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VYSVùTLIVKY
Doruãení
Pﬁedání originálu dokumentÛ osobnû (proti potvrzené kopii), registrovanou
po‰tou nebo faxem se zpûtn˘m potvrzením pﬁíjemce (v tomto pﬁípadû musí b˘t
originál doruãen nejpozdûji do 10 dnÛ od data doruãení faxem).
Hostování
Postoupení ve‰ker˘ch práv na hráãe do jiného klubu na ãasovû omezené období.
Hráã
Hráã inline hokeje vãetnû juniorÛ, dorostencÛ a ÏákÛ pÛsobících v soutûÏích
ﬁízen˘ch âAILH.
Klub
Oddíl nebo klub s jedním nebo více druÏstvy jedné nebo vícero vûkov˘ch kategorií, jehoÏ alespoÀ jedno druÏstvo se úãastní ligy. Pod oddílem se rozumí
organizaãní jednotka, která je souãástí vût‰ího celku (TJ, SK). Pod klubem se
rozumí stejná, ale samostatná organizaãní jednotka.
Liga
Dlouhodobá mistrovská soutûÏ v inline hokeji na území âR.
Mistrovská utkání
V‰echna utkání zahrnuta do mistrovské soutûÏe.
Pﬁestup
Postoupení ve‰ker˘ch práv na hráãe do jiného klubu na ãasovû neomezenou
dobu.
Reprezentace
Reprezentaãní nebo jinak oznaãen˘ v˘bûr hráãÛ a funkcionáﬁÛ, ustanoven˘
pﬁedsednictvem âAILH.
Vedoucí ligy
Povûﬁen˘ nebo volen˘ funkcionáﬁ ﬁídícího orgánu soutûÏe.
Sezóna
âasov˘ úsek od data úvodního mistrovského utkání aÏ do data posledního
mistrovského utkání vãetnû.
Utkání
Ve‰keré zápasy v inline hokeji dle platn˘ch pravidel a ﬁádÛ.
Voln˘ hráã
Hráã, u nûjÏ se klub vzdal ve‰ker˘ch práv ve prospûch samotného hráãe nebo které hráã získal v souladu s ustanoveními inline hokejov˘ch ﬁádÛ. Voln˘
hráã je rovnûÏ hráã, kter˘ se vrátil z trvalého transferu v zahraniãí do âR.
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HLAVA I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. SoutûÏní a disciplinární ﬁád je závazn˘ pro âAILH, v‰echny oddíly a kluby inline hokeje (dále jen kluby), sdruÏení klubÛ, hráãe a hráãky (dále jen hráãe), trenéry a trenérky (dále jen trenéry), rozhodãí a funkcionáﬁe asociace a klubÛ.
¤ády upravují zejména chování a vystupování v˘‰e jmenovan˘ch v soutûÏích,
v pﬁípravû a bûhem náv‰tûvy inline hokejov˘ch areálÛ. âlen âAILH je povinen
se chovat ukáznûnû a dbát zájmÛ sportu pﬁi svém vystupování.
2. V‰echna poru‰ení ustanovení tohoto ﬁádu, rozpisu soutûÏe a jin˘ch sportovnû
technick˘ch pﬁedpisÛ a pokynÛ ﬁídících orgánÛ ﬁe‰í pﬁíslu‰n˘ sportovnû technick˘ orgán a ve své pÛsobnosti provádí opatﬁení sám nebo ve spolupráci
s dal‰ími odborn˘mi orgány nebo pﬁípad postoupí disciplinární komisi.
3. Zmûny a doplÀky tohoto ﬁádu provádí pﬁedsednictvo âAILH, jeho v˘klad provádí pﬁedsednictvo âAILH prostﬁednictvím povûﬁen˘ch orgánÛ.
4. Tento soutûÏní ﬁád platí od 1. 1. 2006.
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HLAVA II.
ORGANIZACE SOUTùÎÍ
âlánek 201
¤ízení soutûÏí
1. V inline hokeji se v âeské republice organizují mistrovské a nemistrovské, dlouhodobé a krátkodobé soutûÏe. Pod pojmem mistrovské (postupové) soutûÏe
se rozumí soutûÏe, ve kter˘ch se udûluje titul „mistr“ nebo „pﬁeborník“ pﬁíslu‰né vûkové kategorie a území a dále kvalifikaãní a dlouhodobé soutûÏe, které organizují ﬁídící orgány asociace s udûlenou licencí. V‰echny ostatní soutûÏe
se povaÏují za nemistrovské (nepostupové).
2. SoutûÏe organizují a ﬁídí ligová komise âAILH, regionální, krajské a okresní v˘konné v˘bory âAILH a jejich sportovnû technické orgány, mûstské v˘konné v˘bory âAILH a jejich sportovnû technické orgány, kluby nebo jejich sdruÏení,
dále jen „ﬁídící orgány“. Tyto ﬁídící orgány ve své pÛsobnosti rozhodují o struktuﬁe a hracím systému soutûÏe, kterou ﬁídí. ¤ídící orgány mistrovsk˘ch soutûÏí musí mít licenci âAILH. ¤ídící orgán soutûÏe vydává nejménû 3 t˘dny pﬁed
zahájením soutûÏe rozpis a propozice dlouhodobé soutûÏe nebo propozice
krátkodobé soutûÏe vãetnû termínÛ utkání. ¤ídící orgán soutûÏe je zodpovûdn˘ za ﬁádn˘ prÛbûh soutûÏe a schvaluje v˘sledky soutûÏe.
3. Plánování soutûÏí vychází ze sportovního kalendáﬁe celostátních soutûÏí a akcí, na jehoÏ podkladû pﬁipraví ﬁídící orgány své vlastní sportovní kalendáﬁe.
Údaje ve sportovních kalendáﬁích jsou závazné pro pﬁíslu‰né niÏ‰í ﬁídící orgány a jejich zmûny a doplÀky lze provádût jen se souhlasem orgánu, kter˘ kalendáﬁ vydal.
V˘klad:
Celoroãní tréninkov˘ cyklus se dûlí na ãtyﬁi období:
a) pﬁípravné období
b) pﬁedzávodní období
c) hlavní období s vloÏen˘mi mezicykly
d) pﬁechodné období.
V pﬁípravném a pﬁedzávodním období a v mezicyklech se plánují pﬁátelská a pﬁípravná (kontrolní) utkání a soutûÏe, v hlavním období se plánují mistrovské soutûÏe a v pﬁechodném období se neplánují Ïádná
utkání ani soutûÏe. ¤ídící orgány sestavují sportovní kalendáﬁe v souladu s uveden˘mi zásadami.
4. Propozice soutûÏe obsahují název soutûÏe, adresu ﬁídícího orgánu, ãíslo jeho
bankovního úãtu, pﬁíp. IâO, a sloÏení v‰ech komisí ﬁídícího orgánu vãetnû hospodáﬁe. Dále definují pravidla a ﬁády soutûÏe vãetnû odchylek, startovné, rozpis a nasazení rozhodãích.
5. K organizování soutûÏí jsou vydány tyto závazné dokumenty s dlouhodobou
platností:
a) pravidla inline hokeje
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b) soutûÏní ﬁád
c) disciplinární ﬁád
d) pﬁestupní ﬁád
e) registraãní ﬁád
¤ídící orgány ve své pÛsobnosti vydávají sportovní kalendáﬁ a rozpisy soutûÏí, pﬁípadnû dal‰í ﬁády, smûrnice a naﬁízení, které v‰ak nesmûjí b˘t v rozporu
s jiÏ platn˘mi ﬁády a smûrnicemi âAILH.
6. ¤ídící orgány soutûÏí udûlují vítûzÛm soutûÏí tituly a ceny. Titul „mistr“ nebo
„pﬁeborník“ mÛÏe udûlit jen ﬁídící orgán asociace. Vítûz musí obdrÏet uznání
v kaÏdém pﬁípadû v kterékoliv soutûÏi. Jako uznání lze udûlit diplomy, plakety,
medaile, poháry nebo ceny.
7. V pravidelnû vypisovan˘ch soutûÏích lze udûlit cenu doãasnû nebo trvale putovní, v takovém pﬁípadû musí vítûz kromû zapÛjãení putovní ceny obdrÏet kopii putovní ceny nebo jiné uznání do trvalého drÏení. Putovní cena, která nebyla
dosud trvale získána, se propÛjãuje vítûzi nejdéle do 1 mûsíce pﬁed ukonãením dal‰ího roãníku soutûÏe. NedodrÏení této lhÛty se povaÏuje za disciplinární provinûní.

âlánek 202
Zaﬁazování druÏstev do soutûÏí
1. Mistrovské soutûÏe v inline hokeji se rozdûlují do tûchto soutûÏních tﬁíd:
a) Extraliga (dospûlí), Mistrovství âR mládeÏe (dorost , Ïáci a pﬁípravka)
b) I. liga
c) regionální a krajská liga
d) okresní a jim na roveÀ postavené ligy
e) ostatní pﬁebory a soutûÏe a turnaje.
2. Podmínky pro úãast druÏstva v mistrovské soutûÏi stanovuje kaÏdoroãnû ﬁídící orgán soutûÏe. Mezi základní podmínky úãasti v soutûÏi patﬁí:
a) právo úãasti v soutûÏi (ãl. 203)
b) územní pﬁíslu‰nost regionální a okresní ligy stanovuje pﬁedsednictvo
âAILH, pﬁíslu‰nost klubu (nebo jeho druÏstva) k ﬁídícímu orgánu soutûÏe; zaﬁazení druÏstva do územního celku jiného ﬁídícího orgánu soutûÏe lze provést
po vzájemné dohodû obou ﬁídících orgánÛ soutûÏe, dohoda zahrne i podmínky a délku zaﬁazení
c) pﬁihlá‰ka druÏstva do soutûÏe, odevzdaná ve stanoveném termínu
d) soupiska druÏstva (ãl. 206).
3. DruÏstva Extraligy a I. ligy a druÏstva dorostu , ÏákÛ a pﬁípravky v‰ech soutûÏních tﬁíd jsou povinna mít kvalifikovaného trenéra nebo vedoucího druÏstva,
schváleného ﬁídícím orgánem soutûÏe.
4. ¤ídící orgán soutûÏe mÛÏe jako podmínku úãasti druÏstva v soutûÏi stanovit
penûÏní vklad. Tento penûÏní vklad propadá ve prospûch ﬁídícího orgánu soutûÏe, pokud druÏstvo vystoupí ze soutûÏe po vydání rozpisu soutûÏí. Z vkladu
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mohou b˘t hrazeny finanãní pokuty a poplatky uloÏené ﬁídícím orgánem, vklady pﬁi námitkách nebo odvolacím ﬁízení a náhrady vznikl˘ch ‰kod zpÛsoben˘ch
druÏstvem. Vklad cel˘ nebo sníÏen˘ o v˘‰e uvedené ãástky vrátí ﬁídící orgán
klubu do 3 mûsícÛ od skonãení soutûÏe nebo bude pﬁeveden do dal‰í sezóny.
5. ¤ídící orgán soutûÏe mÛÏe jako podmínku úãasti druÏstva v soutûÏi stanovit
startovné. Startovné se pouÏije na ãásteãné krytí nákladÛ organizace soutûÏe
a hradí se spoleãnû s pﬁihlá‰kou do soutûÏe. Nezúãastní-li se druÏstvo soutûÏe nebo vystoupí-li ze soutûÏe, startovné se nevrací.
6. ¤ídící orgán soutûÏe má právo nezaﬁadit nebo vylouãit z úãasti v soutûÏi druÏstvo, které neplní své povinnosti, poru‰uje stanovy a závazné dokumenty
âAILH nebo závaÏnû nerespektuje povinnosti stanovené ﬁídícím orgánem.

âlánek 203
Právo úãasti v soutûÏi
1. Právo úãasti v soutûÏi získá klub umístûním v pﬁedcházejícím roãníku, postupem z niÏ‰í soutûÏe, sestupem z vy‰‰í soutûÏe nebo pﬁevedením práva úãasti v soutûÏi v souladu s odst. 2 aÏ 6. To v‰ak platí jen tehdy, není-li rozpor
s dal‰ími ustanoveními tohoto ﬁádu, zejména ãl.201. Právo úãasti získané
umístûním nebo postupem druÏstva se pﬁizná za podmínky, bude-li v nové sezónû za klub registrováno více neÏ 50% hráãÛ startujících za toto druÏstvo
v pﬁedcházející sezónû.
2. JestliÏe se klub rozdûlí na dva nebo více klubÛ, musí vedení pÛvodního klubu
urãit, kam pﬁe‰lo právo úãasti jednotliv˘ch druÏstev v soutûÏích.
Nástupnickému klubu zÛstává právo úãasti v soutûÏi, v níÏ bylo zaﬁazeno druÏstvo klubu. To v‰ak platí jen tehdy, zÛstane-li v takovém druÏstvu více neÏ 50%
hráãÛ pÛvodního druÏstva. Nástupnické kluby startují v soutûÏích pod názvy,
které si stanoví. Pokud vedení pÛvodního klubu o nástupnictví nerozhodne,
uãiní tak ﬁídící orgán soutûÏe. Stejn˘m zpÛsobem se postupuje pﬁi slouãení
klubÛ.
3. Zanikne-li klub, pﬁiznává se nástupnictví v soutûÏi klubu, do jehoÏ druÏstva
pﬁejde více neÏ 50% hráãÛ zru‰eného druÏstva. Nárok na nástupnictví je moÏno uplatnit nejdéle do doby uzavﬁení pﬁihlá‰ek do soutûÏe nové sezóny.
Stejn˘m zpÛsobem se postupuje, nepﬁihlásí-li se klub nebo druÏstvo do soutûÏe.
4. Zanikne-li klub, aniÏ by zanechal nástupce, ztrácí jeho druÏstva právo úãasti
v soutûÏích, v nichÏ startovala. Takto uvolnûná místa obsadí ﬁídící orgán:
a) zmûnou poãtu sestupujících
b) zmûnou poãtu postupujících
c) pﬁenecháním práva úãasti v soutûÏi jinému klubu.
Stejn˘m zpÛsobem se postupuje, nepﬁihlásí-li se klub nebo druÏstvo do soutûÏe.
5. Rozdûlení, slouãení nebo zánik klubu oznámí klub písemnû ﬁídícímu orgánu
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a pﬁiloÏí soupisky v‰ech sv˘ch druÏstev.
6. Právo úãasti v soutûÏi podle odst. 2 aÏ 4 schvaluje ﬁídící orgán soutûÏe.

âlánek 204
Postupy a sestupy
1. Ustanovení o postupech a sestupech musí b˘t uvedeno v rozpisu soutûÏí.
V‰echny zmûny musejí b˘t ohlá‰eny pﬁed zahájením soutûÏe. Vítûz mistrovské
(postupové) soutûÏe má právo postupu do vy‰‰í soutûÏe nebo do kvalifikace
o tuto soutûÏ. Poãet sestupujících nebo postupujících se proti rozpisu soutûÏí upraví v návaznosti na sestupy z vy‰‰ích soutûÏí, pﬁípadnû postupy ãi zaﬁazení do vy‰‰ích soutûÏí.
2. Dvû nebo více druÏstev stejného klubu nemohou hrát ve stejné mistrovské
soutûÏi. V pﬁípadû, Ïe by k tomu mûlo dojít, postupuje se takto:
a) jestliÏe „B“ druÏstvo si vybojovalo postup do stejné soutûÏe, v níÏ je „A“
druÏstvo, nebude mu právo úãasti v soutûÏi pﬁiznáno a místo nûho postoupí druÏstvo na dal‰ím místû tabulky, které splÀuje stanovené podmínky
b) sestoupí-li z vy‰‰í soutûÏe „A“ druÏstvo do soutûÏe, v níÏ hraje „B“ druÏstvo, bude „B“ druÏstvo pﬁeﬁazeno do nejbliÏ‰í niÏ‰í soutûÏe bez ohledu na
své umístûní a upraví se poãet jin˘ch sestupujících nebo postupujících
c) jestliÏe by k úãasti „A“ i „B“ druÏstva mûlo dojít pﬁevodem práva úãasti
v soutûÏi, ﬁídící orgán soutûÏe takov˘ pﬁevod neschválí.
3. ¤ídící orgán mÛÏe v˘jimeãnû povolit start dvou druÏstev jednoho klubu v téÏe
soutûÏi. V pﬁípadû postupu jednoho z tûchto druÏstev do kvalifikace v ní mohou hrát hráãi obou druÏstev bez poãetního omezení.
4. Kvalifikaãní soutûÏ je organizována jako krátkodobá mistrovská soutûÏ a její
vítûz má právo postupu do vy‰‰í soutûÏe. Klub, kter˘ se kvalifikace úãastní,
musí vyhovovat v‰em podmínkám pro úãast stanoven˘m soutûÏním ﬁádem
a ﬁídícím orgánem soutûÏe a musí pouÏít soupisku hráãÛ ze soutûÏe, ve které
získal právo úãasti v kvalifikaci. Klub, kter˘ nepodá pﬁihlá‰ku do kvalifikace (ãl.
202, odst. 2 c), bude v pﬁí‰tí sezónû zaﬁazen do dosavadní soutûÏní tﬁídy.

âlánek 205
Vûkové kategorie
1. Základní vûkové kategorie:
a) pﬁípravka - hráãi, kteﬁí pﬁed 31.12. pﬁíslu‰ného roku nedovr‰ili 10 let
b) mlad‰í Ïáci - hráãi, kteﬁí pﬁed 31.12. pﬁíslu‰ného roku dovr‰ili 10 let a vûkovû neodpovídají kategorii vy‰‰í
c) star‰í Ïáci - hráãi, kteﬁí pﬁed 31.12. pﬁíslu‰ného roku dovr‰ili 12 let a vûkovû neodpovídají kategorii vy‰‰í
d) mlad‰í dorost - hráãi, kteﬁí pﬁed 31.12. pﬁíslu‰ného roku dovr‰ili 14 let
a vûkovû neodpovídají kategorii vy‰‰í
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e) star‰í dorost - hráãi, kteﬁí pﬁed 31.12. pﬁíslu‰ného roku dovr‰ili 16 let
a vûkovû neodpovídají kategorii vy‰‰í
g) dospûlí - hráãi, kteﬁí pﬁed 31.12. pﬁíslu‰ného roku dovr‰ili 18 let.
V místech a oblastech, kde jsou pro to podmínky, mohou b˘t soutûÏe v Ïákovsk˘ch kategoriích organizovány po jednotliv˘ch tﬁídách základní ‰koly.
2. ¤ídící orgán mÛÏe poﬁádat soutûÏ i v jin˘ch vûkov˘ch kategoriích nebo organizovat soutûÏ spoleãnû pro star‰í a mlad‰í dorost nebo pro star‰í a mlad‰í
Ïáky.
3. Dnem, kdy dosáhne vûku vy‰‰í kategorie, mÛÏe hráã pﬁejít do soutûÏe vy‰‰í
kategorie nebo pokraãovat do konce sezóny v dosavadní kategorii. Po pﬁechodu do vy‰‰í kategorie uÏ nesmí startovat v dosavadní kategorii. Tento pﬁechod je moÏn˘ jen mezi druÏstvy jednoho klubu.
4. Vyspûl˘m a dobﬁe trénovan˘m hráãÛm mÛÏe klub umoÏnit start ve vy‰‰í vûkové kategorii (ostar‰ení). Protokol o souhlasu se startem hráãe ve vy‰‰í vûkové kategorii potvrzují hráã (u mladistv˘ch hráãÛ rodiã nebo zákonn˘
zástupce), lékaﬁ a klub. Jeho platnost je na jedno soutûÏní období a v‰echny v˘konnostní stupnû soutûÏí. Na Ïádost rozhodãího musí vedoucí druÏstva tento protokol pﬁedloÏit. Vûkovû mlad‰í hráã musí b˘t v zápise o utkání
oznaãen písmenem: P (pﬁípravka), Î (Ïák) nebo MÎ (mlad‰í Ïák), SÎ (star‰í
Ïák), D (dorostenec) nebo MD (mlad‰í dorostenec), SD (star‰í dorostenec).
Takov˘ hráã startuje jen za druÏstvo vy‰‰í vûkové kategorie anebo smí souãasnû startovat za druÏstvo své vlastní i vy‰‰í vûkové kategorie (stﬁídav˘
start). Stﬁídav˘ start je moÏn˘ mezi druÏstvy jednoho klubu nebo nemá-li
mateﬁsk˘ klub druÏstvo vy‰‰í vûkové kategorie, mÛÏe b˘t spojen˘ s hostováním do jiného klubu.
Stﬁídav˘ start mÛÏe b˘t omezen propozicemi pﬁíslu‰né soutûÏe.

âlánek 206
Soupisky hráãÛ
1. Kluby pﬁedloÏí ﬁídícímu orgánu soutûÏe nejpozdûji 14 dnÛ pﬁed zahájením soutûÏe soupisku druÏstva ve dvou vyhotoveních. Kluby, které mají v soutûÏích
stejné vûkové kategorie „A“ a „B“ druÏstvo, pﬁedkládají soupisku ve ãtyﬁech
vyhotoveních. Na soupisce musí b˘t kdykoliv uvedeno nejménû 9 hráãÛ vãetnû nejménû 1 brankáﬁe. Soupiska musí obsahovat:
a) pﬁesn˘ název klubu, oznaãení druÏstva, vûková kategorie
b) jména a pﬁíjmení hráãÛ, ãísla registraãních prÛkazÛ a vlastnoruãní podpisy
hráãÛ
c) jméno a pﬁíjmení trenéra, vedoucího druÏstva, pﬁípadnû dal‰ích funkcionáﬁÛ klubu, jejich bydli‰tû a telefon.
2. Hráã mÛÏe b˘t uveden pouze na jedné soupisce a v mistrovsk˘ch utkáních
mÛÏe hrát jen za druÏstvo, na jehoÏ soupisce je uveden. V˘jimky jsou stanoveny takto:
a) Hráãi uvedení na soupisce „A“ druÏstva mohou nastoupit za „B“ druÏstvo,
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ale v jednom utkání nejvíce 3 hráãi bez ohledu na post. Stejn˘m zpÛsobem
mohou nastoupit hráãi „B“ druÏstva za „A“ druÏstvo.
b) Hráãi se stﬁídav˘m startem (ãl. 205, odst. 4 tohoto ﬁádu) nebo hostující na
vyzkou‰ení (ãl. 4, odst. 5 pﬁestupního ﬁádu) musí b˘t zapsáni do soupisek
obou druÏstev, ale musí b˘t oznaãeni písmeny SS na soupisce druÏstva
vy‰‰í vûkové kategorie, resp. HZ na soupisce druÏstva nového klubu.
c) Z hráãÛ hostujících na vyzkou‰ení mohou v jednom utkání hrát za druÏstvo vy‰‰í soutûÏe nejvíce 3 hráãi.
d) Ve stejné soutûÏi hráã nesmí startovat za více neÏ jedno druÏstvo souãasnû.
3. V jednom utkání mohou za muÏstvo nastoupit maximálnû celkem pouze
3 hráãi, kteﬁí nejsou uvedeni na soupisce muÏstva a splÀují nûkterou z v˘jimek odst. 2.
4. ¤ídící orgán soutûÏe soupisky zkontroluje a potvrdí. Jedno vyhotovení obdrÏí klub a pﬁedkládá je na v‰ech utkáních druÏstva. Soupiska platí do konce
sezóny.
5. Jde-li o klub s „A“ a „B“ druÏstvem, ﬁídící orgán soutûÏe „A“ druÏstva postoupí jedno vyhotovení soupisky ﬁídícímu orgánu soutûÏe „B“ druÏstva a po
jednom vyhotovení obdrÏí „A“ a „B“ druÏstvo. Stejn˘m zpÛsobem postupuje
ﬁídící orgán soutûÏe „B“ druÏstva. „A“ druÏstvo pﬁedkládá na sv˘ch utkáních
soupisku „B“ druÏstva jen v pﬁípadû, Ïe v utkání nastoupí hráã „B“ druÏstva.
Stejn˘m zpÛsobem postupuje „B“ druÏstvo u hráãÛ „A“ druÏstva.
6. JestliÏe má klub v soutûÏích stejné vûkové kategorie i „C“ druÏstvo, postupuje se analogicky podle odst. 1 aÏ 5 pro „B“ a „C“ druÏstvo.
7. Klub je povinen vy‰krtnout hráãe ze soupisky, jakmile ztratil moÏnost hrát za
klub. Údaje se ‰krtnou tak, aby zÛstaly ãitelné. Klub mÛÏe doplnit nového
hráãe na soupisku ihned po provedení registrace nebo zmûn v registraci ﬁídícím orgánem.
8. ZneuÏití soupisky, nepravdivé údaje nebo neoprávnûné záznamy v ní jsou
disciplinárním provinûním a budou trestány rovnûÏ hracími dÛsledky. Za disciplinární provinûní bude bráno také zneuÏití protokolu o ostar‰ení, nebo
uvedené nepravdivé údaje ãi neoprávnûné záznamy do tohoto protokolu.
Tento protokol je nedílnou souãástí soupisky muÏstva.

âlánek 207
Postupování soutûÏí (pﬁenechání práva úãasti v soutûÏi)
1. Oddíl mÛÏe pﬁenechat právo úãasti v soutûÏi jinému oddílu. Toto právo nemÛÏe oddíl uplatnit v období od 1. 4. pﬁíslu‰ného roku do konce soutûÏe. Za pﬁenechání práva úãasti v soutûÏi pﬁed zahájením sezóny, oznámené do 30. 3.
uhradí oddíl, kter˘ právo pﬁevzal, ﬁídícímu orgánu soutûÏe:
a) Podání Ïádosti do 15 dnÛ pﬁed zaãátkem soutûÏe:
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• Extraliga
3000
• I. liga
2000
• Krajská liga
1000
• Ostatní soutûÏe vãetnû mládeÏnick˘ch
500
b) Podání Ïádosti bûhem posledních 15 dnÛ pﬁed zaãátkem soutûÏe, ãi v prÛbûhu její první poloviny:
• Extraliga
5000
• I. liga
4000
• Krajská liga
2000
• Ostatní soutûÏe vãetnû mládeÏnick˘ch
1000
2. MuÏstvo, které pﬁebírá úãast v soutûÏi také pﬁebírá ve‰keré pﬁípadné finanãní
a závazky od odstoupiv‰ího muÏstva ve vztahu k této soutûÏi a pﬁedá písemné
prohlá‰ení ﬁídícímu orgánu této soutûÏe, Ïe nemá Ïádné dal‰í závazky vÛãi
svému dosavadnímu ﬁídícímu orgánu.
3. Obû muÏstva, která se dohodla na postoupení soutûÏe podají pﬁíslu‰nému ﬁídícímu orgánu soutûÏe spolu se Ïádostí písemnou dohodu, kterou stvrzují podpisy pﬁedsedÛ a razítky obou klubÛ.
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HLAVA III.
ORGANIZACE UTKÁNÍ
âlánek 301
Termín utkání
1. Termíny utkání jsou uvedeny v rozpisu soutûÏe a jsou závazné pro v‰echny
úãastníky soutûÏe.
2. Není-li rozpisem soutûÏí stanoven termín utkání vãetnû dne, pﬁesného zaãátku
a místa utkání, je poﬁádající klub povinen hlásit datum konání, pﬁesn˘ zaãátek
a místo utkání
a) ﬁídícímu orgánu soutûÏe
b) soupeﬁi
c) rozhodãím a delegátovi
d) orgánÛm, které utkání obsazují rozhodãími a ostatními ãinovníky utkání,
nejpozdûji 8 dnÛ pﬁed termínem utkání doporuãen˘m dopisem, e-mailem,
faxem nebo telegramem. Splnûní této povinnosti musí klub v pﬁípadû potﬁeby doloÏit, v opaãném pﬁípadû bude potrestán disciplinárnû nebo hracími dÛsledky. ¤ídící orgán mÛÏe upravit zpÛsob a termín hlá‰ení utkání
v rozpise soutûÏí.
3. Kluby mohou sehrát utkání ze závaÏn˘ch dÛvodÛ i mimo pÛvodní termín, jestliÏe jejich dohodu schválí ﬁídící orgán soutûÏe. ¤ídící orgán soutûÏe má právo
v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech naﬁídit sehrání utkání mimo pÛvodní termín nebo
sv˘m naﬁízením stanovit jednotn˘ zaãátek utkání téÏe soutûÏe v zájmu její regulérnosti.
4. Po vzájemné dohodû, kterou dají na vûdomí ﬁídícímu orgánu soutûÏe, mohou
kluby sehrát utkání v obráceném poﬁadí pﬁi dodrÏení termínu utkání (pﬁevzetí
poﬁadatelství). V takové dohodû souãasnû stanoví poﬁadatelství v dal‰ích vzájemn˘ch utkáních soutûÏe bûÏné sezóny.
5. NemÛÏe-li b˘t utkání sehráno nebo dokonãeno z vy‰‰í moci, je povinností klubÛ (druÏstev) se okamÏitû nebo nejpozdûji do 48 hodin dohodnout na novém
termínu a neprodlenû jej sdûlit ﬁídícímu orgánu soutûÏe.
6. Nedojde-li k dohodû klubÛ (druÏstev) o termínu utkání nebo dojde-li ke sporÛm
o místo ãi termín utkání, mÛÏe ﬁídící orgán termín utkání stanovit sv˘m naﬁízením.

âlánek 302
Místo utkání
1. Utkání se hrají v inline hokejov˘ch areálech vymezen˘ch ﬁídícím orgánem soutûÏe jen na hﬁi‰tích s licencí vyhovujících pravidlÛm inline hokeje. Klub je povinen v pﬁihlá‰ce do soutûÏe uvést, na kterém hﬁi‰ti nebo hﬁi‰tích bude svá
domácí utkání hrát, není-li to urãeno v rozpisu soutûÏe.
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2. Utkání mistrovsk˘ch soutûÏí se hrají jen na hﬁi‰tích pﬁedem schválen˘ch ﬁídícím orgánem soutûÏe. K uskuteãnûní utkání mistrovské soutûÏe mimo âeskou
republiku je tﬁeba souhlas soupeﬁe a ﬁídícího orgánu.
3. NemÛÏe-li klub odehrát utkání na pﬁedem oznámeném hﬁi‰ti (napﬁ. z dÛvodu
nezpÛsobilosti hﬁi‰tû, uvedení hﬁi‰tû mimo provoz, nedostatku provozních hodin apod.), mÛÏe pﬁi dodrÏení ostatních ustanovení tohoto ﬁádu utkání pﬁeloÏit
na jiné hﬁi‰tû za podmínky, Ïe vzdálenost z místa soupeﬁe nebude více neÏ
o ãtvrtinu vy‰‰í neÏ vzdálenost do místa, kde klub svá utkání hraje podle pﬁihlá‰ky ãi rozpisu soutûÏe. PﬁeloÏí-li klub utkání na hﬁi‰tû ve vût‰í vzdálenosti,
je ke konání utkání tﬁeba souhlas soupeﬁe nebo ﬁídícího orgánu soutûÏe.
4. Rozhodnutí o zpÛsobilosti hrací plochy pﬁíslu‰í jen rozhodãím.
5. Stane-li se hﬁi‰tû bezprostﬁednû pﬁed utkáním nebo v prÛbûhu utkání nezpÛsobilé k zahájení nebo pokraãování utkání (napﬁ. pro snûÏení, dé‰È, mlhu, poruchu technického zaﬁízení apod.), rozhodãí naﬁídí odstranûní závad. K tomu
mÛÏe zaãátek utkání odloÏit aÏ o 1 hodinu nebo utkání aÏ na dobu 1 hodiny
pﬁeru‰it. Nedojde-li ve stanovené lhÛtû k odstranûní závad a je-li zﬁejmé, Ïe se
tak nestane ani v nejbliÏ‰ích chvílích, rozhodãí utkání nezahájí nebo pﬁedãasnû ukonãí pro nezpÛsobilost hrací plochy. Pﬁi rozhodování o zpÛsobilosti hﬁi‰tû musí mít rozhodãí na zﬁeteli pﬁedev‰ím regulérnost utkání a zdraví hráãÛ,
souãasnû v‰ak vyãerpat v souãinnosti s poﬁádajícím klubem v‰echny moÏnosti
k uvedení hﬁi‰tû do ﬁádného stavu.

âlánek 303
Povinnosti klubÛ
1. Kluby odpovídají zejména za:
a) úãast druÏstev v soutûÏích podle pﬁihlá‰ek do soutûÏí a poÏadavkÛ ﬁídícího orgánu soutûÏe
b) zdravotní zpÛsobilost hráãÛ
c) vystupování a chování sv˘ch hráãÛ a funkcionáﬁÛ v soutûÏi a pﬁípravû na
soutûÏní období
d) ﬁádné plnûní sv˘ch finanãních závazkÛ a závazkÛ sv˘ch ãlenÛ vÛãi asociaci a ﬁídícímu orgánu soutûÏe

âlánek 304
Povinnosti poﬁádajícího klubu (poﬁadatele)
1. Poﬁadatelem mÛÏe b˘t klub nebo ﬁídícím orgánem soutûÏe v propozicích oznaãen˘ orgán. Poﬁádajícím klubem je klub, jehoÏ druÏstvo je v rozlosování u konkrétního utkání uvedeno na prvním místû. V krátkodobé soutûÏi je poﬁádající
klub uveden v propozicích. Poﬁádající klub odpovídá za zaji‰tûní a pﬁípravu utkání, regulérní prÛbûh utkání a bezpeãnost v‰ech úãastníkÛ. Povinnosti poﬁádajícího klubu (poﬁadatele) mohou b˘t upraveny v propozicích soutûÏe.
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2. Poﬁádající klub (poﬁadatel) je povinen:
a) hlásit termín utkání podle ãl. 301, odst. 2 a poﬁádat utkání na hﬁi‰ti vyhovujícím pravidlÛm, ﬁádnû vyznaãeném a vybaveném, u mistrovsk˘ch soutûÏí schváleném ﬁídícím orgánem soutûÏe
b) zabezpeãit rozhodãí utkání, je-li tato povinnost stanovena ﬁídícím orgánem
soutûÏe
c) zajistit noclehy pro stanoven˘ poãet osob, poÏádá-li o to vãas hostující
klub, rozhodãí nebo delegát utkání
d) zajistit odpovídající podmínky pro ãinnost druÏstev a rozhodãích na utkání, zejména ãisté, vybavené, vytápûné a uzamykatelné ‰atny, sociální zaﬁízení a sprchy
e) mít k dispozici dostateãné vybavení k utkání (puky, stopky, zápis o utkání
apod.)
f) zajistit podmínky pro ãinnost zástupcÛ ﬁídícího orgánu soutûÏe, zejména
pro delegáta utkání a pracovníky povûﬁené dopinkovou kontrolou
g) nejpozdûji pﬁed zahájením utkání vyplatit náhrady rozhodãím, pﬁípadnû delegátu utkání
h) zajistit zdravotní sluÏbu s potﬁebn˘m vybavením pro první pomoc a telefon, kter˘m je kdykoliv moÏno pﬁivolat rychlou lékaﬁskou pomoc
i) zajistit hráãÛm obou druÏstev a rozhodãím v pﬁestávkách a po utkání nealkoholické nápoje
j) vhodnou formou informovat veﬁejnost o konání utkání, zajistit, aby diváci
byli informováni o druÏstvech, pﬁípadnû klubu, soutûÏi apod.
k) zajistit podmínky pro práci sdûlovacích prostﬁedkÛ
l) hlásit v˘sledek utkání zpÛsobem stanoven˘m v rozpisu soutûÏe.
3. K udrÏení poﬁádku pﬁi utkání je poﬁádající klub povinen zajistit poﬁadatelskou
sluÏbu z osob star‰ích 18 let v rozsahu pﬁimûﬁeném úrovni soutûÏe, poãtu divákÛ a jejím úkolÛm. âinnost poﬁadatelské sluÏby ﬁídí hlavní poﬁadatel utkání
a zástupce hlavního poﬁadatele utkání, kteﬁí musí b˘t ãleny poﬁádajícího klubu
a jsou osobnû zodpovûdní za v˘kon poﬁadatelské sluÏby. Hlavní poﬁadatel a jeho zástupce musejí b˘t viditelnû oznaãeni nápisem „Hlavní poﬁadatel“
a „Zástupce hlavního poﬁadatele“. Ostatní poﬁadatelé jsou uvedeni v zápise
o utkání. Hlavní poﬁadatel se ohlásí pﬁed utkáním rozhodãím, seznámí je se
stavem zaji‰tûní utkání a oznámí své stanovi‰tû v prÛbûhu utkání. Po dobu utkání jsou hlavní poﬁadatel i jeho zástupce k dispozici rozhodãím a zástupcÛm
druÏstev a na jejich poÏádání uãiní opatﬁení k zaji‰tûní poﬁádku a bezpeãnosti úãastníkÛ utkání.
4. Poﬁadatelská sluÏba zajistí:
a) poﬁádek na stadionu a bezpeãnost úãastníkÛ
b) splnûní pﬁíkazÛ zástupcÛ policie, zástupce ﬁídícího orgánu a rozhodãích
c) aby v prÛbûhu utkání ani bezprostﬁednû po utkání nevstupoval na hrací
plochu nikdo kromû hráãÛ, rozhodãích, lékaﬁe, zdravotníkÛ a technického
personálu
d) aby pﬁed utkáním, v prÛbûhu utkání, o pﬁestávkách a po utkání nevstupoval na hráãské lavice a do ‰aten hráãÛ nikdo kromû ãlenÛ druÏstev (hráãÛ
a funkcionáﬁÛ muÏstev)
e) aby pﬁed utkáním, v prÛbûhu utkání, o pﬁestávkách ani po skonãení utkání
nevstupoval do ‰atny rozhodãích nikdo kromû rozhodãích, zapisovatele,
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f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)

m)

delegovaného zástupce ﬁídícího orgánu a osob, kter˘m to rozhodãí v˘slovnû dovolí: k tomu urãí stálou sluÏbu u ‰atny rozhodãích, která do ‰atny nevpustí nikoho bez svolení rozhodãích
podmínky pro ãinnost pomocn˘ch ãinovníkÛ utkání
sluÏbu u vchodÛ do stadionu, která zajistí, aby do hledi‰tû byly vpu‰tûny
jen osoby se vstupenkou nebo povolením vstupu v maximálním mnoÏství
kapacity stadionu
aby do stadionu nebyly vpu‰tûny, popﬁípadû aby byly zji‰tûny a vyvedeny
osoby v podnapilém stavu, osoby s nebezpeãn˘mi pﬁedmûty a osoby, které sv˘m chováním naru‰ují bezpeãnost ostatních úãastníkÛ utkání
zji‰tûní jmen v˘trÏníkÛ a ohlá‰ení rozhodãím, policii, pﬁípadnû pﬁivolání policie
stálou pﬁipravenost zdravotnického zaﬁízení a vybavení a prostor k o‰etﬁení a první pomoci
pﬁi zranûní, u kterého nepostaãí o‰etﬁení prostﬁedky a zdravotníky na stadionu, okamÏité pﬁivolání rychlé lékaﬁské pomoci
aby osobní a cenné vûci vãetnû dopravních prostﬁedkÛ druÏstev, ãlenÛ
druÏstev, rozhodãích a zástupcÛ ﬁídícího orgánu soutûÏe nebyly odcizeny
ãi po‰kozeny
bezpeãn˘ odchod a odjezd ãlenÛ druÏstev, rozhodãích a zástupcÛ ﬁídícího
orgánÛ soutûÏe po utkání jak na stadionu, tak k dopravnímu prostﬁedku mimo stadion.

5. Nesplnûní povinností poﬁádajícího klubu se povaÏuje za disciplinární provinûní
a v urãen˘ch pﬁípadech bude trestáno hracími dÛsledky.

âlánek 305
NáleÏitosti a povinnosti druÏstev
1. NáleÏitostí kaÏdého druÏstva zaﬁazeného do soutûÏe je soupiska hráãÛ, která
je potvrzená ﬁídícím orgánem soutûÏe a kterou druÏstvo pﬁedkládá na v‰ech
sv˘ch utkáních. Dostaví-li se druÏstvo bez soupisky, povaÏuje se to za disciplinární provinûní a rozhodãí tuto skuteãnost zaznamenají do zápisu o utkání.
2. DruÏstva jsou povinna zejména:
a) dostavit se k utkání
b) nastoupit ve stanovenou dobu, v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech do skonãení
ãekací doby, na hﬁi‰tû ve stanoveném poãtu hráãÛ.
3. Stanoven˘m poãtem hráãÛ se rozumí:
a) minimálnû 1, maximálnû 2 brankáﬁi a
b) minimálnû 7, maximálnû 18 hráãÛ.

âlánek 306
NáleÏitosti a povinnosti ãlenÛ druÏstev
1. Hráãi musí pﬁed utkáním pﬁedloÏit platné registraãní prÛkazy opravÀující je hrát
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v pﬁíslu‰ném utkání za pﬁíslu‰n˘ klub. Registraãní prÛkaz nemÛÏe b˘t nahrazen jin˘m dokladem kromû ustanovení odst. 3.
2. Dostaví-li se hráã nebo hráãi druÏstva bez registraãních prÛkazÛ, povaÏuje se
to za disciplinární provinûní a rozhodãí tuto skuteãnost zaznamenají v zápisu
o utkání zároveÀ s dÛvodem, proã nebyly registraãní prÛkazy pﬁedloÏeny.
VyÏádají od vedoucího druÏstva písemné prohlá‰ení v zápisu o utkání, Ïe
v‰ichni hráãi, kteﬁí nastupují bez registraãních prÛkazÛ, mají vystavené platné
registraãní prÛkazy opravÀující je v utkání hrát. U v‰ech tûchto hráãÛ provedou rozhodãí kontrolu totoÏnosti podle ãl. 307, odst. 3 b), c). Dostaví-li se druÏstvo bez soupisky, hráãi bez registraãních prÛkazÛ nemohou nastoupit. ¤ídící
orgán soutûÏe posoudí dÛvody, proã hráãi nastoupili bez registraãních prÛkazÛ a rozhodne o dal‰ích opatﬁeních. Zjistí-li se, Ïe nûkter˘ z hráãÛ hrál neoprávnûnû, bude druÏstvo potrestáno hracími dÛsledky a pﬁípad projedná
pﬁíslu‰n˘ disciplinární orgán.
3. Trenér druÏstva je povinen:
a) mít na utkání trenérsk˘ prÛkaz nebo prÛkaz totoÏnosti a pﬁedloÏit jej rozhodãím spoleãnû s registraãními prÛkazy hráãÛ
b) potvrdit pﬁed utkáním v zápise o utkání sv˘m podpisem správnost údajÛ
a oprávnûnost startu hráãÛ svého druÏstva
c) ovládat a dodrÏovat pravidla inline hokeje, ustanovení ﬁádÛ a pﬁedpisÛ
âAILH
d) dbát na kázeÀ a dodrÏování pravidel inline hokeje v druÏstvu.
4. Vedoucí druÏstva je povinen:
a) vyplnit pﬁed utkáním zápis o utkání, zapsat do nûj v‰echny hráãe kromû
náhradního brankáﬁe a pﬁedloÏit zápis spolu se soupiskou a prÛkazy hráãÛ a trenérÛ rozhodãím nejpozdûji 15 minut pﬁed utkáním
b) potvrdit pﬁed utkáním v zápise o utkání sv˘m podpisem správnost údajÛ
a oprávnûnost startu hráãÛ svého druÏstva
c) dostavit se na poÏádání rozhodãích nebo zástupce ﬁídícího orgánu do ‰atny rozhodãích k odstranûní nedostatkÛ a kontrole údajÛ v zápise, ﬁe‰ení
mimoﬁádn˘ch situací apod.
d) v pﬁípadû neúãasti kvalifikovan˘ch rozhodãích nebo delegáta utkání zajistit ﬁízení utkání rozhodãími - laiky podle ãl. 308
e) po skonãení utkání pﬁekontrolovat své záznamy o vstﬁelen˘ch brankách se
zápisem o utkání, sporné vûci uvést do souladu po dohodû s rozhodãími
f) po utkání vzít ze zápisu o utkání na vûdomí uloÏené tresty
g) ovládat a dodrÏovat pravidla inline hokeje, ustanovení ﬁádÛ a pﬁedpisÛ
âAILH
h) dbát na kázeÀ a dodrÏování pravidel inline hokeje v druÏstvu.
5. Hráã je povinen:
a) ovládat a dodrÏovat pravidla inline hokeje, dodrÏovat ﬁády a pﬁedpisy
âAILH, ﬁídit se pokyny trenéra, vedoucího druÏstva, kapitána druÏstva
a rozhodãích
b) dostavit se na vyzvání rozhodãího ke kontrole totoÏnosti
c) dostavit se na vyzvání povûﬁeného funkcionáﬁe ﬁídícího orgánu k dopinkové kontrole.
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6. Kapitán je kromû povinností hráãe povinen:
a) spolu s trenérem a vedoucím druÏstva dbát na kázeÀ a dodrÏování pravidel v druÏstvu
b) potvrdit po utkání sv˘m podpisem správnost údajÛ v zápise o utkání.
7. Nikdo z ãlenÛ druÏstev není oprávnûn psát do zápisu o utkání nic kromû sestav
druÏstev a jména hlavního poﬁadatele. Oprávnûné struãné, v˘stiÏné a vûcné pﬁipomínky vedoucích druÏstev a kapitánÛ k utkání uvedou rozhodãí v poznámkách. Odmítne-li nûkter˘ z kapitánÛ nebo funkcionáﬁÛ druÏstev podepsat zápis
o utkání, zaznamenají to rozhodãí do zápisu s pﬁíslu‰n˘m vysvûtlením.
8. Hráãe, kteﬁí byli zapsáni v zápise o utkání a nezasáhli do utkání, zapisovatel
po konzultaci s vedoucím muÏstva ze zápisu vy‰krtne. Hráã (brankáﬁ) zasáhl
do utkání, jestliÏe se zúãastní hry nebo trestného stﬁílení nebo je mu uloÏen
trest nebo odpykává trest za jiné hráãe ãi hráãskou lavici. JestliÏe se náhradní brankáﬁ zúãastnil hry nebo trestného stﬁílení, zapisovatel zapí‰e do zápisu
o utkání ãas a stav utkání, kdy nastoupil.

âlánek 307
Kontrola totoÏnosti
1. Kapitánu druÏstva umoÏní rozhodãí nahlédnout do zápisu o utkání za úãelem
zji‰tûní jména a pﬁíjmení kteréhokoliv hráãe druÏstva soupeﬁe.
2. Kapitán druÏstva mÛÏe poÏádat o kontrolu totoÏnosti kteréhokoliv hráãe nebo
hráãÛ soupeﬁe. V utkáních dorostu a ÏákÛ jsou povinni rozhodãí takové Ïádosti
vyhovût kdykoliv v prÛbûhu utkání, av‰ak v poslední ãtvrtinû kaÏdému druÏstvu pouze jedenkrát. V utkání dospûl˘ch jsou povinni rozhodãí takové Ïádosti vyhovût do zahájení ãtvrté ãtvrtiny, pozdûji vyhoví rozhodãí takovému
poÏadavku, povaÏují-li jej za odÛvodnûn˘.
3. Kontrolu totoÏnosti provedou rozhodãí za pﬁítomnosti vedoucích nebo kapitánÛ obou druÏstev takto:
a) kontrolou registraãního prÛkazu hráãe a porovnáním se skuteãností
b) kontrolovan˘ hráã je povinen podepsat se do zápisu o utkání a podpis
bude porovnán se soupiskou
c) má-li rozhodãí pochybnosti o totoÏnosti hráãe, je hráã povinen pﬁedloÏit
prÛkaz totoÏnosti, pokud jej vlastní.
Rozhodãí uãiní závûr, zda totoÏnost hráãe odpovídá. V záporném pﬁípadû nepﬁipustí hráãe k dal‰ímu pokraãování utkání a o v˘sledku rozhodne ﬁídící orgán soutûÏe.

âlánek 308
¤ízení utkání
1. K ﬁízení utkání deleguje pﬁíslu‰n˘ orgán rozhodãí s odpovídající licencí.
Kompetence k delegování rozhodãích a pomocn˘ch ãinovníkÛ a jejich poãet
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na jednotliv˘ch utkáních stanoví v rozpise soutûÏí ﬁídící orgán soutûÏe.
Námitky klubÛ proti delegaci rozhodãích jsou nepﬁípustné.
2. Rozhodãí mají povinnost:
a) dostavit se k ﬁízení utkání pﬁed jeho zaãátkem v dobû, jejíÏ délku stanoví
pﬁíslu‰n˘ orgán
b) pﬁed utkáním pﬁezkou‰et zpÛsobilost a vybavení hﬁi‰tû, zejména stav branek, brankov˘ch sítí a hrazení a naﬁídit hlavnímu poﬁadateli odstranûní závad
c) zkontrolovat zápis o utkání, registraãní prÛkazy hráãÛ a soupisku a ponechat si je u sebe do konce utkání; na nedostatky upozornit vedoucí druÏstev a hráãe, kteﬁí nesplÀují podmínky startu, nepﬁipustit k utkání
d) zahájit utkání vãas spoleãn˘m nástupem obou druÏstev a rozhodãích
e) ﬁídit utkání podle pravidel inline hokeje, v pﬁedepsaném úboru a v˘stroji
f) odebrat registraãní prÛkazy hráãÛm vylouãen˘m do konce utkání, uvést
v poznámkách v‰echny dÛleÏité skuteãnosti související s tûmito tresty nebo utkáním, oprávnûné pﬁipomínky kapitánÛ druÏstev (ãl. 306, odst. 8)
a události, které jsou disciplinárními provinûními vãetnû jejich okolností
g) odeslat zápis o utkání, odebrané registraãní prÛkazy, pﬁípadnû dal‰í doklady ﬁídícímu orgánu soutûÏe v termínu a zpÛsobem stanoven˘m v rozpise soutûÏe
h) b˘t nápomocen povûﬁenému pracovníkovi pﬁi provádûní dopinkové
kontroly.
3. Nedostaví-li se nûkter˘ nebo Ïádn˘ z delegovan˘ch rozhodãích a na utkání je
pﬁítomen delegát ﬁídícího orgánu, vyﬁe‰í vzniklou situaci ustavením náhradních
rozhodãích nebo ustavením rozhodãích-laikÛ nebo tím, Ïe sám pﬁevezme ﬁízení utkání, nebo zmûnou systému ﬁízení nebo kombinací tûchto moÏností.
4. Nedostaví-li se nûkter˘ z delegovan˘ch rozhodãích nebo ãinovníkÛ utkání a na
utkání není pﬁítomen delegát ﬁídícího orgánu soutûÏe, vyﬁe‰í vzniklou situaci
pﬁítomn˘ delegovan˘ rozhodãí (pﬁítomní delegovaní rozhodãí) zpÛsobem stanoven˘m v pﬁedchozím ãlánku.
5. Nedostaví-li se Ïádn˘ z delegovan˘ch rozhodãích ani delegát do skonãení ãekací doby (ãl. 310), je povinen pﬁevzít ﬁízení utkání jin˘ pﬁítomn˘ rozhodãí. Jeli pﬁítomno více rozhodãích, pﬁíslu‰í pﬁednostní právo rozhodãímu s vy‰‰í
licencí. Mají-li stejnou licenci, rozhodne vzájemná dohoda nebo dohoda s vedoucími druÏstev. Není-li pﬁítomen Ïádn˘ rozhodãí, ﬁídí utkání rozhodãí-laici.
DruÏstva jsou povinna se dohodnout na náhradních rozhodãích nebo rozhodãích-laicích a utkání musí b˘t odehráno.
6. Náhradní rozhodãí a rozhodãí-laici mají v‰echna práva a povinnosti jako delegovaní rozhodãí, nemusejí v‰ak ﬁídit utkání v pﬁedepsané v˘stroji.
7. V pﬁípadû, Ïe se delegovan˘ rozhodãí (delegovaní rozhodãí) dostaví po zahájení utkání, pﬁevezme ihned ﬁízení utkání. ¤ídí-li utkání náhradní rozhodãí s licencí odpovídající úrovni soutûÏe nebo licencí vy‰‰í, mÛÏe (mohou) jej
dokonãit, pokud jiÏ byla zahájena ãtvrtá ãtvrtina utkání.
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8. pﬁípadû, Ïe nûkter˘ rozhodãí není schopen ze zdravotních dÛvodÛ pokraãovat
v ﬁízení utkání, rozhodãí nebo delegát vyﬁe‰í vzniklou situaci zmûnou systému
ﬁízení nebo nástupem náhradního rozhodãího.
9. Rozhodãí pﬁedãasnû ukonãí utkání v tûchto pﬁípadech:
a) z dÛvodÛ v˘slovnû uveden˘ch v pravidlech pﬁi dodrÏení postupu stanoveného pravidly
b) pro nezpÛsobilost hrací plochy, která nastala v prÛbûhu hry, pﬁi dodrÏení
postupu uvedeného v ãl. 302
c) na úﬁední zákrok orgánÛ státní správy (policie apod.), takov˘ zákrok nechají
rozhodãí potvrdit v zápise o utkání
d) pro úmrtí hráãe nebo rozhodãího.
10. Rozhodãí má právo pﬁedãasnû ukonãit utkání v tûchto pﬁípadech:
a) klesne-li v prÛbûhu hry poãet hráãÛ druÏstva vãetnû brankáﬁe(Û) pod ‰est
b) pro hrubé fyzické napadení kteréhokoliv ãinovníka utkání hráãem, funkcionáﬁem nebo divákem
c) pro zranûní hráãe, funkcionáﬁe nebo ãinovníka utkání zpÛsobené pﬁedmûtem vhozen˘m z hledi‰tû na hrací plochu, do prostoru hráãsk˘ch a trestn˘ch lavic nebo zpÛsobené divákem vniknuv‰ím do tûchto prostor nebo
‰aten hráãÛ
d) pro vniknutí divákÛ na hrací plochu
e) pro velmi váÏné zranûní hráãe nebo rozhodãího.
11. V pﬁípadû, Ïe rozhodãí pﬁedãasnû ukonãí utkání, oznámí tuto skuteãnost spoleãnû s dÛvodem zástupcÛm druÏstev (kapitánÛm nebo vedoucím) a hlavnímu
poﬁadateli, nechají tuto skuteãnost vyhlásit místním rozhlasem a podrobnû opí‰í v zápisu o utkání vãetnû dÛvodu pﬁedãasného ukonãení utkání. O v˘sledku
pﬁedãasnû ukonãeného utkání i o dal‰ích opatﬁeních rozhodne ﬁídící orgán
soutûÏe.

âlánek 309
Hrací doba a doba trestÛ
1. Hrací doba, doba pﬁestávek a doba trestÛ je stanovena pravidly inline hokeje.
¤ídící orgán soutûÏe mÛÏe ve své pÛsobnosti stanovit hrací dobu odli‰nû od
pravidel: mÛÏe upravit délku hrací doby nebo stanovit hrub˘ ãas. V takovém
pﬁípadû stanoví i doby odpovídající dvouminutov˘m, pûtiminutov˘m a desetiminutov˘m trestÛm. Pro stanovení odli‰né délky hrací doby a doby trestÛ si ﬁídící orgán vybere z moÏností podle odst. 2 tohoto ãlánku. Doba pﬁestávek je
vÏdy 5 minut.
2. Hrací doba a doba trestÛ:
a) Hrací doba
pﬁípravka a Ïáci
dorost a dospûlí
b) Doba trestÛ
pﬁípravka a Ïáci

ãist˘ ãas
4x10 min
4x12 min
ãist˘ ãas
1, 3, 6 min

hrub˘ ãas
4x15 min
4x20 min
hrub˘ ãas
2, 5, 10 min

SOUTùÎNÍ ¤ÁD
Hlava III.

21

dorost a dospûlí
2, 5, 10 min
2, 5, 10 min
c) ¤ídící orgán mÛÏe upravit délku hrací doby takto:
ãist˘ ãas
3x10, 2x12, 3x12, 2x15, 3x15 min
hrub˘ ãas
3x15, 2x20, 3x20, 2x25, 3x25 min
d) Pﬁíslu‰ná doba trestÛ se urãí podle délky jedné ãtvrtiny (tﬁetiny) a mûﬁí se
na ãist˘ nebo hrub˘ ãas stejnû jako ãas hry:
délka ãtvrtiny (tﬁetiny)
délka trestÛ
10 min
1, 3, 6 min
12 min
2, 5, 10 min
15 min
2, 5, 10 min
20 min
2, 5, 10 min
25 min
2, 5, 10 min

âlánek 310
âekací doba
1. âekací doba pro soupeﬁe a delegované rozhodãí je 20 minut po stanoveném
zaãátku utkání a je moÏné ji ãerpat jen v opodstatnûn˘ch pﬁípadech.
2. Oznámí-li hostující druÏstvo poﬁádajícímu klubu nebo rozhodãímu zdrÏení, vyãkají pﬁítomní úãastníci utkání na jeho pﬁíjezd i déle neÏ ãekací dobu, nejdéle
v‰ak 1 hodinu po stanoveném zaãátku utkání (neplatí pro turnajová utkání).
V˘klad:
ﬁídící orgán soutûÏe vydá nejdéle 15 dní pﬁed zahájením soutûÏe, adresáﬁ muÏstev s kontaktními GSM telefony vedoucích muÏstev a rozhodãích.Tento adresáﬁ slouÏí k povinnosti oznámení zdrÏení pﬁíjezdu
muÏstva.Oznámení mÛÏe b˘t provedeno následujícími formami:
a) telefonováním
b) posláním textové zprávy
c) zanecháním vzkazu na záznamníku
3. JestliÏe utkání bylo zahájeno po stanoveném zaãátku, poznamenají tuto skuteãnost rozhodãí v zápise o utkání spoleãnû s dÛvodem zdrÏení.
4. JestliÏe utkání bylo zahájeno po uplynutí ãekací doby se souhlasem neproviniv‰ího se druÏstva a rozhodãích, z dÛvodu nastoupení k utkání po ãekací dobû není moÏno trestat hracími dÛsledky, jen disciplinárnû.
5. JestliÏe do‰lo k ãerpání ãekací doby vinou nûkterého z druÏstev nebo poﬁádajícího klubu nebo rozhodãích, mÛÏe b˘t tato skuteãnost povaÏována za disciplinární provinûní.

âlánek 311
Utkání hraná do rozhodnutí
1. Za utkání hraná do rozhodnutí (utkání, kde musí b˘t urãen vítûz) jsou
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povaÏována utkání play-off, naﬁízená rozhodující utkání a poslední ze
série utkání, ve kterém musí b˘t rozhodnuto o postupujícím nebo sestupujícím.
2. Nerozhodne-li se v utkání hraném do rozhodnutí v normální hrací dobû,
po pûtiminutové pﬁestávce se utkání prodluÏuje o 10 minut hry:
a) DruÏstva si vymûní strany.
b) V‰echny neodslouÏené tresty pokraãují.
c) Vhazování se provede na stﬁedním bodu.
d) Utkání skonãí vstﬁelením branky. DruÏstvo, které dosáhne branky, bude
prohlá‰eno vítûzem.
e) Není-li v prodlouÏení dosaÏeno branky, bude uplatnûno pravidlo o rozhodujících samostatn˘ch nájezdech stﬁelcÛ.
f) kterékoliv druÏstvo odmítne hrát prodlouÏení, bude jeho soupeﬁ prohlá‰en
vítûzem daného utkání.
3. Není-li rozhodnuto ani v prodlouÏení, budou provedeny samostatné nájezdy
stﬁelcÛ takto:
a) KaÏdé druÏstvo nominuje písemnû z hráãÛ uveden˘ch v zápisu o utkání 2
brankáﬁe a 5 stﬁelcÛ (jméno a ãíslo dresu) v poﬁadí, ve kterém budou provádût stﬁílení.
b) Hráã, jehoÏ trest neskonãil pﬁed koncem prodlouÏení, nemÛÏe b˘t nominován k samostatn˘m nájezdÛm a musí zÛstat na trestné lavici. Také hráãi, slouÏící tresty uloÏené bûhem samostatn˘ch nájezdÛ, musí zÛstat na
trestné lavici aÏ do ukonãení utkání.
c) Po provedení nominace mohou b˘t hráãi nahrazeni pouze v pﬁípadû zranûní nebo trestu. Náhradník bude zaﬁazen na poslední místo stﬁeleckého
poﬁadí.
d) Rozhodãí povolá kapitány druÏstev do stﬁedu hrací plochy k provedení losu mincí pro zapoãetí nájezdÛ. Vítûz losu má právo volby, zda jeho druÏstvo stﬁílí první nebo druhé.
e) Brankáﬁi budou hájit stejnou branku jako v prodlouÏení a mohou b˘t stﬁídáni po kaÏdém stﬁílení.
f) Stﬁílení se provádûjí v souladu s pravidly inline hokeje.
g) Hráãi obou druÏstev provádûjí stﬁílení stﬁídavû aÏ do vstﬁelení rozhodující
branky. Zb˘vající stﬁílení se neprovádûjí.
h) JestliÏe v˘sledek zÛstane nerozhodn˘ po 5 stﬁíleních kaÏdého druÏstva,
stﬁílení budou pokraãovat tie-breakem po jednom hráãi z kaÏdého druÏstva, se stejnou, novou nebo ãásteãnû zmûnûnou nominací pût stﬁelcÛ
uveden˘ch v poﬁadí stﬁílení, která zahájí druhé druÏstvo. Utkání bude ukonãeno, jakmile duel dvou stﬁelcÛ pﬁinese rozhodující v˘sledek. Bude-li tﬁeba, tie-breaková série bude opakována, opût s vystﬁídáním druÏstva
zahajujícího stﬁílení.
i) Zapisovatel zaznamená v‰echna stﬁílení s uvedením stﬁelcÛ, brankáﬁÛ a dosaÏen˘ch branek.
j) Pouze rozhodující branka se zapoãítá do v˘sledku utkání. Bude pﬁipsána
pﬁíslu‰nému stﬁelci a brankáﬁi.
k) Tresty brankáﬁe, které mají b˘t odslouÏeny jin˘m hráãem jeho druÏstva, se
t˘kají nominovan˘ch stﬁelcÛ, kteﬁí mají svá stﬁílení je‰tû provádût.
l) Men‰í trest pro hráãskou lavici uloÏen˘ druÏstvu, napﬁ. pro neopodstatnûnou Ïádost o mûﬁení, se t˘ká nominovan˘ch stﬁelcÛ, kteﬁí mají svá stﬁílení
je‰tû provádût.
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m) JestliÏe nûkteré druÏstvo odmítne úãast na samostatn˘ch stﬁíleních, utkání bude prohlá‰eno pro toto druÏstvo za prohrané. JestliÏe hráã odmítne
provést své stﬁílení, bude toto prohlá‰eno za neúspû‰né.

âlánek 312
Stﬁelecká soutûÏ
1. Stﬁelecká soutûÏ bude provedena takto:
a) Stﬁelecká soutûÏ se provádí v sériích sestávajících ze dvou kol a se stﬁídáním druÏstva zahajujícího stﬁílení. Poﬁadí sérií je dáno ãíseln˘m turnajov˘m
systémem (viz pﬁíloha soutûÏního ﬁádu), ãísla druÏstev budou vylosována.
Domácí druÏstvo, uvedené v ãíselném systému vlevo (na prvním místû), bude mít volbu hráãské lavice, barvy dresu a zahájí stﬁílení v prvním kole.
b) KaÏdé druÏstvo nominuje písemnû 2 brankáﬁe a 5 stﬁelcÛ (jméno a ãíslo
dresu) v poﬁadí provedení stﬁílení.
c) Hráãi se zastavenou ãinností se nesmûjí zúãastnit stﬁelecké soutûÏe.
d) Po provedení nominace mohou b˘t hráãi nahrazeni jen v pﬁípadû zranûní
nebo trestu. Náhradník bude zaﬁazen na poslední místo stﬁeleckého poﬁadí.
e) Brankáﬁi budou hájit branku bliÏ‰í k hráãské lavici jejich druÏstva a mohou
b˘t stﬁídáni po kaÏdém stﬁílení.
f) Stﬁílení se provádûjí v souladu s pravidly inline hokeje.
g) Stﬁelci obou druÏstev provádûjí stﬁílení stﬁídavû.
h) Umístûní druÏstev je dáno vy‰‰ím poãtem vstﬁelen˘ch branek.
i) V pﬁípadû rovnosti se dvoukolové série opakují aÏ do rozhodnutí koneãného umístûní druÏstev.
j) Zapisovatel zaznamená v‰echna stﬁílení s uvedením stﬁelcÛ, brankáﬁÛ a dosaÏen˘ch branek.
k) Vstﬁelené branky platí jen pro stﬁeleckou soutûÏ a nezapoãítávají se do jiné statistiky.
l) Trest brankáﬁe, kter˘ má b˘t odslouÏen jin˘m hráãem jeho druÏstva, se t˘ká stﬁelcÛ nominovan˘ch k provádûní stﬁílení.
m) Men‰í trest pro hráãskou lavici uloÏen˘ druÏstvu pro neopodstatnûnou Ïádost o mûﬁení se t˘ká stﬁelcÛ nominovan˘ch k provedení stﬁílení.
n) JestliÏe druÏstvo odmítne úãast ve stﬁelecké soutûÏi, bude prohlá‰eno za
poraÏené. JestliÏe hráã odmítne provést stﬁílení, bude toto prohlá‰eno za
neúspû‰né.
2. ¤ídící orgán soutûÏe mÛÏe zejména v krátkodob˘ch soutûÏích naﬁídit konání
stﬁelecké soutûÏe po skonãení kaÏdého utkání pro pﬁípad, Ïe by ke stanovení
poﬁadí nepostaãily v˘sledky utkání.
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HLAVA IV.
HODNOCENÍ V¯SLEDKÒ V SOUTùÎÍCH
âlánek 401
V˘sledky utkání
1. Za vítûzství získává druÏstvo dva body (3body), za nerozhodné utkání získává
kaÏdé z druÏstev jeden bod (pﬁípadnû dal‰í bod, pokud se hrají utkání do úplného rozhodnutí).
2. Kontumaãní v˘sledek znamená pﬁiznání dvou bodÛ neproviniv‰ímu se druÏstvu. Do tabulky se zapoãítá pomûr branek 5:0 v neprospûch proviniv‰ího se
druÏstva. JestliÏe druÏstvo, v jehoÏ prospûch je kontumaãní v˘sledek vyhlá‰en,
dosáhlo v utkání na hﬁi‰ti pﬁíznivûj‰ího brankového rozdílu, povaÏuje se v˘sledek dosaÏen˘ na hﬁi‰ti za kontumaãní v˘sledek. Oboustrann˘ kontumaãní v˘sledek znamená zapoãítání pomûru branek 0:5 v neprospûch obou druÏstev,
body se nepﬁiznají nikomu.
3. O v˘sledku utkání, které nebylo odehráno nebo bylo pﬁedãasnû ukonãeno nebo bylo zahájeno po ãekací dobû nebo v nûmÏ do‰lo k závaÏnému provinûní
nûkterého z druÏstev, rozhodne ﬁídící orgán soutûÏe. Pﬁi provinûní nûkterého
z druÏstev posoudí tento orgán závaÏnost provinûní a mÛÏe:
a) vynést kontumaãní v˘sledek (odst. 2)
b) odeãíst druÏstvu, které se provinilo, 2 body bez zv˘hodnûní jiného
druÏstva.
4. Za provinûní nûkterého z druÏstev, které je trestáno podle odst. 3, se povaÏuje zejména:
a) pﬁeloÏení utkání bez souhlasu ﬁídícího orgánu soutûÏe
b) opakované zanedbání povinnosti hlá‰ení utkání ve stanoveném termínu
c) nenastoupení k utkání z viny druÏstva
d) nepﬁipravené hﬁi‰tû z viny poﬁádajícího klubu
e) nastoupení k utkání po ãekací dobû z viny druÏstva, s v˘jimkou podle ãl.
310, odst. 4
f) neoprávnûn˘ start hráãe nebo hráãÛ
g) odmítnutí kontroly totoÏnosti hráãe nebo hráãÛ
h) zneuÏití soupisky, nastoupení k utkání bez soupisky a registraãních prÛkazÛ souãasnû
i) pﬁedãasné ukonãení utkání z viny nûkterého z druÏstev nebo poﬁádajícího
klubu
j) vystoupení druÏstva ze soutûÏe.
JestliÏe utkání nebylo zahájeno nebo bylo zahájeno po ãekací dobû nebo bylo pﬁedãasnû ukonãeno z viny obou druÏstev, postihnou se hracími dÛsledky
obû druÏstva. Uvedená provinûní jsou souãasnû dÛvodem k zahájení disciplinárního jednání podle disciplinárního ﬁádu.
5. Klub nebo druÏstvo potrestané zastavením ãinnosti prohrává kontumaãnû
v‰echna svá utkání v dobû zastavení ãinnosti, není-li trest vykonán odeãtením
bodÛ druÏstvu (druÏstvÛm) podle disciplinárního ﬁádu.
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6. Pﬁi naru‰ení ustanovení pravidel inline hokeje, soutûÏního ﬁádu a rozpisu soutûÏe, nebo v pﬁípadech, jejichÏ dÛsledky by mohly naru‰it prÛbûh soutûÏí nebo ohrozit dobrou povûst svazu, má ﬁídící orgán právo rozhodnout o v˘sledku
utkání, pﬁípadnû o jeho anulování nebo kontumování, i kdyÏ nebyly podány námitky.

âlánek 402
Vystoupení a vylouãení ze soutûÏe
1. JestliÏe druÏstvo vystoupí ze soutûÏe nebo je ze soutûÏe vylouãeno a:
a) odehrálo ménû neÏ tﬁetinu utkání soutûÏe nebo její dlouhodobé ãásti (dále jen soutûÏe), dosavadní v˘sledky druÏstva se anulují a do soutûÏe se nezapoãítávají
b) odehrálo více neÏ dvû tﬁetiny utkání soutûÏe, zb˘vající v˘sledky druÏstva
v soutûÏi se kontumují ve prospûch soupeﬁÛ a do soutûÏe se v˘sledky takového druÏstva zapoãítají
c) odehrálo nejménû tﬁetinu a nejvíce dvû tﬁetiny utkání soutûÏe, ﬁídící orgán
soutûÏe urãí, zda se postupuje podle bodu a) nebo b).
2. Tﬁi kontumaãní v˘sledky v jedné sezónû mají za následek vylouãení druÏstva
ze soutûÏe bez ohledu na poãet získan˘ch bodÛ. Do poãtu tﬁí se nezahrnují
kontumaãní v˘sledky v dobû zastavení ãinnosti druÏstva.
3. DruÏstvo, které vystoupilo nebo bylo vylouãeno ze soutûÏe, se jiÏ nemÛÏe do
soutûÏe v témÏe roãníku vrátit a povaÏuje se za sestupující.

âlánek 404
Urãení poﬁadí druÏstev
1. ZpÛsob zapoãítání v˘sledkÛ v prÛbûhu soutûÏe a její ãásti stanoví rozpis soutûÏí, kter˘m mÛÏe b˘t na zaãátku soutûÏe nebo její ãásti pﬁidûlena druÏstvu
(druÏstvÛm) bodová bonifikace podle pﬁedchozího umístûní.
2. Poﬁadí druÏstev v dobû, kdy je‰tû neskonãila soutûÏ nebo její ãást, se urãí podle:
a) poãtu bodÛ
b) brankového rozdílu
c) vût‰ího poãtu vstﬁelen˘ch branek.
3. Poﬁadí druÏstev po skonãení soutûÏe nebo její ãásti mezi druÏstvy zaﬁazen˘mi
do téÏe skupiny soutûÏe se urãí:
a) podle celkového poãtu bodÛ
b) kde dvû nebo více druÏstev mají stejn˘ poãet bodÛ, jejich poﬁadí bude urãeno v˘sledky utkání sehran˘ch mezi tûmito druÏstvy (v pﬁípadû rovnosti
bodÛ tﬁí nebo více druÏstev se jejich poﬁadí stanoví pomocí zvlá‰tní tabulky, sestavené z v˘sledkÛ utkání sehran˘ch mezi tûmito druÏstvy)
c) jestliÏe rovnost bodÛ ze vzájemn˘ch utkání tûchto druÏstev trvá, pak rozhoduje rozdíl branek z utkání sehran˘ch mezi tûmito druÏstvy a druÏstvo

26

SOUTùÎNÍ ¤ÁD
Hlava IV.

d)

e)

f)
g)

h)

s vût‰ím kladn˘m rozdílem nebo s men‰ím záporn˘m rozdílem získá vy‰‰í
poﬁadí
jestliÏe druÏstva mají stejn˘ rozdíl branek ze vzájemn˘ch utkání, pak vy‰‰í
poﬁadí získá druÏstvo s vût‰ím poãtem vstﬁelen˘ch branek ze vzájemn˘ch
utkání
jestliÏe rovnost trvá nadále, pak rozhoduje rozdíl branek ze v‰ech utkání
sehran˘ch ve skupinû, pokud druÏstva v rovnosti hrála se stejn˘mi soupeﬁi
jestliÏe druÏstva mají stejn˘ rozdíl branek i ze v‰ech utkání, pak vy‰‰í poﬁadí získá druÏstvo s vût‰ím poãtem vstﬁelen˘ch branek ze v‰ech utkání
jestliÏe dvû druÏstva zÛstávají podle v‰ech v˘‰e uveden˘ch kritérií v rovnosti po svém posledním vzájemném utkání ve skupinû, pak toto utkání
bude prodlouÏeno podle pravidla pro play-off utkání (ãl. 311)
pokud poﬁadí o vítûze soutûÏe, postup do dal‰í ãásti soutûÏe, postup do
vy‰‰í soutûÏe, o udrÏení a o sestup nelze urãit podle bodu a) aÏ f), bude
v dlouhodobé soutûÏi naﬁízeno rozhodující utkání podle ãl. 311 (ﬁídící orgán urãí místo utkání a poﬁádající klub), v krátkodobé soutûÏi se uskuteãní stﬁelecká soutûÏ podle ãl. 312, odst. 1, pokud jiÏ neprobûhla podle ãl.
312, odst. 2.

4. Poﬁadí mezi druÏstvy na stejn˘ch místech rÛzn˘ch skupin téÏe soutûÏe se urãí:
a) podle prÛmûrného poãtu bodÛ na jedno utkání
b) pﬁi rovnosti prÛmûrného poãtu bodÛ dvou nebo více druÏstev se postupuje jako v odst. 3, pokud lze mezi v‰emi druÏstvy v rovnosti zapoãítat stejné mnoÏství vzájemn˘ch utkání
c) nelze-li urãit poﬁadí podle bodu a) a b), rozhoduje o poﬁadí vy‰‰í prÛmûrn˘ brankov˘ rozdíl na jedno utkání, pﬁípadnû vût‰í prÛmûrn˘ poãet vstﬁelen˘ch branek na jedno utkání
d) pokud poﬁadí nelze urãit podle bodu a) aÏ c), postupuje se podle odst. 3 h).
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HLAVA V.
OPRAVNÉ JEDNÁNÍ
âlánek 501
Námitky
1. Proti poru‰ování regulérnosti soutûÏe poru‰ením ﬁádÛ a smûrnic âAILH nebo
poru‰ením pravidel mÛÏe klub podat námitku.
2. Námitku, která má souvislost s konkrétním utkáním, lze podat ﬁídícímu orgánu
soutûÏe:
a) v krátkodob˘ch soutûÏích písemnû vedení soutûÏe nejpozdûji do 30 minut
po skonãení utkání
b) v dlouhodob˘ch soutûÏích je nutno námitku odeslat doporuãenou po‰tou
ﬁídícímu orgánu soutûÏe nejpozdûji tﬁetí pracovní den po utkání; klub ve
stejné lhÛtû ode‰le kopii námitky stranû, proti které se námitky podávají
a doklad o odeslání pﬁiloÏí k originálu námitek.
3. Námitka musí obsahovat:
a) název a adresu podávajícího klubu
b) oznaãení ﬁídícího orgánu soutûÏe, kterému se podává
c) stranu, proti které se námitka podává
d) oznaãení dÛvodu námitky, vylíãení pﬁípadu, oznaãení dÛkazÛ a svûdkÛ
e) koneãnou Ïádost s pﬁesn˘m oznaãením, o co se Ïádá
f) údaj o vkladu vãetnû dokladu o jeho sloÏení
g) doklad o zaslání kopie námitky protistranû
h) jména, pﬁíjmení, adresy a funkce v klubu dvou osob oprávnûn˘ch zastupovat klub a podpis osoby oprávnûné podle stanov klubu jednat jménem
klubu.
4. Námitka musí b˘t doloÏena penûÏit˘m vkladem ve v˘‰i (podle pﬁíslu‰nosti orgánu, jemuÏ se podává):
a) SoutûÏe muÏÛ ﬁízené âAILH
1000 Kã
b) ostatní soutûÏe
500 Kã
5. Strana, proti které se námitka podává, je povinna zaslat své vyjádﬁení k námitce nejpozdûji tﬁetí pracovní den od obdrÏení kopie námitky. Neuãiní-li tak,
je moÏné námitku projednat bez jejího vyjádﬁení.
6. Námitku v dlouhodob˘ch soutûÏích projednává ﬁídící orgán soutûÏe co nejdﬁíve, nejpozdûji do 15 dní od doruãení. V krátkodob˘ch soutûÏích projednává
námitku vedení soutûÏe v termínu dostateãném pro pﬁípadnou nápravu.
7. Námitka nesplÀující ustanovení tohoto ﬁádu nebude projednána.
8. Námitku lze vzít zpût pﬁed zaãátkem jejího projednávání.
9. Námitka proti technick˘m chybám rozhodãích nemÛÏe mít vliv na v˘sledek dosaÏen˘ na hﬁi‰ti.

28

SOUTùÎNÍ ¤ÁD
Hlava V.

10. Námitky proti skuteãnostem znám˘m bûhem utkání nebo ihned po utkání
(struãné, vûcné a v˘stiÏné) rozhodãí na Ïádost kapitána zaznamenají do zápisu o utkání, jinak je orgán projednávající námitku nemusí brát v úvahu.
11. Orgán projednávající námitku uãiní závûr, zda je námitka oprávnûná ãi nikoliv.
Pﬁi oprávnûnosti námitky souãasnû pﬁijme navazující opatﬁení a rozhodnutí.
V˘sledek jednání se podávajícímu klubu sdûlí písemnû do 8 dnÛ od projednání.
12. Funkcionáﬁ, kter˘ je ãlenem jedné ze stran, nemÛÏe rozhodovat o námitce ani
se zúãastnit rozpravy orgánu.
13. Je-li námitka oprávnûná, byÈ jen zãásti, vklad se vrací podávajícímu klubu.
Byla-li námitka vzata zpût pﬁed projednáváním, vklad se vrací po odeãtení v˘loh ﬁídícího orgánu soutûÏe. JestliÏe je námitka shledána jako neoprávnûná, je
podávající klub povinen uhradit protistranû v‰echny prokazatelné v˘daje spojené s námitkou.

âlánek 502
Odvolání
1. Jednotlivec nebo kolektiv (dále jen navrhovatel) mÛÏe podat odvolání proti rozhodnutí niÏ‰ího orgánu (dále jen rozhodnutí) k orgánu, kter˘ tento niÏ‰í orgán
ustavil (dále jen ﬁídící orgán).
2. Odvolání je nutno podat písemnû nejpozdûji do 15 dnÛ ode dne doruãení nebo oznámení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladn˘ úãinek. Rozhodnutí platí aÏ
do pﬁípadného vyhovûní odvolání.
3. Odvolání musí obsahovat:
a) jméno nebo název a adresu navrhovatele
b) oznaãení ﬁídícího orgánu, kterému se podává
c) oznaãení rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává
d) oznaãení dÛvodu odvolání
e) koneãnou Ïádost s pﬁesn˘m uvedením, o co se Ïádá
f) údaj o vkladu vãetnû dokladu o jeho sloÏení
g) je-li navrhovatelem kolektiv, jména, pﬁíjmení, adresy a funkce dvou osob
oprávnûn˘ch zastupovat navrhovatele ve vûci odvolání; jedná-li se o organizaci, razítko navrhovatele a podpis osoby oprávnûné jednat jménem navrhovatele; je-li navrhovatelem jednotlivec, jeho podpis.
4. Odvolání musí b˘t doloÏeno penûÏit˘m vkladem ve v˘‰i (podle pﬁíslu‰nosti orgánu, kter˘ pﬁijal rozhodnutí):
a) SoutûÏe muÏÛ ﬁízené âAILH
1000 Kã
b) ostatní soutûÏe
500 Kã
5. ¤ídící orgán projedná odvolání co nejdﬁíve, nejpozdûji do 1 mûsíce od doruãení. ¤ídící orgán pﬁezkoumá rozhodnutí a postup orgánu, kter˘ ho pﬁijal.
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V pﬁípadû potﬁeby uskuteãní vlastní ‰etﬁení. Navrhovatel má právo zúãastnit se
projednávání odvolání nebo k jednání vyslat zplnomocnûného zástupce.
6. Odvolání nesplÀující ustanovení tohoto ﬁádu nebude projednáno.
7. Odvolání lze vzít zpût pﬁed zaãátkem jejího projednávání.
8. ¤ídící orgán potvrdí rozhodnutí, pokud dojde k závûru, Ïe je odÛvodnûné
a správné. ¤ídící orgán rozhodnutí zmûní nebo zru‰í, pokud dojde k závûru, Ïe
je v rozporu s v‰eobecnû závazn˘mi pﬁedpisy, sportovnû technick˘mi pﬁedpisy nebo jin˘mi pﬁedpisy, pﬁípadnû v rozporu s v‰eobecnou morálkou. ¤ídící orgán je oprávnûn vrátit vûc k novému projednání orgánu, kter˘ pﬁijal rozhodnutí.
9. Jako ãlen ﬁídícího orgánu nemÛÏe rozhodovat funkcionáﬁ, kter˘ rozhodoval jako ãlen niÏ‰ího orgánu.
10. Rozhodnutí ﬁídícího orgánu o odvolání je koneãné.
11. Z jednání ﬁídícího orgánu o odvolání se poﬁizuje zápis, kter˘ obsahuje podstatné údaje o prÛbûhu jednání a závûr pﬁijat˘ ﬁídícím orgánem. Vyrozumûní
o rozhodnutí ﬁídícího orgánu o odvolání musí b˘t vyhotoveno písemnû a pﬁedané pﬁímo navrhovateli po jednání nebo zaslané navrhovateli doporuãenou
po‰tou.
12. PenûÏní vklad se navrhovateli vrací, pokud ﬁídící orgán zmûnil nebo zru‰il rozhodnutí nebo pokud vûc vrátil k novému projednání orgánu, kter˘ pﬁijal rozhod-nutí. Bylo-li odvolání vzato zpût pﬁed projednáváním, vklad se vrací po
odeãtení v˘loh ﬁídícího orgánu. JestliÏe je odvolání shledáno jako neoprávnûné, je navrhovatel povinen uhradit protistranû v‰echny prokazatelné v˘daje
spojené s odvoláním.

âlánek 503
Pﬁezkoumání rozhodnutí
1. ¤ídící orgán mÛÏe z vlastního rozhodnutí pﬁezkoumat kterékoliv rozhodnutí jím
ustaveného orgánu. ¤ídící orgán provede vlastní ‰etﬁení a zkoumá, zda bylo
rozhodnutí uãinûno v souladu s pﬁedpisy, smûrnicemi a ﬁády. K projednání si
mÛÏe vyÏádat stanovisko orgánu, kter˘ vydal zkoumané rozhodnutí. Pﬁi pﬁezkoumání rozhodnutí se postupuje jako pﬁi odvolání. V pﬁípadû podezﬁení poru‰ení stanov nebo ﬁádÛ lze podat oznámení pﬁedsednictvu, resp. revizní
komisi. Koneãn˘m pﬁezkumn˘m orgánem je konference asociace.
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Pﬁíloha
Systém hry kaÏd˘ s kaÏd˘m
Pro 3 a 4 druÏstva
I. kolo
II. kolo
III. kolo

1-4
4-3
2-4

2-3
1-2
3-1

1-6
6-4
2-6
6-5
3-6

2-5
5-3
3-1
1-4
4-2

3-4
1-2
4-5
2-3
5-1

1-8
8-5
2-8
8-6
3-8
8-7
4-8

2-7
6-4
3-1
7-5
4-2
1-6
5-3

3-6
7-3
4-7
1-4
5-1
2-5
6-2

4-5
1-2
5-6
2-3
6-7
3-4
7-1

1-10
10-6
2-10
10-7
3-10
10-8
4-10
10-9
5-10

2-9
7-5
3-1
8-6
4-2
9-7
5-3
1-8
6-4

3-8
8-4
4-9
9-5
5-1
1-6
6-2
2-7
7-3

4-7
9-3
5-8
1-4
6-9
2-5
7-1
3-6
8-2

Pro 5 a 6 druÏstev
I.
II.
III.
IV.
V.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Pro 7 a 8 druÏstev
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Pro 9 a 10 druÏstev
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

5-6
1-2
6-7
2-3
7-8
3-4
8-9
4-5
9-1
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Pro 11 a 12 druÏstev
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
XI.
X.
XI.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

1-12
12-7
2-12
12-8
3-12
12-9
4-12
12-10
5-12
12-11
6-12

2-11
8-6
3-1
9-7
4-2
10-8
5-3
11-9
6-4
1-10
7-5

3-10
9-5
4-11
10-6
5-1
11-7
6-2
1-8
7-3
2-9
8-4

4-9
10-4
5-10
11-5
6-11
1-6
7-1
2-7
8-2
3-8
9-3

5-8
11-3
6-9
1-4
7-10
2-5
8-11
3-6
9-1
4-7
10-2

6-7
1-2
7-8
2-3
8-9
3-4
9-10
4-5
10-11
5-6
11-1

1-14
14-8
2-14
14-9
3-14
14-10
4-14
14-11
5-14
14-12
6-14
14-13
7-14

2-13
9-7
3-1
10-8
4-2
11-9
5-3
12-10
6-4
13-11
7-5
1-12
8-6

3-12
10-6
4-13
11-7
5-1
12-8
6-2
13-9
7-3
1-10
8-4
2-11
9-5

4-11
11-5
5-12
12-6
6-13
13-7
7-1
1-8
8-2
2-9
9-3
3-10
10-4

5-10
12-4
6-11
13-5
7-12
1-6
8-13
2-7
9-1
3-8
10-2
4-9
11-3

6-9
13-3
7-10
1-4
8-11
2-5
9-12
3-6
10-13
4-7
11-1
5-8
12-2

7-8
1-2
8-9
2-3
9-10
3-4
10-11
4-5
11-12
5-6
12-13
6-7
13-1

1-16
16-9
2-16
16-10
3-16
16-11
4-16
16-12
5-16
16-13
6-16
16-14
7-16
16-15
8-16

2-15
10-8
3-1
11-9
4-2
12-10
5-3
13-11
6-4
14-12
7-5
15-13
8-6
1-14
9-7

3-14
11-7
4-15
12-8
5-1
13-9
6-2
14-10
7-3
15-11
8-4
1-12
9-5
2-13
10-6

4-13
12-6
5-14
13-7
6-15
14-8
7-1
15-9
8-2
1-10
9-3
2-11
10-4
3-12
11-5

5-12
13-5
6-13
14-6
7-14
15-7
8-15
1-8
9-1
2-9
10-2
3-10
11-3
4-11
12-4

6-1
14-4
7-12
15-5
8-13
1-6
9-14
2-7
10-15
3-8
11-1
4-9
12-2
5-10
13-3

7-10
15-3
8-11
1-4
9-12
2-5
10-13
3-6
11-14
4-7
12-15
5-8
13-1
6-9
14-2

Pro 13 a 14 druÏstev
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Pro 15 a 16 muÏstev
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
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kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
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8-9
1-2
9-10
2-3
10-11
3-4
11-12
4-5
12-13
5-6
13-14
6-7
14-15
7-8
15-1
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âlánek 1
Disciplinární provinûní
Pﬁedmûtem disciplinárního jednání jsou provinûní jednotlivcÛ nebo kolektivÛ ãlenÛ
asociace poru‰ením ﬁádÛ a smûrnic âAILH, pravidel inline hokeje, poru‰ením
obecnû závazn˘ch pﬁedpisÛ v souvislosti s ãinností v inline hokeji a pﬁestupky proti fair play a morálce sportovce. Pﬁedmûtem disciplinárního jednání jsou zejména
provinûní jednotlivcÛ a kolektivÛ pﬁed, v prÛbûhu a po utkání nebo tréninku v areálu sportovi‰tû na akcích poﬁádan˘ch orgány âAILH a klubem.

âlánek 2
Disciplinární tresty
1. JednotlivcÛm (hráãÛm, trenérÛm, rozhodãím, funkcionáﬁÛm) je moÏno uloÏit
tyto tresty:
a) napomenutí
b) finanãní pokutu
c) zastavení ãinnosti
d) vylouãení z ãinnosti v inline hokeji.
2. KolektivÛm (druÏstvÛm a klubÛm) je moÏno uloÏit tyto tresty:
a) napomenutí
b) finanãní pokutu
c) zastavení ãinnosti
d) uzavﬁení hﬁi‰tû nebo hﬁi‰È
e) vylouãení ze soutûÏe nebo soutûÏí.
3. Napomenutí lze uloÏit jednotlivci nebo kolektivu, jestliÏe od jeho posledního
disciplinárního trestu uplynula doba nejménû 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finanãní pokuty doba od pﬁestupku, u ostatních
trestÛ doba od jejich skonãení, u podmínûn˘ch trestÛ doba od skonãení zku‰ební lhÛty.
4. Finanãní pokutu je moÏno uloÏit do v˘‰e:
jednotlivec
kolektiv
• mezinárodní soutûÏe
do 10 000 Kã
do 50 000 Kã
• domácí soutûÏe
do 5 000 Kã
do 20 000 Kã
Finanãní pokutu lze uloÏit souãasnû s jin˘m trestem, av‰ak musí b˘t vÏdy uloÏena za provinûní dle sazebníku trestÛ A3, A4, A5, A6 a B1, B2.
5. Zastavení ãinnosti (dále jen Zâ) je moÏno uloÏit jednotlivci nebo kolektivu.
Trest zastavení ãinnosti je moÏno uloÏit jako:
a) Termínovan˘ trest zastavení ãinnosti na urãitou dobu. Termínovan˘ trest
Zâ se vztahuje na celé období a v‰echna utkání hraná v dobû trestu vãetnû pﬁátelsk˘ch. Termínovan˘ trest je moÏno uloÏit na celkovou dobu do
18 mûsícÛ a je moÏné ho nejv˘‰e jednou pﬁeru‰it na mimo sezónní období. Doba pﬁeru‰ení se nezapoãítává do délky trestu.
b) Specifikovan˘ trest zastavení ãinnosti na urãitá utkání. Specifikovan˘
trest Zâ se vztahuje na utkání uvedená v rozhodnutí. Disciplinární komise
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mÛÏe uloÏit trest zvlá‰È na utkání konkrétní soutûÏe, mistrovská utkání,
ve‰kerá soutûÏní utkání, utkání v domácím sportovním styku, mezinárodní utkání, reprezentaãní utkání apod. Specifikovan˘ trest nesmí pﬁesáhnout celkovou délku 18 mûsícÛ.
c) Nebrání-li tomu Ïádn˘ dÛvod, trest Zâ kolektivu bude proveden odeãtením 2 bodÛ druÏstvu (druÏstvÛm) za kaÏdé utkání spadající pod zastavení ãinnosti a kolektivu bude uvolnûna ãinnost.
Trest Zâ jednotlivci ukládá nebo vztahuje na reprezentaãní utkání pouze disciplinární komise âAILH, která tak mÛÏe uãinit sama nebo na základû písemného podnûtu niÏ‰ího disciplinárního orgánu.
Trest Zâ kolektivu znamená zákaz startu v‰ech jednotlivcÛ uveden˘ch na soupisce (soupiskách) kolektivu v utkáních, na nûÏ se tento trest vztahuje. Trest
Zâ druÏstvu se vztahuje pouze na druÏstvo. Trest Zâ klubu znamená zastavení ãinnosti v‰em druÏstvÛm klubu.
V˘klad
Pﬁi uloÏení specifikovaného trestu hráã nestartuje v mistrovsk˘ch utkáních, mÛÏe v‰ak startovat v dobû trestu ve v‰ech mezinárodních a mezistátních utkáních i v pﬁátelsk˘ch utkáních s domácími soupeﬁi.
MÛÏe-li hráã startovat za více druÏstev, nesmí po dobu specifikovaného trestu nastoupit za Ïádné druÏstvo v mistrovsk˘ch utkáních, jinak se
jeho start bude povaÏovat za neoprávnûn˘.
6. JestliÏe je jednotlivec v utkání potrestán trestem, kter˘ má podle pravidel (DT,
TH) za následek zákaz startu v dal‰ích utkáních, nebo se dopustí závaÏného
provinûní pﬁed utkáním nebo po nûm, pﬁípadnû zjistí-li delegát utkání pﬁestupek hráãe, kterého si nepov‰imli rozhodãí a hráã za nûj nebyl potrestán v prÛbûhu hry, a pﬁi podpisu zápisu o utkání po jeho skonãení tuto skuteãnost
delegát oznámí rozhodãím a obûma kapitánÛm. Jednotlivec má automaticky
zastavenou ãinnost aÏ do uzavﬁení pﬁípadu pﬁíslu‰nou disciplinární komisí. Tato
doba se zapoãítává do délky trestu. Rozhodãí má za povinnost odebrat registraãní prÛkaz a spolu s kopií zápisu zaslat na adresu DK.
7. Uzavﬁení hﬁi‰tû nebo hﬁi‰È je moÏno uloÏit druÏstvu nejv˘‰e na 10 soutûÏních
utkání. Pﬁi uloÏení tohoto trestu disciplinární komise urãí, kterého hﬁi‰tû (hﬁi‰È)
se trest t˘ká a v jaké minimální vzdálenosti od svého pÛvodního hﬁi‰tû nebo
hﬁi‰È musí soutûÏní utkání odehrát.
8. Vylouãení ze soutûÏe je moÏno uloÏit druÏstvu, které se dopustilo zvlá‰È závaÏného provinûní. Vylouãené druÏstvo mÛÏe b˘t pﬁeﬁazeno do soutûÏe aÏ
o dva stupnû niÏ‰í.
9. Vylouãení z ãinnosti v inline hokeji je moÏné u jednotlivcÛ, kteﬁí se dopustili
zvlá‰È závaÏn˘ch provinûní. Trest má za následek zru‰ení registrace a vylouãení ze v‰ech ãinností v inline hokeji v âeské republice. Za zvlá‰È závaÏné provinûní se povaÏuje zejména opakované hrubé chování a vyhroÏování, fyzické
napadení hráãe, funkcionáﬁe, rozhodãího nebo diváka bez i se zranûním, naru‰ení regulérnosti soutûÏe a uvádûní nesprávn˘ch údajÛ s následn˘m vznikem
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materiálních nebo finanãních ‰kod, ãi za opakovan˘ pﬁestupek, kter˘ byl spáchán bûhem posledních tﬁí let (viz. sbírka zákonÛ). Dále je tento trest moÏno
uloÏit v souvislosti se spácháním trestného ãinu.

âlánek 3
Podmínûné tresty
1. Tresty zastavení ãinnosti a uzavﬁení hﬁi‰tû (hﬁi‰È) lze podmínûnû odloÏit na zku‰ební dobu od 3 do 18 mûsícÛ, jestliÏe od posledního trestu jednotlivce nebo
kolektivu uplynula doba nejménû 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finanãní pokuty doba od pﬁestupku, u ostatních trestÛ doba od jejich skonãení, u podmínûn˘ch trestÛ doba od skonãení zku‰ební lhÛty.
2. JestliÏe se jednotlivec nebo kolektiv ve zku‰ební dobû znovu proviní a je mu
uloÏen trest disciplinární komisí, zmûní se pÛvodnû podmínûn˘ trest na nepodmínûn˘ a nov˘ trest se vykoná v návaznosti na trest pÛvodní.

âlánek 4
Disciplinární orgány
1. Disciplinárními orgány jsou:
a) kluby
b) disciplinární komise ﬁídících orgánÛ soutûÏí
c) disciplinární komise âAILH.
Disciplinární komise musí zasedat minimálnû tﬁíãlenná. âlenové, kteﬁí jsou nebo mohou b˘t v konkrétním pﬁípadû podjatí, se nesmí jednání zúãastnit.
2. Klub má disciplinární pravomoci v rámci sv˘ch stanov.
3. Provinûní, ke kterému do‰lo v souvislosti s konkrétním utkáním nebo utkáními,
projedná disciplinární komise pﬁíslu‰né soutûÏe. Provinûní, ke kterému do‰lo
mimo utkání, projedná disciplinární komise soutûÏe, v níÏ jednotlivec nebo kolektiv startuje: startuje-li ve více soutûÏích, projedná provinûní disciplinární komise nejvy‰‰í soutûÏe. Provinûní na úrovni reprezentace projedná disciplinární
komise âAILH.
4. Rozhodnutí disciplinární komise pﬁíslu‰né podle odst. 3 jsou platná ve v‰ech
soutûÏích, v nichÏ jednotlivec nebo kolektiv startuje, není-li rozpor s dal‰ími
ustanoveními tohoto ﬁádu. RovnûÏ rozhodnutí mezinárodních disciplinárních
orgánÛ jsou platná ve v‰ech soutûÏích.
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âlánek 5
Postup v disciplinárním jednání
1. Disciplinární jednání v konkrétní vûci je disciplinární komise povinna zahájit na
základû:
a) sportovnû technick˘ch dokladÛ (zápisy, zprávy o utkání apod.) nebo podobnû
úãinn˘ch podkladÛ
b) dokladÛ a podnûtÛ státní správy
c) dokladÛ a písemn˘ch podnûtÛ ﬁídícího orgánu soutûÏe nebo svazového orgánu nebo jin˘ch orgánÛ soutûÏe nebo jiné disciplinární komise
d) dokladÛ mezinárodních a zahraniãních orgánÛ nebo zahraniãních klubÛ u nichÏ hostovalo ãeské druÏstvo.
2. Disciplinární jednání v konkrétní vûci mÛÏe disciplinární komise zahájit na základû:
a) písemného podnûtu jednotlivce, kolektivu nebo organizace
b) písemného návrhu ãlena disciplinární komise
c) zprávy v hromadném sdûlovacím prostﬁedku.
3. Disciplinární jednání v konkrétní vûci není moÏné zaãít, jestliÏe od provinûní
uplynula doba del‰í neÏ 1 rok. To neplatí, jestliÏe disciplinární provinûní bylo
souãasnû pﬁestupkem ve smyslu obecnû závazn˘ch pﬁedpisÛ nebo trestn˘m
ãinem podle pravomocného rozhodnutí soudu.
4. Disciplinární komise je povinna rozhodovat o podnûtech co nejrychleji a v konkrétní vûci náleÏitû objasnit v‰echny okolnosti provinûní. K tomu úãelu je
oprávnûna pﬁizvat svûdky a jiné osoby, vyÏádat si písemné dokumenty, zprávy, stanoviska jednotlivcÛ nebo kolektivÛ, pﬁípadnû si opatﬁit jin˘ dÛkazov˘ materiál.
5. Pﬁi projednávání disciplinární komise pﬁihlíÏí k polehãujícím a pﬁitûÏujícím okolnostem.
Jako k polehãujícím okolnostem se pﬁihlíÏí, kdyÏ provinilec byl vyprovokován, nahradil dobrovolnû ‰kodu, kterou zpÛsobil, projevil upﬁímnou lítost, sám oznámil
provinûní, kterého se dopustil, napomáhal pﬁi objasÀování svého provinûní apod.
Mezi pﬁitûÏující okolnosti patﬁí, kdyÏ provinilec pouÏil surov˘, zákeﬁn˘ nebo pomstychtiv˘ zpÛsob jednání, kdyÏ svedl k provinûní jiného, úmyslnû ovlivnil regulérnost soutûÏe, provinûní se dopustil jako kapitán druÏstva nebo v jiné
funkci, v poslední dobû byl disciplinárnû trestán apod. K pﬁedcházejícím trestÛm uloÏen˘m disciplinárními komisemi nelze jako k pﬁitûÏující okolnosti pﬁihlíÏet, jestliÏe od nich ubûhla doba del‰í dvou let. Dobou od pﬁedcházejícího
trestu se rozumí u napomenutí a finanãní pokuty doba od pﬁestupku, u ostatních trestÛ doba od jejich skonãení, u podmínûn˘ch trestÛ doba od skonãení
zku‰ební lhÛty. JestliÏe byl jednotlivec pﬁed disciplinárním provinûním potrestán v probíhající sezónû vy‰‰ím trestem nebo vy‰‰ími tresty (VT, OT, OK,
DT, TH), pﬁihlédne se k této skuteãnosti jako k pﬁitûÏující okolnosti.
6. JestliÏe disciplinární komise projednává nûkolik provinûní, vynese trest za kaÏdé provinûní zvlá‰È a tresty sãítá. Trest uloÏen˘ mezinárodním orgánem mÛÏe
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uvést do svého rozhodnutí a uloÏit trest soubûÏn˘.
7. Jednotlivci nebo zástupci kolektivu, kter˘ se dopustil provinûní, musí b˘t dána moÏnost se zúãastnit jednání disciplinární komise a vyjádﬁit se ke v‰em
okolnostem a souvislostem provinûní. Pokud se chce jednání zúãastnit, ovûﬁí
si neprodlenû u pﬁíslu‰né disciplinární komise termín projednávání. JestliÏe
provinilec tohoto práva nevyuÏije, mÛÏe komise projednat provinûní a uloÏit
trest bez jeho úãasti. JestliÏe se provinûní dopustil mladistv˘ jednotlivec nebo
kolektiv sloÏen˘ pﬁeváÏnû z mladistv˘ch, musí b˘t dána moÏnost, aby se spoleãnû s mladistv˘m jednotlivcem nebo zástupcem kolektivu zúãastnil jednání
i dospûl˘ funkcionáﬁ klubu.
Provinûní rozhodãího projedná disciplinární komise za úãasti zástupce orgánu
rozhodãích.
8. ¤ídící orgán mÛÏe stanovit rozpisem soutûÏe povinnost úãasti jednotlivcÛ, kteﬁí se provinili, na jednání disciplinární komise bez písemného pozvání.
9. Ke kaÏdému provinûní svého ãlena mÛÏe klub neprodlenû pﬁedloÏit stanovisko s návrhem trestu. V pﬁípadû, Ïe si disciplinární orgán vyÏádá stanovisko klubu, je tento povinen mu je v uvedené pﬁimûﬁené lhÛtû pﬁedat. Stanovisko se
pﬁedkládá nejpozdûji pﬁed disciplinárním jednáním. Nesplnûní této povinnosti
podléhá disciplinárnímu ﬁízení.
10. Po objasnûní v‰ech okolností provinûní rozhodne disciplinární komise o druhu
a v˘‰i trestu. JestliÏe se v prÛbûhu disciplinárního jednání zjistí, Ïe k provinûní nedo‰lo, nebo provinûní nelze prokázat, disciplinární jednání se zastaví.
Disciplinární komise mÛÏe také upustit od potrestání a poplatku, pokud povaÏuje prÛbûh jednání nebo trest uloÏen˘ v utkání za dostateãn˘.
Tím je disciplinární jednání v konkrétní vûci skonãeno. Skonãené nebo zastavené disciplinární jednání lze obnovit jen po zji‰tûní nov˘ch okolností nebo na
základû rozhodnutí ﬁídícího orgánu.
11. V disciplinárním jednání s kolektivem nebo ãlenem kolektivu nemÛÏe rozhodovat ani se zúãastnit rozpravy disciplinární komise funkcionáﬁ, kter˘ je ãlenem
stejného kolektivu nebo je v blízkém vztahu k provinilci.
12. Klub, kter˘ nebo jehoÏ kolektiv, hráã, funkcionáﬁ, ãlen nebo rozhodãí apod. je
trestán nebo projednáván, je povinen uhradit poplatek za disciplinární projednání (podle pﬁíslu‰nosti disciplinární komise):
• soutûÏe poﬁádané asociací
1000 Kã
• ostatní soutûÏe
500 Kã
Disciplinární komise mÛÏe stanovit povinnost zaplacení tohoto poplatku pﬁed
projednáním.
13. Po uplynutí nejménû poloviny trestu zastavení ãinnosti nebo uzavﬁení hﬁi‰tû nebo hﬁi‰È mÛÏe disciplinární komise, která trest uloÏila, na základû Ïádosti potrestaného jednotlivce, kolektivu, klubu nebo klubu, jehoÏ ãlen nebo kolektiv
byl potrestán, zmûnit ãást trestu na podmínûn˘. Zku‰ební doba se stanoví nejménû v délce dvojnásobku zbytku trestu, nejv˘‰e v délce 18 mûsícÛ. Tresty
udûlené v dobû podmíneãného odkladu nelze více zmûnit na podmínûné.
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14. Po uplynutí nejménû 36 mûsícÛ od pﬁestupku, kter˘ mûl za následek vylouãení z ãinnosti v inline hokeji, mÛÏe disciplinární komise, která trest uloÏila, na
Ïádost jednotlivce povolit obnovení nûkter˘ch nebo v‰ech ãinností v inline hokeji.
15. Pﬁedseda disciplinární komise nebo jeho povûﬁen˘ zástupce mÛÏe rozhodnout
samostatnû bez jednání disciplinární komise v tûchto pﬁípadech:
a) zastavení ãinnosti jednotlivci za tﬁi pûtiminutové nebo desetiminutové tresty nebo jejich kombinaci (ãl. 6, odst. 4), nebo za osobní trest do konce utkání nepotrestan˘ jin˘m disciplinárním trestem
b) finanãní pokuta za zanedbání povinnosti poﬁádajícího klubu zabezpeãit
rozhodãí utkání, je-li tato povinnost stanovena ﬁídícím orgánem
c) finanãní pokuta za nerespektování pﬁedepsaného zpÛsobu plnûní naﬁízení
nebo rozhodnutí.
d) pﬁi soutûÏích, které jsou poﬁádány turnajov˘m zpÛsobem a trest nemÛÏe
b˘t vy‰‰í neÏ ZVâ na 2 utkání
e) disciplinární poplatek je stanoven ãlánkem 5, bodem 12 D¤

âlánek 6
Oznamování a evidence trestÛ
1. Rozhodnutí disciplinární komise se vyhotoví písemnû a musí obsahovat:
a) jméno nebo oznaãení provinilce
b) provinûní, za které je trest uloÏen
c) pﬁesné oznaãení trestu vãetnû ãlánku, podle kterého byl uloÏen
d) údaj o délce nebo v˘‰i trestu, den zaãátku a konce trestu, u podmínûn˘ch
trestÛ dobu podmínky
e) zpÛsob úhrady finanãní pokuty
f) pouãení o moÏnosti odvolání
g) razítko a podpis.
Rozhodnutí musí b˘t odesláno do 10 dnÛ od skonãení disciplinárního jednání
doporuãenou po‰tou, nebo elektronickou po‰tou na adresu klubu, kter˘ nebo
jehoÏ kolektiv, hráã, funkcionáﬁ, ãlen apod. byl potrestán. Klub je povinen neprodlenû potrestaného jednotlivce nebo potrestan˘ kolektiv s rozhodnutím seznámit. Rozhodnutí disciplinární komise o potrestání rozhodãího se zasílá
pﬁímo rozhodãímu.
Kopie rozhodnutí se za‰le ﬁídícímu orgánu soutûÏe, v níÏ potrestan˘ jednotlivec nebo kolektiv startuje. ¤ídící orgán soutûÏe musí nejpozdûji do 1 mûsíce
od doruãení oznámení zveﬁejnit v˘‰i trestu (napﬁ. souãasnû s tabulkou soutûÏe).
2. Disciplinární komise zaznamenává disciplinární tresty do své evidence trestÛ.
Záznam obsahuje pﬁesné oznaãení trestu vãetnû ãlánku, podle kterého byl uloÏen, údaj o délce nebo v˘‰i trestu, den zaãátku a konce trestu, u podmínûn˘ch
trestÛ dobu podmínky. Nepodmínûnû uloÏené tresty musí okamÏitû po jejich
vynesení zaslat na pﬁedepsaném formuláﬁi elektronickou po‰tou DK âAILH ke
zveﬁejnûní. Ke zveﬁejnûní musí DK odeslat i rozhodnutí o pﬁípadném prominutí zbytku trestu.
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3. Pokud byl hráã vylouãen do konce utkání (DT, TH) a registraãní prÛkaz mu nebyl z jak˘chkoliv dÛvodÛ odebrán, je povinností klubu prÛkaz ihned zaslat doporuãenou po‰tou nebo osobnû pﬁedat pﬁíslu‰né disciplinární komisi.
4. Klub je odpovûdn˘ za vedení evidence pûtiminutov˘ch (VT), desetiminutov˘ch
(OT) a osobních trestÛ do konce utkání (OK) jednotliv˘ch hráãÛ v mistrovsk˘ch
utkáních jedné soutûÏe stejné sezóny. Pokud byl kter˘koliv z tûchto trestÛ potrestán disciplinárnû, v evidenci se dále neuvádí. Po ãtvrtém VT, OT nebo OK
(v‰echny druhy se sãítají) v stejné sezónû jedné soutûÏe má hráã automaticky
zastavenou ãinnost na nejbliÏ‰í dvû mistrovské utkání pﬁíslu‰né soutûÏe a klub
je povinen ihned písemnou formou vyzvat pﬁíslu‰nou DK k vyhotovení rozhodnutí. Tento trest není moÏno odloÏit podmínûnû a bude vykonán, i kdyby byl
pﬁeloÏen do následující sezóny. Pokud hráã po obdrÏení ãtvrtého VT, OT nebo
OK v následujícím mistrovském utkání nastoupí, povaÏuje se to za neoprávnûn˘ start.

âlánek 7
Opravné jednání
1. Jednotlivec nebo kolektiv (dále jen navrhovatel) mÛÏe podat odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise (dále jen rozhodnutí) k orgánu, kter˘ tuto komisi
ustavil (dále jen ﬁídící orgán).
V odvolacím jednání se postupuje podle ãl. 502 soutûÏního ﬁádu inline hokeje.
2. ¤ídící orgán mÛÏe z vlastního rozhodnutí pﬁezkoumat kterékoliv rozhodnutí jím
ustavené disciplinární komise. ¤ídící orgán provede vlastní ‰etﬁení a zkoumá,
zda bylo rozhodnutí uãinûno v souladu s pﬁedpisy, smûrnicemi a ﬁády âAILH.
K projednání si mÛÏe vyÏádat stanovisko komise, která vydala zkoumané rozhodnutí. Pﬁi pﬁezkoumání rozhodnutí se postupuje jako pﬁi odvolání.

âlánek 8
Závûreãná ustanovení
1. Zmûny a doplÀky tohoto ﬁádu provádí pﬁedsednictvo âAILH, jeho v˘klad provádí pﬁedsednictvo âAILH prostﬁednictvím povûﬁen˘ch orgánÛ.
2. Tento disciplinární ﬁád platí od 1. 1. 2006.

DISCIPLINÁRNÍ ¤ÁD

41

Pﬁíloha
Disciplinární provinûní a sazebník trestÛ
1. V zájmu zaji‰tûní jednotného postupu v disciplinárním jednání je vydáván tento sazebník disciplinárních trestÛ, kter˘ obsahuje pﬁehled bûÏn˘ch provinûní
jednotlivcÛ (hráãÛ, trenérÛ, rozhodãích a jin˘ch funkcionáﬁÛ - ãást A) a kolektivÛ (druÏstev a klubÛ - ãást B).
2. Disciplinární komise udûluje tresty s respektováním hranic, uveden˘ch v sazebníku. V prvním sloupci jsou uvedeny sazby za lehãí nebo první provinûní
jednotlivce nebo kolektivu, ve druhém sloupci pak sazby za závaÏná nebo opakovaná provinûní téhoÏ provinilce.
V˘klad
Za uráÏky (ãást A4, odst. 2) a fyzické napadení (ãást A, odst. 5 a 6
a ãást B, odst. 2) je nutno uloÏit vÏdy nepodmínûné zastavení ãinnosti
a souãasnû finanãní pokutu.
3. ¤ídící orgány jsou ve své pÛsobnosti oprávnûny upravovat nebo roz‰iﬁovat tento sazebník, vÏdy v‰ak s dodrÏením maximální v˘‰e trestÛ a ostatních ustanovení ãl. 2 disciplinárního ﬁádu. Vycházejí pﬁitom ze sazeb vûcnû nejbliÏ‰ího
provinûní uvedeného v sazebníku.
4. U specifikovaného trestu zastavení ãinnosti se uvádí ãíslo v procentech, které
je vztaÏeno na dlouhodobou mistrovskou soutûÏ ve smyslu soutûÏního ﬁádu.
âíslo udává, kolik procent utkání v pﬁíslu‰né soutûÏi bude mít hráã nebo kolektiv zastavenu ãinnost.
5. U finanãní pokuty je uvádûna v˘‰e v procentech, za 100 % se povaÏuje maximální v˘‰e podle ãl. 2 disciplinárního ﬁádu. Finanãní pokutu je moÏno uloÏit samostatnû nebo ji slouãit se zastavením ãinnosti, uzavﬁením hﬁi‰tû ãi
vylouãením ze soutûÏe, av‰ak vÏdy musí b˘t uloÏena za provinûní dle sazebníku A3, A4, A5, A6, B1 a B2.

Zkratky:
H - hráã, T - trenér, R - rozhodãí, F - jin˘ funkcionáﬁ
N - napomenutí
FP - finanãní pokuta
Zâ - zastavení ãinnosti
Vâ - vylouãení jednotlivce z ãinnosti v inline hokeji
UH - uzavﬁení hﬁi‰tû nebo hﬁi‰È
VS - vylouãení kolektivu ze soutûÏe nebo soutûÏí
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A. Jednotlivci
Trest pro

Pﬁestupek
1. Pﬁestupky proti
registraãnímu
a pﬁestupnímu ﬁádu
napﬁ. hlá‰ení pﬁestupu nebo
hostování do více klubÛ,
nedodrÏování ustanovení ﬁádÛ,
úmyslné uvádûní nesprávn˘ch
údajÛ, zásah do cizích práv

H T R F

Druh a v˘‰e trestu
v lehãích
pﬁípadech
nebo prvnû

v závaÏn˘ch
pﬁípadech
nebo opakovanû

•

• N, FP 5-60%,
Zâ na 10-75%
utkání nebo
na 1-6 mûsícÛ

Zâ
na 3-12 mûsícÛ

2. Neoprávnûn˘ start hráãe
a) start za muÏstvo jiného klubu
bez povolení hostování
(pﬁestupu)

• •

• FP 5-40%,
Zâ na 20-40%
utkání nebo
na 1-3 mûsíce

Zâ
na 1-6 mûsícÛ

b) pﬁekroãení ustanovení
soutûÏního ﬁádu, napﬁ. o poãtu
povolen˘ch hráãÛ,
startu za A a B druÏstva apod.,
stﬁídavém startu,
pﬁi odmítnutí identifikace

•

N, FP 5-40%,
Zâ na 15-30%
utkání nebo
na 1 mûsíc

Zâ
na 1-3 mûsíce

• FP 5-40%,
Zâ na 20-40%
utkání nebo
na 1-2 mûsíce

Zâ
na 1-6 mûsícÛ

c) start na cizí nebo neplatn˘
registraãní prÛkaz a start
v dobû zastavení ãinnosti
jednotlivce nebo kolektivu

•

•

•

3. Nesportovní chování
a) provokování, pokﬁikování,
neoprávnûné protestování,
zesmû‰Àování, plivání,
sprosté posuÀky, vyhroÏování

FP 10-60%,
Zâ na 20-60%
utkání nebo
na 1-6 mûsícÛ

Zâ
na 3-12 mûsícÛ

• FP 10-60%,
Zâ na 20-80%
utkání nebo
na 1-9 mûsícÛ

Zâ
na 3-18 mûsícÛ

• • • • N, FP 10-40%,
Zâ na 10-50%
utkání nebo
na 1-2 mûsíce

b) ãtyﬁi VT, OT nebo OK v prÛbûhu •
jednoho roãníku soutûÏe

Zâ na 1 utkání

FP 20-60 %,
Zâ na 1-4 mûsíce

Zâ na 4 utkání
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Trest pro

Pﬁestupek

H T R F

Druh a v˘‰e trestu
v lehãích
pﬁípadech
nebo prvnû

4. UráÏky, hrubé chování
a slovní napadení,
napﬁ. vulgární v˘razy, v˘razy
nebo posuÀky mající charakter
osobního hanobení, vyvolání
bitky nebo pokraãování v bitce,
a to jak v dobû utkání, tak mimo
utkání v prostorách hﬁi‰tû,
• • • • N, FP 10-40%,
areálu nebo v okolí
Zâ na 10-50%
utkání nebo
a) hráãÛ
na 1-3 mûsíce
b) rozhodãích a zástupcÛ
ﬁídícího orgánu

• •

• FP 10-60%,
Zâ na 10-60%
utkání nebo na
•

c) jin˘ch funkcionáﬁÛ a osob

• • • • N, FP 10-60%,
Zâ na 10-60%
utkání nebo
1-6 mûsícÛ

5. Fyzické napadení hráãe,
funkcionáﬁe, diváka,
napﬁ. vraÏení, strãení, podraÏení,
bitka, udeﬁení rukou, holí, apod.,
rány pûstí, chvaty, kopnutí,
pokus o zranûní, úmyslné
•
zranûní apod.
a) vyhroÏování fyzick˘m napadením

Zâ
na 1-12 mûsícÛ

FP 10-100%,
Zâ na 10-50%
utkání nebo
na 1-6 mûsícÛ
• • • FP 10-100%,
Zâ na 1-6 mûsícÛ
FP 10-100%,

44

DISCIPLINÁRNÍ ¤ÁD

v závaÏn˘ch
pﬁípadech
nebo opakovanû

FP 30-60%,
Zâ na 3-6 mûsícÛ

FP 40-80%,
Zâ na 1-12 mûsícÛ
Vâ
Zâ
na 6-18 mûsícÛ
FP 20-80%,
Zâ na 3-12 mûsícÛ
Vâ

FP 40-100%,
Zâ na 3-12 mûsícÛ
Vâ

Zâ na 3-12 mûsícÛ
Vâ

Trest pro

Pﬁestupek
b) pokus o fyzické napadení

H T R F
•

Druh a v˘‰e trestu
v lehãích
pﬁípadech
nebo prvnû
FP 10-100%,
Zâ na 10-60%
utkání nebo
na 1-6 mûsícÛ

• • • FP 10-100%,
Zâ na 1-9 mûsícÛ
FP 10-100%,
Vâ
c) fyzické napadení bez zranûní

•

FP 10-100%,
Zâ na 10-60%
utkání nebo
na 1-9 mûsícÛ
• • • FP 10-100%,
Zâ na 1-9 mûsícÛ
FP 10-100%,

d) fyzické napadení se zranûním

v závaÏn˘ch
pﬁípadech
nebo opakovanû

FP 20-100%,
Zâ na 3-12 mûsícÛ
Vâ

FP 40-100%,
Zâ na 3-12 mûsícÛ

FP 40-100%,
Zâ na 3-12 mûsícÛ
Vâ

Zâ na 6-12 mûsícÛ
Vâ

• • • • FP 20-100%,
FP 100%,
Zâ na 1-12 mûsícÛ Zâ na 6-18 mûsícÛ,
Vâ

6. Fyzické napadení rozhodãího
(viz odst. 5)
a) vyhroÏování fyzick˘m napadením •

b) pokus o fyzické napadení

FP 20-100%,
Zâ na 10-60%
utkání nebo na
1-9 mûsícÛ

FP 100%
Zâ na 6-12 mûsícÛ
Vâ

• • • FP 20-100%,
Zâ na 1-9 mûsícÛ
FP 100%

Zâ na 6-12 mûsícÛ,
Vâ

• • • • FP 10-100%,
Zâ na 1-12 mûsícÛ

FP 100%
Zâ na 6-18 mûsícÛ
Vâ
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Trest pro

Pﬁestupek

H T R F

v lehãích
pﬁípadech
nebo prvnû

v závaÏn˘ch
pﬁípadech
nebo opakovanû

c) fyzické napadení bez zranûní

• • • • FP 10-100%,
FP 100%,
Zâ na 1-18 mûsícÛ Zâ na 12-18 mûsícÛ,
Vâ

d) fyzické napadení se zranûním

• • • • FP 10-100%,
Zâ na 3-18 mûsícÛ,
Vâ

7. Odmítnutí zahájit hru
napﬁ. odmítnutí nastoupit, hrát,
opu‰tûní hﬁi‰tû, odmítnutí
nastoupit k utkání vedenému
rozhodãím-laikem

b) s následkem pﬁedãasného
ukonãení utkání

• N, FP 5-40%,
Zâ na 10-30%
utkání nebo
na 1-3 mûsíce

FP 20-60%,
Zâ na 1-6 mûsícÛ

•

• FP 20-60%,
Zâ na 5-60%
utkání nebo
na 1-6 mûsícÛ

FP 20-60%,
Zâ na 3-9 mûsícÛ

N, FP 10-60%,
Zâ na 5-30%
utkání

FP 30-100%,
Zâ na 1-6 mûsícÛ

• N, FP 10-40%,
Zâ na 10-50%
utkání nebo
na 1-3 mûsíce

FP 20-60%,
Zâ na 1-6 mûsícÛ

8. Pﬁestupky rozhodãích
proti ﬁádÛm a smûrnicím,
napﬁ. nedodrÏení povinností,
pozdní pﬁíchod (pﬁíjezd) na
utkání, chybn˘ postup nebo
zanedbání pﬁi kontrole náleÏitostí, kontrole totoÏnosti hráãÛ,
nesprávnosti pﬁi vyúãtování
9. Pﬁestupky trenérÛ a jin˘ch
funkcionáﬁÛ proti ﬁádÛm,
napﬁ. nedodrÏení povinností,
neoprávnûn˘ vstup na hrací
plochu, na trestnou lavici, na
hráãskou lavici nebo do ‰atny
soupeﬁe, do ‰atny rozhodãích
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FP 100%
Vâ

•

a) bez následku pﬁedãasného
ukonãení utkání
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Druh a v˘‰e trestu

•

•

Trest pro

Pﬁestupek

H T R F

Druh a v˘‰e trestu
v lehãích
pﬁípadech
nebo prvnû

v závaÏn˘ch
pﬁípadech
nebo opakovanû

10. Naru‰ení regulérnosti soutûÏe
napﬁ. úmyslné ovlivÀování v˘sledku,
sabotování hry, pﬁijetí, pﬁedání,
pﬁíslib nebo pokus o pﬁedání penûz nebo jin˘ch v˘hod za úãelem
ovlivnûní v˘sledku utkání, neãestné
rozhodování rozhodãího, sázka
na v˘sledek utkání, jehoÏ se
úãastní, nehlá‰ení pokusu
• • • • Zâ na 1-12 mûsícÛ Zâ na 6-18 mûsícÛ,
o ovlivÀování v˘sledku
Vâ
11. Uvádûní nesprávn˘ch údajÛ
napﬁ. fal‰ování nebo pozmûÀování sportovnû technick˘ch
písemností, prÛkazÛ, neuvedení
dÛleÏit˘ch událostí nebo okolností
ve sportovnû technick˘ch
písemnostech, neoprávnûná
manipulace s písemnostmi
s písemnostmi orgánÛ svazu,
hospodáﬁské machinace
12. Poru‰ení zákazu dopinku
napﬁ. start pod vlivem dopinku,
poru‰ování zákazu dopinku,
navádûní k pouÏití dopinku

• • • • N, FP 10-80%,
Zâ na 2-12
utkání nebo
na 3-12 mûsícÛ

• •

FP 20-100%,
Zâ na 3-18 mûsícÛ,
Vâ

• podle platn˘ch
podle platn˘ch
zvlá‰tních pﬁedpisÛ zvlá‰tních pﬁedpisÛ

13. Maﬁení ãinnosti nebo
rozhodnutí ﬁídícího orgánu
napﬁ. nedostavení se k jednání,
nerespektování naﬁízení nebo
rozhodnutí disciplinární komise
nebo jiného orgánu, nedostavení
se na sraz reprezentace, dostavení se k utkání bez registraãního
prÛkazu, odmítnutí podepsat
zápis o utkání, ztráta písemnosti
nebo propÛjãené ceny (trestem
není ﬁe‰ena náhrada ‰kody),
kouﬁení a poÏívání alkoholu
• • • • N, FP 10-60%,
v prostorách hﬁi‰tû nebo areálu,
Zâ
po‰kozování dobrého jména
na 5-30% utkání
sportu nebo svazu

FP 50-100%,
Zâ na 10-60%
utkání nebo
1-6 mûsícÛ
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A. Kolektivy
Druh a v˘‰e trestu

Pﬁestupek

v lehãích
pﬁípadech
nebo prvnû

v závaÏn˘ch
pﬁípadech
nebo opakovanû

1. Nedostateãná poﬁadatelská
sluÏba, nesportovní chování
divákÛ, vhazování pﬁedmûtÛ
na hrací plochu, poÏívání
alkoholu v prostorách hﬁi‰tû
nebo areálu
a) nedostateãná poﬁadatelská
sluÏba, nesportovní chování
bez vhazování pﬁedmûtÛ
na hrací plochu

FP 10-40%,
UH
na 5-20% utkání

FP 10-40%,

b) vhazování pﬁedmûtÛ
na hrací plochu

N, FP 10-40%,
UH na 5-20% utkání

FP 20-80%,
UH na 10-30% utkání

c) ukonãení utkání vlivem
vhazování pﬁedmûtÛ
na hrací plochu

FP 10-40%,
UH na 10-30% utkání
Zâ na 5-15% utkání

FP 20-80%,
UH na 20-50% utkání

a) pokud nedo‰lo ke zranûní
a ‰kodám a poﬁadatelská sluÏba
úãinnû zasáhla

N, FP 10-50%,
UH na 5-20% utkání

FP 20-80%,
UH na 10-30% utkání

b) pokud poﬁadatelská sluÏba
zasáhla a pﬁesto do‰lo ke
zranûní nebo ‰kodám

FP 10-80%,
UH na 10-30% utkání
Zâ na 5-15% utkání

FP 40-100%,
UH na 10-40% utkání

c) pokud poﬁadatelská sluÏba
nezasáhla, selhala, nezvládla
situaci, nebo bylo utkání
z dÛvodu v˘trÏností nebo
fyzického napadení pﬁedãasnû
ukonãeno

FP 10-80%,
UH na 10-40% utkání
Zâ na 5-15% utkání
VS

FP 40-100%,
UH na 20-50% utkání
Zâ na 10-30% utkání

2. V˘trÏnosti a fyzické napadení
napﬁ. fyzické napadení hráãÛ,
funkcionáﬁÛ, rozhodãích, vstup
divákÛ a jin˘ch neoprávnûn˘ch
osob na hrací plochu, na hráãské
a trestné lavice nebo do ‰aten,
niãení majetku, a to v prostorách
hﬁi‰tû, areálu nebo v okolí
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Druh a v˘‰e trestu
v lehãích
pﬁípadech
nebo prvnû

v závaÏn˘ch
pﬁípadech
nebo opakovanû

d) nesportovní chování nebo
v˘trÏnosti hráãÛ druÏstva mimo
doby utkání

FP 10-80%,
Zâ na 5-10% utkání

FP 40-100%,
Zâ na 10-20% utkání

3. Nedostavení se k utkání
z viny druÏstva
(trestem není ﬁe‰ena
náhrada ‰kody)

FP 10-60%

FP 60-100%,
Zâ na 5-15% utkání

a) bez následkÛ pﬁedãasného
ukonãení utkání

FP 10-40%

FP 20-60%,
Zâ na 5-15% utkání

b) s následkem pﬁedãasného
ukonãení utkání

FP 10-60%,
Zâ na 5-15% utkání

FP 20-80%,
Zâ na 10-20% utkání

a) v dobû zastavení ãinnosti
druÏstva nebo klubu

FP 100%,
Zâ na 10-20% utkání

FP 100%,
VS

b) proti druÏstvu nebo klubu
se zastavenou ãinností

FP 10-100%,
Zâ na 5-15% utkání

FP 100%,
Zâ na 10-20% utkání

6. Neãestné jednání
napﬁ. pﬁedstíraná ztráta
písemností, organizované
uvádûní nesprávn˘ch údajÛ
nebo fal‰ování ãi pozmûÀování
písemností, zneuÏití soupisky,
ovlivÀování svûdkÛ,
hospodáﬁské machinace

FP 5-40%,
Zâ na 5-15% utkání

FP 10-60%,
Zâ na 10-20%
utkání, VS

Pﬁestupek

4. Odmítnutí zahájit hru
napﬁ. odmítnutí nastoupit, hrát,
opoÏdûné nastoupení,
opu‰tûní hﬁi‰tû

5. Start druÏstva
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Druh a v˘‰e trestu

Pﬁestupek

v lehãích
pﬁípadech
nebo prvnû

v závaÏn˘ch
pﬁípadech
nebo opakovanû

7. Naru‰ení regulérnosti soutûÏe
a) úmyslné ovlivÀování v˘sledku,
sabotování hry, pﬁijetí, pﬁedání,
pﬁíslib nebo pokus o pﬁedání
penûz nebo jin˘ch v˘hod za
úãelem ovlivnûní v˘sledku utkání

FP 10-80%,
Zâ na 5-30%
utkání, VS

FP 40-100 %,
Zâ na 10-40%
utkání, VS

b) sázka na v˘sledek utkání,
nehlá‰ení pokusu o ovlivÀování
v˘sledku

FP 20-60%,
Zâ na 5-15% utkání

FP 10-80%,
Zâ na 0-20% utkání

8. Poru‰ení zákazu dopinku
napﬁ. start pod vlivem dopinku,
poru‰ování zákazu o pouÏívání
dopinku

podle platn˘ch
zvlá‰tních pﬁedpisÛ

podle platn˘ch
zvlá‰tních pﬁedpisÛ

a) nedodrÏení naﬁízení nebo
propozic soutûÏe, dostavení se
k utkání bez soupisky nebo
registraãních prÛkazÛ, nedostavení se k jednání, nerespektování
rozhodnutí disciplinární komise
nebo jiného orgánu, nesplnûní
povinností poﬁadatele

N, FP 5-30%

FP 10-60 %,
Zâ na 5-20% utkání

b) bezdÛvodné podání námitek
nebo odvolání, ztráta písemnosti,
propÛjãené ceny, opoÏdûné
vrácení propÛjãené ceny
(trestem není ﬁe‰ena
náhrada ‰kody)

N, FP 5-20%

FP 10-40%

c) zanedbání povinnosti zabezpeãit
rozhodãí, nevyplacení náhrad
rozhodãím nebo delegátu

FP 10%,
není-li v rozpisu
soutûÏe
stanoveno jinak

FP 50%,
není-li v rozpisu
soutûÏe
stanoveno jinak

9. Maﬁení ãinnosti nebo
rozhodnutí ﬁídícího orgánu
soutûÏe
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âlánek 1
Základní ustanovení
1. Tento pﬁestupní ﬁád stanoví podmínky, za nichÏ se uskuteãÀují pﬁestupy a hostování hráãÛ inline hokeje na území âR.
2. Úãastníky pﬁestupního jednání jsou:
a) hráã
b) oddíl nebo klub, za kter˘ je hráã registrován (dále jen mateﬁsk˘ klub)
c) oddíl nebo klub, do nûhoÏ hráã hlásí pﬁestup nebo hostování (dále jen
nov˘ klub).
3. O v‰ech pﬁestupech a hostování rozhoduje orgán mistrovsk˘ch soutûÏí, ve kter˘ch startují úãastníci pﬁestupního jednání (dále jen pﬁestupní orgán). Není-li takov˘ spoleãn˘ orgán, rozhoduje registraãní úsek âAILH.
4. Îádosti o pﬁestup, hostování a pﬁedãasné ukonãení hostování se podávají
osobnû nebo po‰tou dennû v období od 1. srpna do 31. kvûtna následujícího
roku (pﬁestupní období).

âlánek 2
Îádost o pﬁestup nebo hostování
1. Hráã, kter˘ Ïádá o pﬁestup, hostování nebo pﬁedãasné ukonãení hostování vyplní tiskopis „P¤ESTUPNÍ LÍSTEK“ psacím strojem nebo hÛlkov˘m písmem
bez oprav nebo ‰krtání. Hráã vyplnûn˘ tiskopis vlastnoruãnû podepí‰e a uvede datum podpisu.
2. Hráã poÏádá mateﬁsk˘ klub, aby se vyjádﬁil k jeho Ïádosti, osobnû nebo doporuãenû po‰tou. Mateﬁsk˘ klub je povinen nejdéle do 14 dnÛ pﬁedat hráãi
Ïádost zpût s písemn˘m vyjádﬁením a s registraãním prÛkazem hráãe. Pokud
klub nedodrÏí pﬁedepsanou lhÛtu (14 dní), bude pﬁedán k disciplinárnímu potrestání, Ïádost bude posuzována jako kdyÏ klub se Ïádostí souhlasí a na náklady klubu mÛÏe b˘t vydán duplikát registraãního prÛkazu.
3. Vyplnûn˘ tiskopis vãetnû v‰ech pﬁíloh za‰le hráã doporuãenû po‰tou nebo pﬁedá osobnû pﬁestupnímu orgánu v jednom vyhotovení.
4. K vyplnûnému tiskopisu pﬁiloÏí hráã následující doklady:
a) doklad o zaplacení pﬁestupního poplatku; poplatek se platí za Ïádost
o pﬁestup, hostování nebo pﬁedãasné ukonãení hostování ve v˘‰i
• do klubu Extraligy
500 Kã
• do klubu I. ligy
300 Kã
• do ostatních klubÛ
200 Kã
• do druÏstev dorostu a ÏákÛ
100 Kã
b) dosavadní registraãní prÛkaz (v pﬁípadû ztráty nebo zniãení ﬁádnû vyplnûn˘ tiskopis nového prÛkazu a doklad o zaplacení poplatku za vystavení duplikátu)
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c) hráã mlad‰í 15 let souhlasné stanovisko svého zákonného zástupce (na
pﬁestupním tiskopisu)
d) v pﬁípadû nesouhlasu mateﬁského klubu potvrzení ‰koly nebo uãili‰tû
o studiu nebo vojenského útvaru o sluÏbû.
5. Pﬁestupní orgán projedná Ïádost o pﬁestup, hostování nebo pﬁedãasné ukonãení hostování do 14 dnÛ od jejího doruãení.
6. Pﬁestupní orgán Ïádost o pﬁestup, hostování nebo pﬁedãasné ukonãení hostování neprojedná:
a) byla-li podána mimo stanovené pﬁestupní období
b) nemá-li nûkterou ze stanoven˘ch náleÏitostí
c) nemá-li hráã ukonãené hostování (jde-li o pﬁestup)
d) je-li hráã uveden na soupisce druÏstva, které má zastavenou ãinnost nebo
je vylouãeno ze soutûÏe.
Podklady budou vráceny zpût, pﬁestupov˘ orgán si ponechá z pﬁestupního poplatku na administrativní v˘lohy 50 Kã.

âlánek 3
Rozhodování o pﬁestupech
1. Pﬁestupní orgán Ïádost o pﬁestup schválí, je-li hráã v mateﬁském klubu registrován nejménû 1 mûsíc a souhlasí-li s pﬁestupem mateﬁsk˘ klub.
2. Pﬁestupní orgán pﬁes nesouhlas mateﬁského klubu Ïádost o pﬁestup schválí:
a) jde-li o opakovan˘ pﬁestup do téhoÏ klubu po uplynutí 3 mûsícÛ od zamítnutí pÛvodního pﬁestupu (toto neplatí, jestliÏe hráã v uvedené ãekací
dobû podá Ïádost o pﬁestup nebo hostování do jiného klubu)
b) jde-li o hráãe, kter˘ není ﬁádnû uveden ani na jedné soupisce druÏstva
pﬁed zahájením nové sezóny
c) jde-li o pﬁestup Ïáka, jehoÏ mateﬁsk˘ klub nemá
v mistrovsk˘ch soutûÏích Ïákovské druÏstvo
d) jde-li o pﬁestup dorostence, jehoÏ mateﬁsk˘ klub nemá v mistrovsk˘ch
soutûÏích dorostenecké druÏstvo
e) jde-li o pﬁestup dospûlého hráãe, jehoÏ mateﬁsk˘ klub nemá v mistrovsk˘ch soutûÏích druÏstvo dospûl˘ch
f) jde-li o pﬁestup hráãe ve vûku 15-20 let do vy‰‰í soutûÏe, av‰ak jen do
klubÛ Extraligy nebo I. ligy (technick˘ pﬁestup v zájmu reprezentace);
z a do jednoho klubu mohou b˘t v jedné sezónû povoleny nejvíc 2 technické pﬁestupy.
Opakované pﬁestupy pﬁes nesouhlas mateﬁského klubu (bod a) a technické pﬁestupy (bod f) budou povoleny po pﬁedloÏení dokladu o zaplacení odstupného.
V‰echny tyto pﬁestupy ( bod 2) budou povoleny i mimo pﬁestupní termín.
3. Pokud klub zanikne nebo se nepﬁihlásí do mistrovsk˘ch soutûÏí, mÛÏe hráã
pﬁestoupit do nového klubu bez vyjádﬁení mateﬁského klubu i mimo pﬁestupní období.
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4. Pﬁi slouãení klubÛ mohou hráãi, kteﬁí se slouãením nesouhlasí, pﬁestoupit do
nového klubu bez vyjádﬁení mateﬁského klubu ihned po slouãení klubÛ i mimo pﬁestupní období.
5. Pﬁestupní orgán Ïádost o pﬁestup zamítne, nejsou-li splnûny podmínky pro
její schválení (odst. 1 aÏ 4).
6. Hráã nemÛÏe poÏádat o pﬁestup v dobû podmínûného ãi nepodmínûného zastavení ãinnosti.

âlánek 4
Rozhodování o hostování
1. Pﬁestupní orgán schválí Ïádost o hostování se souhlasem obou klubÛ na dobu stanovenou na pﬁestupním lístku, nejménû v‰ak na dobu 3 mûsícÛ.
2. Toto hostování lze pﬁedãasnû zru‰it za souhlasu hráãe a obou klubÛ pﬁi splnûní v‰ech náleÏitostí podání pﬁestupu, nejdﬁíve v‰ak po 2 mûsících hostování.
3. Pﬁestupní orgán schválí Ïádost o hostování proti nesouhlasu mateﬁského klubu:
a) jde-li o hráãe, kter˘ je Ïákem ‰koly, uãili‰tû nebo vojákem základní sluÏby
mimo sídla mateﬁského klubu a nov˘ klub je v místû nebo v dosahu pﬁechodného pobytu
b) hráãi Ïákovského vûku z klubu, kter˘ nemá dorostenecké druÏstvo, bude
povolen stﬁídav˘ start spojen˘ s hostováním do klubu, jenÏ má dorostenecké muÏstvo
c) hráãi dorosteneckého vûku z klubu, kter˘ nemá muÏstvo dospûl˘ch, bude
povolen stﬁídav˘ start do klubu, jenÏ má druÏstvo dospûl˘ch.
4. Hostování se vÏdy ukonãí, pokud pomine dÛvod, pro nûjÏ bylo hostování
schváleno pﬁes nesouhlas mateﬁského klubu.
5. Hráãi mÛÏe b˘t v pﬁestupním období povoleno hostování na vyzkou‰ení ve
vy‰‰í soutûÏi. Povolení je platné jen do konce sezóny a hráã mÛÏe hrát za mateﬁsk˘ i nov˘ klub neomezen˘ poãet utkání. Jeden hráã mÛÏe takto hostovat
na vyzkou‰ení pouze 2 soutûÏní období.
V˘klad:
Z hráãÛ hostujících podle odst. 5 mohou v jednom utkání za druÏstvo
vy‰‰í soutûÏe nastoupit nejvíc 2 hráãi v poli a 1 brankáﬁ. Pﬁekroãení
uvedeného poãtu se povaÏuje za neoprávnûn˘ start hráãe (hráãÛ)
a trestá se hracími dÛsledky i disciplinárnû.
6. Hráã, jenÏ byl v uplynul˘ch pûti sezónách kmenov˘m hráãem muÏstva v urãité soutûÏi nemÛÏe více hostovat na vyzkou‰ení do této soutûÏe v jakémkoli
muÏstvu.
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âlánek 5
Oznamování rozhodnutí
1. Pﬁestupy a hostování schválené pﬁes nesouhlas mateﬁského klubu se mateﬁskému klubu oznamují písemnû.
2. Zamítnuté pﬁestupy a hostování se oznamují hráãi a obûma klubÛm písemnû.

âlánek 6
Odstupné
1. Za pﬁestup nebo hostování uhradí nov˘ klub
podle vzájemné dohody.

mateﬁskému klubu odstupné

2. V pﬁípadû opakovaného pﬁestupu pﬁes nesouhlas mateﬁského klubu a technického pﬁestupu (ãl. 3, odst. 2 a) a f)), pokud se kluby nedohodnou jinak, uhradí nov˘ klub mateﬁskému klubu za pﬁestup:
• z a do klubu Extraligy
5 000 Kã
• z a do klubu I. ligy
3 000 Kã
• z a do ostatních klubÛ
1 500 Kã
• z a do druÏstva dorostu nebo ÏákÛ
1 000 Kã

âlánek 7
Odvolání
1. Úãastníci pﬁestupního jednání se mohou proti rozhodnutí pﬁestupního orgánu
odvolat k registraãnímu úseku âAILH v Praze písemnû doporuãenou po‰tou
do 14 dnÛ od doruãení rozhodnutí. Je-li pﬁestupním orgánem registraãní úsek
âAILH, odvolacím orgánem je pﬁedsednictvo âAILH.
2. K odvolání je tﬁeba pﬁiloÏit doklad o zaplacení vkladu ve v˘‰i (podle zaﬁazení
nového klubu):
• klub Extraligy
500 Kã
• klub I. ligy
300 Kã
• ostatní kluby
200 Kã
• druÏstva mládeÏe
100 Kã
3. Bude-li zmûnûno pÛvodní rozhodnutí, vklad se vrátí odvolateli.
4. Je-li odvolání podáno opoÏdûnû nebo bez dokladu o zaplacení odvolacího
vkladu nebo neoprávnûnû, odvolání se zamítne a vklad se nevrací.
5. Odvolání nemá odkladn˘ úãinek.
6. Rozhodnutí odvolacího orgánu je koneãné.
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âlánek 8
Závûreãná ustanovení
1. V‰echna podání, vyjádﬁení a potvrzení, která pﬁi ohla‰ování pﬁestupu, hostování, prodlouÏení a pﬁedãasném zru‰ení hostování ãiní mateﬁsk˘ a nov˘ klub,
musí obsahovat podpis funkcionáﬁe klubu a razítko klubu, jinak jsou neplatná
a pﬁestupní orgány k nim nepﬁihlíÏejí.
2. Kluby mohou zaslat na pﬁestupní orgán jména a podpisy funkcionáﬁÛ, kteﬁí jsou
oprávnûni podepisovat za klub doklady v pﬁestupním jednání, jinak budou povaÏovány podpisy v‰ech funkcionáﬁÛ klubu za právoplatné.
3. Pﬁestupní náleÏitosti mÛÏe za hráãe, kter˘ je pﬁedepsan˘m zpÛsobem podepsal, odesílat a pﬁedávat kdokoliv. Orgány ãinné v pﬁestupním jednání neprojednávají spory vzniklé z tûchto vztahÛ. Má se za to, Ïe co bylo uãinûno, uãinil
hráã.
4. V pﬁestupním jednání se neuznávají Ïádné závazky ze smluv o pﬁestupech
a hostování mezi kluby.
5. Poru‰ení ustanovení tohoto ﬁádu je disciplinárním provinûním.
6. Zmûny a doplÀky tohoto ﬁádu provádí pﬁedsednictvo âAILH, jeho v˘klad provádí pﬁedsednictvo âAILH prostﬁednictvím povûﬁen˘ch orgánÛ.
7. Tento pﬁestupní ﬁád platí od 1. 1. 2006.
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âlánek 1
Základní ustanovení
1.

Start v soutûÏích âAILH se umoÏÀuje pouze hráãi, kter˘ je registrován podle
tohoto ﬁádu.

2. Registrací se rozumí záznam hráãe v centrálním registru âAILH, kter˘ stanoví
jeho pﬁíslu‰nost (ãlenství) k urãitému klubu, oddílu ãi jinému subjektu (dále jen
klub) oprávnûnému zúãastÀovat se sv˘mi druÏstvy soutûÏí poﬁádan˘ch v rámci âAILH. Dokladem o registraci je registraãní prÛkaz hráãe, kter˘ je majetkem
âAILH.
3. Hráã mÛÏe b˘t registrován pouze za jeden klub a vlastnit pouze jeden registraãní prÛkaz. Hráã nesmí b˘t zároveÀ registrován v zahraniãní inline hokejové
asociaci. Hráãi mÛÏe b˘t registraãní prÛkaz vystaven nejdﬁíve v den, kdy dovr‰í 6 let.
4. Registraci provádí registraãní úsek âAILH (dále jen registraãní orgán).
5. JestliÏe poÏádá o registraci hráã, kter˘ je cizím státním pﬁíslu‰níkem, vyÏádá
si registraãní úsek vyjádﬁení pﬁíslu‰né zahraniãní inline hokejové asociace, Ïe
hráã není u ní registrován.
6. Pﬁedsednictvo âAILH mÛÏe urãit soutûÏe nebo vûkové kategorie, na nûÏ se
tento ﬁád nevztahuje.

âlánek 2
Podklady pro registraci
1. Podkladem pro registraci je pﬁihlá‰ka, kterou tvoﬁí vyplnûn˘ tiskopis „P¤IHLÁ·KA K REGISTRACI“ s tímto obsahem:
• jméno, pﬁíjmení, rodné ãíslo,
• bydli‰tû, okres, PSâ,
• název klubu, za kter˘ chce b˘t hráã registrován, kód âAILH
(identifikaãní ãíslo klubu, pﬁidûlené registraãním úsekem),
• souhlas klubu s registrací (razítko a podpis),
• podpis hráãe, u hráãÛ mlad‰ích 15 let i souhlas zákonného zástupce.
2. K ﬁádnû vyplnûné pﬁihlá‰ce k registraci hráã pﬁiloÏí doklad o zaplacení registraãního poplatku ve v˘‰i:
• do 18 let 100 Kã,
• nad 18 let 300 Kã,
3. Hráã dále pﬁiloÏí svou fotografii velikosti 4,5 cm x 3,5 cm (pasová) odpovídající jeho vûku. Fotografie musí b˘t na rubové stranû podepsána. Za ﬁádné vyplnûní pﬁihlá‰ky k registraci a pravdivost v‰ech údajÛ odpovídá hráã a klub.
Úmyslné uvedení nepravdiv˘ch údajÛ je disciplinárním provinûním.
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4. Pﬁihlá‰ka vãetnû v‰ech pﬁíloh se za‰le doporuãenû po‰tou nebo pﬁedá osobnû registraãnímu úseku v jednom vyhotovení.
5. Jsou-li podklady bez závad, registraãní úsek âAILH vystaví registraãní prÛkaz
nejpozdûji do 14 dnÛ od doruãení podkladÛ a za‰le jej nebo osobnû pﬁedá hráãi nebo zástupci klubu, za nûjÏ je hráã registrován.
6. Registrace má platnost pût let. Mûní-li se registrace v dÛsledku zmûny názvu
klubu, hradí Ïadatel registraãní poplatek ve v˘‰i 50 Kã. Klub mÛÏe poÏádat
o v˘mûnu registraãního prÛkazu proto, Ïe fotografie hráãe v registraãním prÛkazu jiÏ neodpovídá jeho skuteãné podobû. V˘mûna registraãního prÛkazu
z tohoto dÛvodu se u hráãe mlad‰ího 18 let provádí bezúplatnû. Poplatek za
v˘mûnu registraãního prÛkazu z tohoto dÛvodu u hráãe star‰ího 18 let se stanoví ve stejné v˘‰i jako pﬁi vystavení pÛvodního registraãního prÛkazu.
V˘klad:
Tiskopis pﬁihlá‰ka k registraci je ﬁádnû vyplnûn, obsahuje-li název okresu, v nûmÏ klub sídlí, jméno a pﬁíjmení hráãe, vlastnoruãní podpis hráãe, rodné ãíslo, bydli‰tû, název klubu, kód âAILH, podpis funkcionáﬁe
klubu, razítko klubu. PﬁiloÏená fotografie musí b˘t velikosti 3,5 x 4,5 cm
ne star‰í dvou let. Registraãní úsek nepﬁijme k zaregistrování ãernobílé nebo barevné fotokopie fotografií ani ãernobílé ãi barevné v˘stupy
z inkoustov˘ch tiskáren. K registraci nemohu b˘t pouÏity ani rÛzné v˘ﬁezy z „rodinn˘ch“ fotografií.
7. Registraãní orgán zaloÏí pﬁihlá‰ku k registraci podle abecedy do centrální kartotéky hráãÛ.
8. Neãitelné nebo chybnû vypsané podklady (napﬁ. neodpovídající fotografie, chybûjící podpis, chybné rodné ãíslo, dvojitá registrace apod.) budou vráceny
zpût, registraãní úsek si ponechá ze zaplacené ãástky na administrativní v˘lohy 50 Kã.
9. Registraãní úsek je oprávnûn na Ïádost klubÛ zhotovovat seznamy jejich hráãÛ, kteﬁí jsou registrováni v ústﬁedním registru âAILH. Poplatek za kaÏdou zapoãatou stránku seznamu ãiní 50 Kã.

âlánek 3
Registraãní prÛkaz
1. Registraãním prÛkazem se hráã prokazuje v pﬁípadech stanoven˘ch pﬁedpisy
a ﬁády âAILH.
2. Pokud dojde ke ztrátû, zniãení nebo po‰kození registraãního prÛkazu tak, Ïe
jsou podle nûj identifikace hráãe a zji‰Èování údajÛ obsaÏen˘ch v prÛkazu nemoÏné nebo obtíÏné, poÏádá hráã o vystavení duplikátu.
3. O vystavení duplikátu poÏádá hráã se struãn˘m zdÛvodnûním rovnûÏ v pﬁípadech, kdy u nûj dojde ke zmûnû jména, pﬁíjmení ãi zásadní zmûnû podoby na
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fotografii.
4. V pﬁípadech uveden˘ch v odstavci 2 a 3 za‰le hráã registraãnímu úseku âAILH také dosavadní registraãní prÛkaz (pokud nebyl ztracen).
5. Poplatek za vystavení duplikátu je 300 Kã, bez pﬁedloÏení potvrzení o zaplacení nebude duplikát vystaven.

âlánek 4
Zmûny v registraci
1. Zmûny v registraci lze provést v pﬁípadû:
a) pﬁestupu nebo hostování hráãe,
b) zru‰ení klubu,
c) zmûny názvu klubu.
2. Podmínky, za nichÏ hráã mÛÏe pﬁestoupit do nového klubu nebo v nûm hostovat, ﬁe‰í pﬁestupní ﬁád inline hokeje. JestliÏe bylo schváleno hostování hráãe v jiném klubu, zÛstává hráã registrován za mateﬁsk˘ klub. O hostování se
provede záznam v ústﬁedním registru a pro období hostování se vydá hráãi registraãní prÛkaz opravÀující jej ke startu za klub, v nûmÏ hostuje. Skuteãnost,
Ïe jde o hostování, se v registraãním prÛkazu vyznaãí.
3. Pokud klub zanikne nebo se nepﬁihlásí do mistrovsk˘ch soutûÏí, registrace se
neru‰í a hráã má právo pﬁestoupit do nového klubu i mimo pﬁestupní termín.
4. Zmûna registrace hráãe (vydání nového registraãního prÛkazu) se provede také v pﬁípadû jakékoli zmûny názvu klubu. Hráã musí mít v registraãním prÛkazu vyznaãen nov˘ název klubu, jinak je jeho start povaÏován za neoprávnûn˘.
Poplatek za zmûnu názvu klubu v registraãním prÛkazu je 50 Kã.
5. Pﬁi slouãení klubÛ se postupuje jako pﬁi zmûnû názvu klubu. Hráãi, kteﬁí se
slouãením nesouhlasí, mají právo pﬁestoupit do nového klubu ihned po slouãení klubÛ i mimo pﬁestupní termín.

âlánek 5
Zru‰ení registrace
1. Návrh na zru‰ení registrace podává písemnû klub, ve kterém je hráã registrován, anebo hráã. Registrace bude zru‰ena také na základû rozhodnutí disciplinární komise dle disciplinárního ﬁádu.
2. Îádá-li o zru‰ení registrace hráã, podá písemnou Ïádost klubu a kopii Ïádosti o zru‰ení spolu s podacím lístkem o zaslání klubu za‰le registraãnímu úseku âAILH. Klub musí dát do 14 dnÛ písemné vyjádﬁení na registraãní úsek
spolu s registraãním prÛkazem.
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3. Îádá-li o zru‰ení registrace klub, vyhotoví seznam hráãÛ, u nichÏ Ïádá o zru‰ení registrace, a za‰le jej spolu s registraãními prÛkazy registraãnímu úseku. Seznam opatﬁí razítkem a podpisem funkcionáﬁe klubu. Hráãi oznámí
po‰tou doporuãenû, Ïe mu ru‰í registraci.
4. Zru‰ení registrace se provádí zdarma.
5. Registraãní úsek projedná Ïádost o zru‰ení registrace, rozhodnutí oznámí písemnû hráãi a klubu a provede záznam v centrálním registru.
6. JestliÏe registrace byla zru‰ena z dÛvodu vylouãení z ãinnosti v inline hokeji,
pﬁihlá‰ka k registraci zÛstává zaloÏena v centrálním registru s pﬁíslu‰nou poznámkou.
7. Pﬁi trvalém pﬁestupu do zahraniãního klubu se registrace zru‰í. Pﬁi hostování
v zahraniãním klubu provede registraãní úsek záznam v registraãním prÛkazu.

âlánek 6
Obnova registrace
1. Hráã, jemuÏ byla registrace zru‰ena na Ïádost klubu, mÛÏe b˘t zaregistrován
za kter˘koliv klub po uplynutí 12 mûsícÛ.
2. Hráã, jemuÏ byla registrace zru‰ena na vlastní Ïádost, mÛÏe b˘t zaregistrován
za jin˘ klub aÏ po uplynutí 24 mûsícÛ od zru‰ení registrace anebo kdykoliv za
stejn˘ klub, v nûmÏ byl registrován naposled.
3. Hráã, jemuÏ byla registrace zru‰ena z dÛvodu vylouãení z ãinnosti v inline hokeji, mÛÏe b˘t zaregistrován nejdﬁíve po 36 mûsících od zru‰ení registrace.
4. Pﬁi obnovû registrace se postupuje jako v pﬁípadû pÛvodní registrace.

âlánek 7
Závûreãná ustanovení
1. První registrace hráãe je moÏno provést kdykoli v prÛbûhu roku.
2. Zmûny v registraci se provádûjí v˘hradnû v termínech stanoven˘ch pﬁestupními ﬁády, pﬁípadnû i jin˘mi pﬁedpisy âAILH.
3. Spory o registraci mezi kluby rozhoduje registraãní úsek âAILH v Praze.
4. Kluby mohou zaslat na registraãní orgán jména a podpisy funkcionáﬁÛ, kteﬁí
jsou oprávnûni podepisovat za klub doklady v registraãním jednání, jinak budou povaÏovány podpisy v‰ech funkcionáﬁÛ klubu za právoplatné.
5. Poru‰ení ustanovení tohoto ﬁádu se povaÏuje za disciplinární provinûní.

64

REGISTRAâNÍ ¤ÁD

6. Zmûny a doplÀky tohoto ﬁádu provádí pﬁedsednictvo âAILH, jeho v˘klad provádí pﬁedsednictvo âAILH prostﬁednictvím povûﬁen˘ch orgánÛ..
7. Tento registraãní ﬁád platí od 1. 1. 2006.

REGISTRAâNÍ ¤ÁD

65

66

LICENâNÍ ¤ÁD
PRO ROZHODâÍ
INLINE HOKEJE
2006

LICENâNÍ ¤ÁD
PRO ROZHODâÍ

67

OBSAH
1 / Licence rozhodãího inline hokeje
2 / První udûlení licence
3 / Osvûdãení o udûlení licence
4 / Evidenãní list rozhodãího
5 / Dal‰í udûlování licencí
6 / Pﬁeﬁazení rozhodãího v prÛbûhu soutûÏe
7 / Platnost licence
8 / Odebrání licence
9 / Evidence rozhodãích
10 / Pﬁechodná a závûreãná ustanovení

68

LICENâNÍ ¤ÁD
PRO ROZHODâÍ

69
69
69
70
70
71
71
72
72
72

âlánek 1
Licence rozhodãího inline hokeje
1. Inline hokejová utkání konaná v rámci âAILH mÛÏe ﬁídit pouze rozhodãí,kterému byla udûlena licence rozhodãího inline hokeje
2. StupeÀ kvalifikace rozhodãího je vyjádﬁen odpovídající kategorií licence rozhodãího inline hokeje. Rozhodãím âAILH se udûlují licence kategorií I. (nejvy‰‰í), II., III. Licence kategorie vy‰‰í opravÀuje rozhodãího ﬁídit i utkání, pro
která postaãuje licence niÏ‰í, byl-li k tûmto utkáním právoplatnû delegován.
3. Licence I. a II. opravÀuje rozhodãího k ﬁízení v‰ech utkání, ke kter˘m je delegován komisí rozhodãích âAILH.
4. Licence III. opravÀuje rozhodãího k ﬁízení v‰ech utkání, ke kter˘m je delegován komisí rozhodãích (dále jen KR) pﬁíslu‰né oblasti nebo regionu.
5. Podmínkou pro získání licence vy‰‰í kategorie je nejménû pÛlroãní aktivní pÛsobení ve funkci rozhodãího s licencí kategorie niÏ‰í.

âlánek 2
První udûlení licence
1. První licenci rozhodãího inline hokeje je oprávnûn udûlit pouze v˘konn˘ v˘bor
(dále jen VV) toho ﬁídícího orgánu, u kterého uchazeã o v˘kon funkce rozhodãího inline hokeje (dále jen „uchazeã“) hodlá vykonávat aktivní ãinnost rozhodãího inline hokeje.
2. Pro první udûlení licence musí uchazeã splnit tyto podmínky:
a) musí b˘t star‰í osmnácti let
b) prokázat zdravotní zpÛsobilost v rozsahu stanoveném ﬁídícím orgánem
c) splnit provûrky z teoretické a fyzické pﬁipravenosti v rozsahu stanoveném KR pﬁíslu‰ného VV.
3. Po splnûní uveden˘ch podmínek udûlí VV uchazeãi licenci kategorie III.
Udûlením licence se uchazeã stává rozhodãím inline hokeje a je zaﬁazen na
pﬁíslu‰nou listinu rozhodãích.
4. Rozhodãí, kter˘ ve smyslu ãl. 2 odst. 3. Získal licenci rozhodãího inline hokeje, obdrÏí osvûdãení vystavuje KR pﬁíslu‰ného ﬁídícího orgánu.
5. KR, která rozhodãímu vystavuje osvûdãení, zaloÏí evidenãní list podle ãlánku 4.

âlánek 3
Osvûdãení o udûlení licence
1. Osvûdãení o udûlení licence rozhodãího inline hokeje je úﬁední doklad, kter˘
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se vystavuje na pﬁedepsaném formuláﬁi. Formuláﬁ pro osvûdãení je shodn˘ pro
v‰echny kategorie licencí a li‰í se pouze podtiskem I., II. nebo III.
2. Formuláﬁ osvûdãení obsahuje dále tento pﬁedtisk:
- nadpis âeská asociace inline hokeje a logo âAILH
- podnadpis „Licence rozhodãího“.
3. Osvûdãení je platné, je-li opatﬁeno fotografií rozhodãího a jsou-li v nûm uvedeny tyto údaje:
- pﬁíjmení, jméno a titul rozhodãího
- rodné ãíslo rozhodãího
- datum vystavení osvûdãení a razítko orgánu a podpis pracovníka, kter˘
osvûdãení vystavil

âlánek 4
Evidenãní list rozhodãího
1. Evidenãní list se zakládá po prvním udûlení licence, které vystavuje ho KR, která vystavuje osvûdãení o udûlení licence.
2. Evidenãní list obsahuje následující údaje:
• v záhlaví pﬁíjmení, jméno, titul a rodné ãíslo rozhodãího a název a razítko
ﬁídícího orgánu a podpis pracovníka, kter˘ jej vystavil
• ve v˘kazové ãásti soutûÏní roãník, kategorie licence, a soutûÏ, kterou rozhodãí v daném roãníku ﬁídil, popﬁípadû dal‰í závaÏné záznamy (udûlení
trestÛ, vyznamenání, dlouhodobá zranûní apod.)
3. V pﬁípadû, Ïe rozhodãí pﬁechází pod pÛsobnost jiného ﬁídícího orgánu (postupy a sestupy rozhodãích, zmûny bydli‰tû apod.), za‰le pÛvodní KR evidenãní
list jeho nové KR. PÛvodní KR si souãasnû poﬁídí fotokopii poslední doplnûné
verze evidenãního listu, kterou archivuje po dobu nejménû 3 rokÛ.

âlánek 5
Dal‰í udûlování licencí
1. Licence ve smyslu tohoto ãlánku lze udûlit pouze rozhodãím, kteﬁí jiÏ jsou drÏiteli nûkteré z licencí.
2. Po skonãení soutûÏního roãníku provedou pﬁíslu‰né KR komplexní zhodnocení v˘konnosti rozhodãích, na základû tohoto hodnocení navrhne VV rozhodãí
k zaﬁazení na listiny rozhodãích vy‰‰ích soutûÏí (návrhy na postupy rozhodãích) a rozhodãí, které navrhuje k zaﬁazení na listiny rozhodãích niÏ‰ích soutûÏí (návrhy na sestupy rozhodãích). Schválené návrhy na postupy a seznam
sestupujících rozhodãích postoupí KR komisím rozhodãích pﬁíslu‰n˘ch ﬁídících
orgánÛ vy‰‰ích (niÏ‰ích) soutûÏí.
3. KR mÛÏe na listiny rozhodãích navrhovat pouze ty rozhodãí, kteﬁí v uplynulém
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roãníku splnili pﬁedepsaná kritéria komplexního hodnocení a kteﬁí pro nadcházející soutûÏní roãník prokázali potﬁebnou zdravotní zpÛsobilost (nebo v pﬁípadû dlouhodobého zranûní obdrÏeli od VV v˘jimku).
4. KR mÛÏe pro rozhodãí, kteﬁí byli VV niÏ‰ího ﬁídícího orgánu navrÏeni k zaﬁazení na listinu rozhodãích vy‰‰í soutûÏe stanovit dal‰í kritéria, bez jejichÏ splnûní nemÛÏe b˘t rozhodãí na listinu rozhodãích vy‰‰í soutûÏe navrÏen (napﬁ.
absolvování dal‰ích vstupních provûrek, pohovorÛ, psychologick˘ch testÛ
apod.).
5. KR navrhne rozhodãí pro ﬁízení jednotliv˘ch soutûÏí, v návrhu uvede:
• Rozhodãí, kteﬁí jiÏ byli drÏiteli pﬁíslu‰n˘ch licencí a které navrhuje k dal‰ímu pÛsobení v tûchto soutûÏích
• Rozhodãí, které VV ﬁídících orgánÛ niÏ‰ích soutûÏí navrhly ve smyslu ãl. 5
odst. 2 k ﬁízení vy‰‰ích soutûÏí
• Rozhodãí, které VV ﬁídících orgánÛ vy‰‰ích soutûÏí neschválily podle ãl. 5
odst. 2 na listiny rozhodãích pro ﬁízení sv˘ch soutûÏí

6. VV projednává návrhy na listiny rozhodãích, jeho rozhodnutí o sloÏení listin rozhodãích pro jednotlivé soutûÏe je koneãné.Pokud VV na své listiny rozhodãích
neschválil rozhodãí, které jako postupující navrhly niÏ‰í ﬁídící orgány, oznámí
VV tuto skuteãnost pﬁíslu‰n˘m niÏ‰ím ﬁídícím orgánÛm, jeÏ tyto rozhodãí opût
zaﬁadí na své listiny rozhodãích.
7. Licence jsou udûleny schválením listin rozhodãích pro nadcházející roãník pﬁíslu‰né soutûÏe.

âlánek 6
Pﬁeﬁazení rozhodãího v prÛbûhu soutûÏe
1. V prÛbûhu rozehraného soutûÏního roãníku mÛÏe b˘t rozhodãí v rámci své licence pﬁeﬁazen k ﬁízení jiné soutûÏe téhoÏ ﬁídícího orgánu. Pﬁeﬁazení rozhodãího schvaluje na návrh své komise rozhodãích pﬁíslu‰n˘ VV. Schválením
návrhu se povaÏují za schválené i pﬁíslu‰né listiny rozhodãích.
2. V prÛbûhu rozehraného soutûÏního roãníku mÛÏe b˘t rozhodãí navrÏen k ﬁízení soutûÏí jiného ﬁídícího orgánu, návrhy pﬁedkládají KR podle ãl. 5 odst. 2, návrh schvaluje pﬁíslu‰n˘ VV vy‰‰ího (niÏ‰ího) ﬁídícího orgánu. Schválením návrhu
se povaÏují za schválené zmûny v pﬁíslu‰n˘ch listinách rozhodãích a zmûny licencí dotãen˘ch rozhodãích, pﬁíslu‰né KR vystaví rozhodãím nová osvûdãení
o udûlení licence.

âlánek 7
Platnost licence
Platnost licencí konãí:
• udûlením nov˘ch licencí na základû schválení listin rozhodãích pro nadcházející soutûÏní roãník podle ãl. 5 odst. 6 nebo
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•

udûlením nové licence po pﬁeﬁazení rozhodãího v prÛbûhu rozehraného
soutûÏního roãníku podle ãl. 6 odst. 2.

âlánek 8
Odebrání licence
1. V odÛvodnûném pﬁípadû mÛÏe KR rozhodnout, tﬁeba i v prÛbûhu rozehraného
soutûÏního roãníku, o odebrání licence rozhodãího. Tím je rozhodãí vyﬁazen
i z pﬁíslu‰né listiny rozhodãích. O svém rozhodnutí informuje KR pﬁíslu‰n˘ v˘konn˘ v˘bor.
2. Rozhodnutí o odebrání licence rozhodãího je KR povinna zaslat rozhodãímu
písemnû, a to nejpozdûji do 15 dnÛ po svém rozhodnutí.
3. Rozhodãí, kterému KR odebrala licenci rozhodãího, má právo podat proti jejímu rozhodnutí stíÏnost k pﬁíslu‰nému VV. StíÏnost musí rozhodãí podat nejpozdûji do 15 dní ode dne, kdy byl o odebrání licence vyrozumûn. Podání
stíÏnosti nemá odkladn˘ úãinek.
4. Rozhodnutí VV ke stíÏnosti je koneãné. VV je povinen zaslat rozhodnutí ke stíÏnosti rozhodãímu písemnû, a to nejpozdûji do 15 dní po svém rozhodnutí.
5. Rozhodãí, kterému byla s koneãnou platností odebrána licence rozhodãího, je
povinen do 15 dní odevzdat osvûdãení o udûlení licence ﬁídícímu orgánu, jinak
se vystavuje nebezpeãí disciplinárního postihu.

âlánek 9
Evidence rozhodãích
1. Po schválení listin rozhodãích pro následující soutûÏní roãník podle ãl. 5 odst.
6 za‰lou v termínu 30.9. pﬁíslu‰né KR licenãní komisi âAILH kopie schválen˘ch
listin rozhodãích.
2. Po schválení zmûn v listinách rozhodãích, ke kter˘m dojde v prÛbûhu rozehraného soutûÏního roãníku podle ãl. 6 odst. 2, nebo po odebrání licence rozhodãího podle ãl. 8, se kopie opraven˘ch listin rozhodãích licenãní komisi
âAILH nezasílají.

âlánek 10
Pﬁechodná a závûreãná ustanovení
1. Osvûdãení o udûlení licence opravÀuje rozhodãího k volnému vstupu na jakákoliv utkání poﬁádaná v rámci âAILH.
2. Licenãní ﬁád pro rozhodãí inline hokeje byl schválen pﬁedsednictvem âAILH
a nab˘vá úãinností dnem 1. 1. 2006.
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âlánek 1
Základní ustanovení
1. âAILH uskuteãÀuje systém vzdûlávání trenérÛ inline hokeje jako sluÏbu sv˘m
ãlensk˘m klubÛm a jednotlivcÛm, tak umoÏÀuje získat odbornou zpÛsobilost
k vedení tréninkÛ a dal‰ímu pÛsobení u druÏstev inline hokeje v klubech i v orgánech âAILH.

âlánek 2
Stupnû odbornosti
1. Vzdûlávání trenérÛ je rozdûleno podle stupÀÛ odbornosti. Po úspû‰ném absolvování kursu pﬁíslu‰ného stupnû obdrÏí trenér osvûdãení o odborné zpÛsobilosti k v˘konu trenérské ãinnosti, kter˘m je trenérská licence.
U trenérÛ ledního hokeje kteﬁí mají platnou licenci trenéra „A“ vydanou âSLH,
platí tato licence automaticky i pro soutûÏe ﬁízené âAILH a za vydání této licence se neplatí Ïádn˘ poplatek.
2. V rámci vzdûlávání trenérÛ se udûluje tento statut a tyto licence:
a) trenérská licence B
b) trenérská licence A

âlánek 3
PÛsobnost licencí
1. Trenér s licencí B získává odbornou zpÛsobilost k trenérskému pÛsobení
u druÏstev mládeÏe a dospûl˘ch v‰ech stupÀÛ soutûÏí poﬁádan˘ch âAILH.
2.

Trenér s licencí A získává odbornou zpÛsobilost k trenérskému pÛsobení:
a) u reprezentaãních druÏstev v‰ech vûkov˘ch kategorií
b) u druÏstev v zahraniãí
Pozn. v budoucnu je moÏné pﬁedepsat licenci „A“ pro Extraligu.
DrÏitelé platné licence „A“ vydané âesk˘m svazem ledního hokeje obdrÏí automaticky licenci „A“ trenéra inline hokeje.

âlánek 4
Podmínky pro úãast v kurzech trenérÛ
1. Kursu trenéra licence B se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘ obãan star‰í 18 let, kter˘ o to
poÏádá a splní podmínky poﬁadatele kursu (poplatek, vãasné pﬁihlá‰ení apod.).
2. Pro úãast v kursech licence A je nutn˘ doklad potvrzen˘ klubem o nejménû
dvouletém trenérském pÛsobení s licencí B a splnûní podmínek poﬁadatele
kursu.

âlánek 5
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Udûlování licencí
1. Licenci B udûluje absolventu kursu po sloÏení závûreãn˘ch zkou‰ek TK
âAILH.
2. Licenci A udûluje absolventu kursu po sloÏení závûreãn˘ch zkou‰ek pﬁedsednictvo âAILH.
3. Dokladem o udûlení je licence trenéra, kterou vydává registraãní úsek âAILH.

âlánek 6
Platnost licencí
1. Platnost licence B trvá 3 roky.
2. Platnost licence A trvá 2 roky.
3. Po skonãení tûchto ãasov˘ch údobí je potﬁebné obnovit licenci úãastí na do‰kolovacím kursu (semináﬁi) v délce
- 5 hodin u licence B
- 8 hodin u licence A
4. Poﬁádáním tûchto akcí je povûﬁena TK âAILH. Ta také zároveÀ urãí v˘‰i pau‰álního poplatku jenÏ zahrnuje náklady spojené s do‰kolením.

âlánek 7
Odnûtí licence
1. Licence v‰ech stupÀÛ mÛÏe b˘t odÀata, jestliÏe trenér
a) se nezúãastnil pﬁes v˘zvu orgánu âAILH (ãl. 6 odst. 3) pﬁedepsan˘ch
‰kolení,
b) se opakovanû dopustil disciplinárního provinûní
c) se dopustil zvlá‰È váÏného disciplinárního provinûní (napﬁ. poru‰ení zákazu o pouÏívání dopingu),
d) byl odsouzen za úmysln˘ trestn˘ ãin.
2. Licenci odnímá ve v˘‰e uveden˘ch pﬁípadech pﬁedsednictvo âAILH na návrh
TK âAILH. K jednání orgánÛ o odnûtí licence musí b˘t trenér písemnû pozván.
Odnûtí licence musí mít formu písemného rozhodnutí s odÛvodnûním a musí
b˘t zasláno trenéru doporuãenou po‰tou.
3. Licence mÛÏe b˘t odÀata:
a) doãasnû, z dÛvodÛ uveden˘ch v odst. 1 písm. a), b),
b) trvale, z dÛvodÛ uveden˘ch v odst. 1 písm. c), d).
4. Pﬁi doãasném odnûtí licence má trenér moÏnost písemnû Ïádat o její znovunabytí, a to nejdﬁíve po uplynutí 6 mûsícÛ.
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5. Proti odnûtí licence má trenér moÏnost odvolat se k pﬁedsednictvu âAILH, a to
ve lhÛtû 15 dnÛ ode dne doruãení rozhodnutí o odnûtí licence.

âlánek 8
Znovunabytí licence
1. Pﬁíslu‰né orgány mohou pﬁi odnûtí licence uãinit její udûlení závisl˘m na splnûní urãit˘ch podmínek.
2. Znovunabytí licence je posuzováno na základû osobní písemné Ïádosti toho,
kdo o znovunabytí usiluje.
3. Za znovunabytí licence se urãují tyto poplatky:
a) u licence B - Kã 200
b) u licence A - Kã 500

âlánek 9
Pozastavení platnosti licence
1. Licenci je moÏno doãasnû pozastavit na základû písemné Ïádosti trenéra.
2. Pro znovuzískání platnosti pozastavené licence je tﬁeba absolvovat pﬁíslu‰ná
do‰kolení.
3. Za takového znovuzískání platnosti licence se neurãuje Ïádn˘ administrativní
poplatek.

âlánek 10
Poplatek za vystavení trenérské licence
1. Za vystavení trenérské licence se urãují tyto poplatky:
c) u licence B - Kã 100
b) u licence A - Kã 200

âlánek 11
Závûreãná ustanovení
Tato smûrnice nab˘vá úãinnosti dnem 1. 1. 2006.

UDùLOVÁNÍ
TRENÉRSK¯CH LICENCÍ

77

Vydání platné od 1.1. 2006.
Zmûny a doplÀky provádí VV âAILH.
V˘klad provádí orgány povûﬁené VV âAILH.
V Praze vydala v roce 2006
âeská asociace inline hokeje,
Zátopkova 100/2 PS 40
160 17 Praha 6
e-mail: inlinehokej@inlinehokej.cz
www.inlinehokej.cz
Bez pﬁedchozího písemného svolení nesmí b˘t Ïádná ãást této publikace ‰íﬁena,
nebo pﬁená‰ena jakoukoli formou nebo prostﬁedky elektronick˘mi ãi mechanick˘mi vãetne kopií, nahrávek nebo vyhledávacího a informaãního systému.
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