není hráč ze zápisu vyškrtnut přesto, že nezasáhl do hry, bude vedoucí
mužstva a rozhodčí potrestán finanční pokutou.
Klub navíc obdrží finanční pokutu vy výši 3.000,- Kč a utkání bude kontumováno.
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PROPOZICE SOUTĚŽÍ INLINE HOKEJE 2020
s) Puky
Soutěž se hraje výhradně puky:
 STILMAT (jediný oficiální puk)
Schválená barva puků je černá (náhradní varianta oranžová nebo červená).
Puky jiných značek a barev pro soutěžní utkání nejsou přípustné!!!
V případě TV přenosu si řídící soutěže vyhrazuje právo úpravy typu či barvy kotouče dle
požadavků režiséra přenosu.
t) Rozhodčí
Rozhodčí jsou na všechna utkání delegováni obsazovacím úsekem KR prostřednictvím aplikace SRR.
Pořádající oddíl hradí paušály a cestovné rozhodčím před zahájením utkání na základě obdrženého
potvrzení o výkonu funkce a náhrad za dopravu dle platného sazebníku odměn.
Paušály za rozhodčí v extralize hradí kluby na účet ČAILH, která následně zajišťuje vyplácení rozhodčích.
Cestovné rozhodčím extraligy hradí převodem ČAILH.
Pořádající oddíl na požádání zajistí noclehy.
V případě, že se delegovaná dvojice rozhodčích nedostaví, postupuje se podle soutěžního řádu.
u) Delegáti
Na utkání budou nasazeni KR namátkově.
Delegáta na utkání lze nasadit na požádání klubů, v tomto případě klub, který si delegáta vyžádal, hradí
jeho plné náklady související s výkonem funkce a dopravy.
v) Hřiště
a. rozměr hřiště musí být 26 - 30 m x 52 – 60 m
b. hřiště musí být opatřeno speciálním plastovým povrchem určeným pro inline hokej a schváleným
řídícího orgánu. Leštěný beton a další povrchy jsou zakázány !
c. Mantinely výška 1,02 – 1,20 m s madlem
d. Branky – 1,22 x 1,83 m od vnitřní strany tyček, brankové tyčky musí být zhotoveny z trubek o
vnějším kruhovém průměru 5 cm a jsou natřeny červenou barvou
e. Branky musí mít instalovánu závěsnou síť
f. Lajnování hřiště musí být provedeno dle pravidel a musí být vyznačeno povinných pět bodů na
vhazování
g. Za brankami musí být plexi sklo, nebo napnutá síť s oky max.3,5 x 3,5 cm s výškou nad úroveň
mantinelů min1,80 m
h. Hřiště musí mít ukazatel času a výsledku
i. Hrací plocha hřiště bude upravena tak, aby v povrchu nebyly žádné viditelné trhliny, praskliny
apod.
j. Hrací plocha musí být čistá a suchá.
k. V blízkosti hřiště budou uzamykatelné šatny pro hosty a rozhodčí.
l. Šatna pro rozhodčí musí být samostatná.
Je nepřípustné, aby rozhodčí měli šatnu společnou s jedním z mužstev.
Šatny budou vytápěné, se sprchou s teplou vodou a WC
w) TV utkání
Řídící soutěže se zavazuje oznámit oběma klubům minimálně 7 dní předem, že jejich utkání bude přenášet
televize nebo budou zajištěny internetové stream přenosy.
Řídící soutěže si v návaznosti na podmínky mediálního partnera vyhrazuje právo upravit termín, začátek a
podmínky kteréhokoliv utkání dle potřeb mediálního partnera
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PROPOZICE SOUTĚŽÍ INLINE HOKEJE 2020
x) Technické náležitosti
 Rozhodčí budou důsledně kontrolovat ustanovení o nehrajícím trenérovi (vedoucím mužstva) !!!
 Rozhodčí budou důsledně kontrolovat ustanovení o jednotné výstroji !!!
 Pokud není k dispozici systém eZápisu, rozhodčí zašle originál zápisu o utkání doporučenou
poštou první pracovní den po skončení utkání na adresu: ČAILH, Zátopkova 100/2, PS40, Praha 6,
160 17
 Pokud se rozhodčí nedostaví, odpovědnost za odeslání zápisu přebírá domácí oddíl.
 V případě odebrání registračního průkazu ho rozhodčí první pracovní den po utkání zasílá poštou
na adresu ČAILH, Zátopkova 100/2, PS40, Praha 6, 160 17
 Rozhodčí hlásí neprodleně (do 1 hod) po skončení utkání všechny mimořádné situace a
disciplinární tresty předsedovi KR.
 Hráč vyloučený do konce utkání musí ihned opustit prostor hřiště a odejít do kabin. Nesmí se
zdržovat na hráčské lavici ani v bezprostřední blízkosti prostoru hřiště. Za dodržení tohoto
ustanovení odpovídá vedoucí družstva.
y) Pořadatelské a zdravotní služba
 Domácí klub je povinen zajistit pořadatelskou a zdravotní službu.
 Hlavní pořadatel musí být zapsán do příslušné kolonky v zápise o utkání.
 Pořadatelská služba zodpovídá za vozidlo rozhodčích a autobus či jiné dopravní prostředky
hostujících hráčů.

12. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
a) Startovné dle článku č. 4 propozic soutěží
b) Delegovaný rozhodčí má nárok na odměnu za výkon funkce na základě předpisu o výplatě rozhodčích.
Hradí pořádající oddíl před zahájením utkání.
V soutěži extraliga hradí kluby jednotnou částku na účet ČAILH, která následně vyplácí rozhodčí
bezhotovostní platbou.
c) K účtování poplatků je oprávněna LK a DK ČAILH
d) Registrační poplatky
 Nová registrace
300,- Kč (platnost 3 roky)
 Nová registrace hráče mladšího 18 let
100,- Kč (platnost 3 roky)
 Nová registrace ženy
100,- Kč (platnost 3 roky)
 Přestup
300,- Kč
 Hostování
300,- Kč
 Střídavý start
300,- Kč (platnost 1 sezóna)
e) Licenční poplatky
 Rozhodčí
200,- Kč / sezóna
 Trenér
300,- Kč / platnost 5 let
Poplatek za registraci v ISIH se bude hradit dle nabízených variant systému avšak registrace hráče je platná až po
uhrazení registračního poplatku.
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13. MARKETINGOVÉ NÁLEŽITOSTI
Klub je povinen se podřídit kolektivní marketingové smlouvě uzavřenou mezi ČAILH a partnerem.
Na základě případné smlouvy je klub povinen ČAILH poskytnout určené marketingové plochy (přední strana přilby
o rozměru 15 x 5 cm a rukávy dresu o rozměrech 30 x 15 cm).
Klub je povinen ČAILH poskytnout 2 ks reklamní plochy na mantinelu domácího hřiště o rozměrech
90 x 200 cm a umístit na nich reklamu, kterou od ČAILH obdrží.

14. TERMÍNY ŠKOLENÍ

•
•

Školení trenérů
Školení rozhodčích

- bude upřesněno
- bude upřesněno
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PROPOZICE SOUTĚŽÍ INLINE HOKEJE 2020
15. TABULKA POKUT NAD RÁMEC SOUTĚŽNÍHO A DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU

MUŽSTVA
1. Odhlášení mužstva ze soutěže
před zahájením
V průběhu soutěže

5.000,- Kč
10.000,- Kč

2. Nedostavení se k utkání bez důvodu
1. případ
5.000,- Kč
2. případ
7.500,- Kč
3. případ
10.000,- Kč
+ vyloučení ze soutěže
3. Předčasné ukončení utkání z viny družstva

5.000,- Kč

4. Sehrání utkání mimo původní termín bez vědomí LK

5.000,- Kč

5. Neoprávněný start hráče po 3 a více uložených trestech

1.500,- Kč

6. Nesprávný počet hráčů ke hře dle technických norem (8+1)

1.500,- Kč

7. Nejednotná výstroj dle nařízení pro příslušnou soutěž
(pouze pokud je, nutné hráče připustí ke hře, aby mohlo být utkání sehráno)

1.500,- Kč

8. Pozdní nastoupení k utkání z viny družstva

500,- Kč

9. Neoprávněný start hráče bez registrace nebo neuvedeného na soupisce v systému ISIH
9. Pozdě předložené podklady k utkání mužstvem

5.000,- Kč
200,- Kč

10. Nepředložené podklady k utkání mužstvem

1.000,- Kč

11. Zesměšňování nebo znehodnocování utkání

10.000,- Kč

12. Urážky řídících členů ČAILH

10.000,- Kč

13. Neúčast na závěrečné turnaji, utkání play-off nebo play-out

10.000,- Kč

JEDNOTLIVCI
1. Zesměšňování nebo znehodnocování utkání

5.000,- Kč

2. Předčasné ukončení utkání z viny hráče

2.000,- Kč

3. Urážky řídících členů ČAILH

5.000,- Kč

ROZHODČÍ
1. Pozdě nebo nenahlášené mimořádné události dle pokynů KR

200,- Kč

2. Pozdní nástup na plochu vinou rozhodčích

200,- Kč

3. Chyby v zápise (nepopsané VT, OT, TS apod.…)

300,- Kč

4. Připuštění hráče v nejednotné výstroji

500,- Kč

5. Nedostavení se k utkání vinou rozhodčího

1000,- Kč
+ pozastavení činnosti

Všechny výše uvedené přestupky mohou být též dále řešeny DK dle SŘ
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16. PŘÍLOHY
1.
2.
3.
4.

Povinná výstroj pro soutěže inline hokeje 2020
Ostatní nařízení pro soutěže inline hokeje 2020
Hrací doba a doba trestů pro soutěže inline hokeje 2020
Starty hráčů v soutěžích 2020

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ






Propozice jsou platné pro všechny členské kluby ČAILH startujících v mistrovských soutěží.
Propozice jsou platné od 1.1. 2020.
Za porušení propozic se členský klub vystavuje disciplinárnímu postihu
Podáním přihlášky do příslušné soutěže zástupce klubu automaticky souhlasí s propozicemi
Změny v propozicích může prezídium učinit kdykoliv a následně změnu oznámí příslušným klubům.

TABULKA POJMŮ
ČAILH = Česká asociace inline hokeje
ISIH = Informační systém inline hokeje
LK = Ligová komise
DK = Disciplinární komise
KR = Komise rozhodčích
SŘ = Soutěžní řád
DŘ = Disciplinární řád
SRR = Systém Rozdělení Rozhodčích – aplikace pro činnost rozhodčích

Za ČAILH
Tomáš Würtherle
Prezident ČAILH
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PROPOZICE SOUTĚŽÍ INLINE HOKEJE 2020
PŘÍLOHA Č.1

POVINNÁ VÝSTROJ PRO SOUTĚŽE INLINE HOKEJE 2020
Dresy

Kalhoty

Přilby

Krátké
hokejové kalhoty

Chránič očí

Celoobličejový
kryt

Chrániče ramen

Extraliga

Shodná
barva a typ

Shodná
barva a typ

Shodná
barva

Zakázané

Nepovinné

Hráči mladší
18 let

Nejsou povinná
ani zakázaná

1.Liga

Shodná
barva a typ

Shodná
barva

X

Zakázané

Nepovinné

Hráči mladší
18 let

Nejsou povinná
ani zakázaná

2.Liga

Shodná
barva a typ

X

X

Zakázané

Nepovinné

Hráči mladší
18 let

Nejsou povinná
ani zakázaná

Extraliga
Juniorů

Shodná
barva a typ

Shodná
barva a typ

X

Zakázané

Nepovinné

Hráči mladší
18 let

Nejsou povinná
ani zakázaná

Dorost

Shodná
barva a typ

X

X

Povolené

X

Všichni hráči

Nejsou povinná
ani zakázaná

Starší žáci

Shodná
barva a typ

X

X

Povolené

X

Všichni hráči

Nejsou povinná
ani zakázaná

Mladší žáci

Shodná
barva a typ

X

X

Povolené

X

Všichni hráči

Nejsou povinná
ani zakázaná

Přípravka

Shodná
barva a typ

X

X

Povolené

X

Všichni hráči

Nejsou povinná
ani zakázaná

Soutěž

Hráči s nejednotnou výstrojí, dle nařízení NEBUDOU PŘIPUŠTĚNI KE HŘE !!!
Pokud by nepřipuštění hráčů znamenalo nemožnost sehrátí utkání, rozhodčí hráče ke hře připustí, zaznamená v zápise a KLUB UHRADÍ POKUTU 1.500,-

PROPOZICE SOUTĚŽÍ INLINE HOKEJE 2020
PŘÍLOHA Č.2

OSTATNÍ NAŘÍZENÍ PRO SOUTĚŽE INLINE HOKEJE 2020

Soutěž

Trenérská
licence

Extraliga

Povinnost
předložit

Nehrající
osoba

Cestovné
rozhodčím

Paušály
rozhodčím

Potvrzené
soupisky

Soupisky A a B
v jedné soutěži

Střídavé
starty

Pouze kluby s
A a B týmy v
soutěžích
Pouze kluby s
A a B týmy v
soutěžích
Pouze kluby s
A a B týmy v
soutěžích

X

Pouze z nižší
soutěže

Potvrzené a pohyb
mezi týmy není
povolen

Pouze z nižší
soutěže

X

Pouze z nižší
soutěže

X

X

X

Povinná

Hradí ČAILH

Hradí ČAILH

1.Liga

Povinnost
předložit

X

Hradí domácí
Klub

Hradí domácí
Klub

2.Liga

X

X

Hradí domácí
Klub

Hradí domácí
Klub

Extraliga
Juniorů

Povinnost
předložit

Povinná

Hradí domácí
Klub

Hradí domácí
Klub

Dorost

Povinnost
předložit

Povinná

Hradí domácí
Klub

Hradí domácí
Klub

X

Starší žáci

Povinnost
předložit

Povinná

Hradí domácí
Klub

Hradí domácí
Klub

X

Mladší žáci

Povinnost
předložit

Povinná

Hradí domácí
Klub

Hradí domácí
Klub

X

Přípravka

Povinnost
předložit

Povinná

Hradí domácí
Klub

Hradí domácí
Klub

X

Nebude-li trenérský průkaz předložen, rozhodčí zaznamená skutečnost do zápisu.
Pokud nebude přítomna nehrající osoba na hráčské lavici, rozhodčí zaznamená skutečnost do zápisu.
Hráči na střídavý start musejí být v zápase označeni symbolem "SS".
Pokud má mužstvo povinnost předkládat soupisky, budou předkládané prostřednictvím ISIH.

Potvrzené a pohyb
mezi týmy není
povolen
Potvrzené a pohyb
mezi týmy není
povolen
Potvrzené a pohyb
mezi týmy není
povolen
Potvrzené a pohyb
mezi týmy není
povolen

X
X
X
X

PROPOZICE SOUTĚŽÍ INLINE HOKEJE 2020
PŘÍLOHA Č.3
Soutěž

HRACÍ DOBA A DOBA TRESTŮ PRO SOUTĚŽE INLINE HOKEJE 2020
Pravidla

Základní hrací
doba

Prodloužení
zákl. část

Samostatné
nájezdy
3 nájezdy, dále po
jednom do
rozhodnutí
3 nájezdy, dále po
jednom do
rozhodnutí

Délka trestů

Věková kategorie

Minimální počet
hráču ke hře

1,5 min

2001 a starší

8+1
6 + 1 k zahájení

1,5 min

2001 a starší

8+1
6 + 1 k zahájení

Extraliga

IIHF

4 x 12 min

5 min
ve 3 hráčích

1.Liga

IIHF

4 x 12 min

X

2.Liga

IIHF

4 x 12 min

X

X

1,5 min

2001 a starší

8+1
6 + 1 k zahájení

Extraliga
Juniorů

WS

2 x 20 min
*2 x 15 min

X

3 nájezdy, dále po
jednom do
rozhodnutí

2 min
*1,5 min

2002, 2003

8+1
6 + 1 k zahájení

Dorost

WS

2 x 20 min
*2 x 15 min

X

X

2 min
*1,5 min

2004, 2005
dívky 2003

8+1
6 + 1 k zahájení

Starší žáci

WS

2 x 15 min

X

X

1,5 min

2006, 2007
dívky 2005

8+1
6 + 1 k zahájení

Mladší žáci

WS

2 x 15 min

X

X

1,5 min

2008, 2009
dívky 2007

8+1
6 + 1 k zahájení

Přípravka

WS

2 x 15 min

X

X

1,5 min

2010 a mladší
dívky 2009

8+1
6 + 1 k zahájení

* Hrací doba a doba trestů v případě turnajového systému soutěže.
Předpsaný počet hráčů pro zahájení utkání je 8+1.
Pokud počet hráčů bude nižší, rozhodčí utkání zahájí a skutečnost poznamená v zápise o utkání.
Pokud bude počet hráčů je hře nižší než 6+1, rozhodčí utkání nezahájí.

PROPOZICE SOUTĚŽÍ INLINE HOKEJE 2020
PŘÍLOHA Č.4

STARTY HRÁČŮ V SOUTĚŽÍCH 2020
Počet cizinců na
soupisce

Počet kmenových
hráčů ze
zahraničních
soutěží

Povinné starty
před play-off

Povinné starty
před finalovými
turnaji

X

2

Počet hráčů
bez omezení

Cizinci 2
Zahr. Hráč 2
Ostatní 0

2

25.04.2020

Přestupy do
termínu nebo nově
registrovaný

25.05.2020

2

Počet hráčů
bez omezení

X

2

2.Liga

25.04.2020

Přestupy do
termínu nebo nově
registrovaný

25.05.2020

2

X

X

X

Extraliga
Juniorů

25.04.2020

Přestupy do
termínu nebo nově
registrovaný

25.05.2020

2

Počet hráčů
bez omezení

X

2

25.04.2020

Přestupy do
termínu nebo nově
registrovaný

25.05.2020

2

X

X

2

Starší žáci

25.04.2020

Přestupy do
termínu nebo nově
registrovaný

25.05.2020

2

X

X

2

Mladší žáci

25.04.2020

Přestupy do
termínu nebo nově
registrovaný

25.05.2020

2

X

X

2

25.04.2020

Přestupy do
termínu nebo nově
registrovaný

25.05.2020

2

X

X

2

Soutěž

Extraliga

1.Liga

Dorost

Přípravka

Uzávěrka
soupisek

Doplnění na
soupisku

25.04.2020

Není možné
ani u nově
registrovaného

Konec
přestupního
termínu

