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Prezídium ČAILH:

Revizní a odvolací komise:

Sportovně technická komise:

Disciplinární komise:

Komise mládeže:

Komise rozhodčích a delegátů:

Reprezentační komise:

Mezinárodní komise:

 

Tomáš Würtherle  - prezident   
Tomáš Březina  - generální sekretář  
Martin Mecera  - člen   
Ivan Tomaštík  - člen
Jan Řivnáč  - člen

Jiří Suhrada   (předseda)
Petr Horník , Miloš Říha

Jan Řivnáč   (předseda)
Tomáš Würtherle , Ivan Tomaštík

Ondřej Špála  (předseda)
Tomáš Ulrich , Tomáš Březina

Tomáš Würtherle  (předseda)   
Ivan Tomaštík , Zdeněk Karlík

Tomáš Würtherle  (předseda)
Jiří Rozlílek , Michal Pahulák 

Martin Mecera  (předseda)
Jiří Suhrada , Martin Tvrzník

Tomáš Březina - STK
Martin Mecera - reprezentace
Tomáš Würtherle - rozhodčí

ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE

Poštovní adresa:
Česká asociace inline hokeje
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 
17  Praha 6

Bankovní spojení:
GE Money 1777409504/0600

Sekretariát, registrační úsek:

 IČO:
 62 93 48 48

 E-mail:
 info@inlinehokej.cz

Úřední hodiny (od 1.4. 2014):

 Číslo registrace MV:
 II/S-OS/1-26739/95-R

 Internet:
 www.inlinehokej.cz

Úterý  14 - 17 hod
Čtvrtek    9 - 12 hod
Pátek  14 - 17 hod

Generální sekretář:  Tomáš Březina, 603 469 494, brezina@inlinehokej.cz 
Asistent sekretariátu:  Ondřej Špála,  233 017 348, office@inlinehokej.cz

ČAILH •             
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Prezídium AIHK:

Revizní a odvolací komise:

 

MUDr. Jiří Besser  - prezident  
Mgr. Martin Střída  - víceprezident 
Tomáš Würtherle  - výkonný ředitel  
Martin mecera  - člen
Tomáš Březina  - člen

Jan Řivnáč   (předseda)
Tomáš Ulrich , Miloš Říha

ASOCIACE INLINE HOKEJOVÝCH KLUBŮ

Poštovní adresa:
Česká asociace inline hokeje
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 
17  Praha 6

Bankovní spojení:
K 35-9446080237/0100

IČO:
28 55 76 89

E-mail:
aihk@inlinehokej.cz

Číslo registrace MV:
MVČR VS/1-1/67597/07R

Internet:
www.aihk.cz



GENERÁLNÍ PARTNER EXTRALIGY



EXTRALIGAEXTRALIGAEXTRALIGAEXTRALIGAEXTRALIGAEXTRALIGA
2014
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HISTORICKÝ PŘEHLED MISTRŮ ČR V INLINE HOKEJI

1996 CHARLIES PRAHA
 
1997 BOTAS PARDUBICE

1998 CASINO PRAHA
 
1999 MULTIREND BRNO
 
2000 REPLAY SPORT PRAHA
 
2001 IHC DEVILS PROZAX ZLÍN
 
2002 HC VYŠKOV „A“
 
2003 IHC DEVILS PROZAX ZLÍN
 
2004 IHC DEVILS PROZAX ZLÍN
 
2005 IHC REFLEX ZLÍN
 
2006 IHC DEVILS PROZAX ZLÍN
 
2007 IHC DEVILS PROZAX ZLÍN
 
2008 IHC REFLEX ZLÍN
 
2009 IHC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI
 
2010 IHC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI
 
2011 IHC REFLEX UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 
2012 IHC SLAVIA PRAHA

2013 MISSION ROLLER BRNO

Extraliga •             
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VÝSLEDKY EXTRALIGY 2013

KONEČNÉ TABULKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Divize Západ
1. IHC Slavia Praha 10 10 0 0 0 0 0 112:43 30
2. IHC Berounští Medvědi 10 8 0 0 0 0 2 58:31 24
3. IHC Čerti Kladno 10 4 0 0 0 0 6 54:68 12
4. Střída Sport Pardubice 10 4 0 0 0 0 6 47:66 12
5. ILHK Hradec Králové 10 2 0 0 0 0 8 45:54 6
6. Mad Parrots Úhřetice 10 2 0 0 0 0 8 23:77 6

Divize Západ
1. IHC Devils Zlín 10 7 1 0 0 0 2 85:56 23
2. Mission Roller Brno 10 7 0 0 1 0 2 66:40 22
3. IHC Eagles Olomouc 10 7 0 0 0 0 3 71:41 21
4. IHK Uherský Brod 10 4 0 0 0 0 6 53:63 12
5. IHC Reflex Uherské Hradiště 10 3 0 0 0 0 7 48:85 9
6. IHC Night Birds Přerov 10 1 0 0 0 0 9 42:80 3

PLAY - OFF
ČF IHC Devils Zlín Střída Sport Pardubice 4:2 13:3
ČF IHC Slavia Praha IHK Uherský Brod 6:2 19:4
ČF IHC Berounští Medvědi IHC Eagles Olomouc 6:3 9:4
ČF Mission Roller Brno IHC Čerti Kladno 7:4 8:7
SF IHC Slavia Praha Mission Roller Brno 4:5 p
SF IHC Devils Zlín IHC Berounští Medvědi 6:3
FN IHC Devils Zlín Mission Roller Brno 5:6

PLAY - OUT
1K ILHK Hradec Králové IHC Night Birds Přerov 5:4 p 4:2
1K IHC Reflex U. Hradiště Mad Parrots Úhřetice 10:1 2:1
2K Mad Parrots Úhřetice IHC Night Birds Přerov 3:19 3:7
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VÝSLEDKY EXTRALIGY 2013

KONEČNÁ TABULKA 

1. MISSION ROLLER BRNO

2. IHC DEVILS ZLÍN

3. IHC SLAVIA PRAHA

IHC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI

5. IHC EAGLES OLOMOUC

6. IHK UHERSKÝ BROD

7. IHC ČERTI KLADNO

8. STŘÍDA SPORT PARDUBICE

9. IHC REFLEX UHERSKÉ HRADIŠTĚ

10. ILHK HRADEC KRÁLOVÉ

11. IHC NIGHTBIRD PŘEROV

12. IHC ÚHŘETICE

IHC ÚHŘETICE Sestup
IHC ROLLER STORM PRAHA Postup - vítěz 1.ligy

Extraliga •             
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Startuje: 12 mužstev
Systém soutěže: 1.část – základní

2.část – čtvrtfinále play-off 
3.část – finálový turnaj o mistra ČR.
4.část – play-out o sestup

Začátek soutěže: 26.4. 2014
Konec soutěže: 29.6. 2014
Základní část: 26.4. – 15.6. 2014
Play-off – finálový turnaj: 21.6. – 29.6. 2014
Play-out: 21.6. – 29.6. 2014
Hrací dny: Sobota, neděle, státní svátky
Začátky utkání: Viz rozpis soutěže
Řídící soutěže: Tomáš Würtherle

wurtherle@inlinehokej.cz , 777327656

1.část – základní 
Mužstva jsou rozdělena do dvou divizí Západ a Východ. Ve skupině se mužstva utkají systémem 
2x každý s každým doma/venku.
V základní části si vítěz utkání připíše 3 body. V případě, že utkání skončí v normální hrací době 
remízou následuje prodloužení 5 min. Padne-li branka utkání končí a za vítěze je prohlášeno 
mužstvo které dosáhne branky. Nepadne-li v prodloužení branka, následují samostatné nájezdy 
v sérii po 3. Pokud série po 3 nájezdech nerozhodne, pokračuje se po jednom nájezdu až do 
rozhodnutí.  
Vítěz utkání v prodloužení nebo na samostatné nájezdy si připíše dva body, mužstvo, které pod-
lehne v prodloužení nebo na samostatné nájezdy jeden bod. 

2. část – čtvrtfinále play-off  
Do čtvrtfinále postupují nejlepší čtyři mužstva každé divize, která jsou následovně nasazena do 
dvojic 
1A - 4B , 2A - 3B , 1B - 4A , 2B - 3A.
Mužstva se utkají na dvě vítězná utkání, přičemž první utkání se hraje na hřišti hůře umístěného 
mužstva po základní části. Druhé a případně třetí utkání se pak hraje na hřišti lépe umístěného 
mužstva po základní části.
Vítězové čtvrtfinálových dvojic postupují do finálového turnaje.
Poražení v soutěži končí a do celkového pořadí budou seřazeni dle tabulky koeficientů po zá-
kladní části.  

INFORMACE O SOUTĚŽI

HRACÍ SYSTÉM
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3. část – finálový turnaj 
Finálového turnaje se zúčastní vítězové čtvrtfinálových dvojic.
Mužstva postoupivší do finálového turnaje se seřadí dle tabulky koeficientů po základní části.
Následně se v semifinále na jedno utkání utkají 1-4 a 2-3.
Zápas o 3 místo se nehraje a poražené celky obdrží shodně bronzové medaile, vítězné celky se 
utkají na jedno utkání o titul mistra ČR. 

4. část – play-out
Play-out se účastní mužstva, které se po základní části umístí ve skupinách na 5 a 6 místě a jsou 
nasazeny do dvojic 5Z – 6V , 5V – 6Z.
Mužstva se utkají na dvě vítězná utkání, přičemž první utkání se hraje na hřišti hůře umístěného 
mužstva po základní části. Druhé a případně třetí utkání se pak hraje na hřišti lépe umístěného 
mužstva po základní části.
Vítězové sérii končí a uchovají si extraligovou příslušnost, do celkového pořadí budou seřazeni 
dle tabulky koeficientů po základní části.  
Poražení se utkají na dva vítězné zápasy o sestup, přičemž první utkání se hraje na ploše hůře 
umístěného mužstva dle tabulky koeficientů po základní části.

Výpočet tabulky koeficientu a kritéria k nasazení:
Pořadí na základě bodového koeficientu se stanoví na základě průměrného počtu získaných 
bodů na jedno utkání (celkový počet získaných bodů v základní části se vydělí počtem utkání). 
Při rovnosti bodového koeficientu dvou nebo více mužstev rozhodne o pořadí vyšší průměrný 
brankový rozdíl na jedno utkaní (celkový brankový rozdíl po základní části se vydělí počtem utka-
ní), případně větší průměrný počet vstřelených branek na jedno utkaní (celkový počet vstřelených 
branek po základní části se vydělí počtem utkání). Pokud není možné rozhodnout ani podle jed-
noho z výše uvedených kriterii, pak o pořadí týmů v rovnosti rozhodne los. Případné kontumační 
výsledky se započítávají jako odehraná utkaní. Všechny výpočty se provádějí s přesnosti na čtyři 
desetinná místa. Tabulka koeficientu, která je rozhodující pro nasazeni týmu v semifinále a finále 
bude zveřejněna po skončení základní části.

Divize Západ Divize Východ
IHC Berounští Medvědi IHC Devils Zlín
IHC Čerti Kladno IHC Eagles Olomouc
IHC Roller Storm Praha IHC Nightbird Přerov
IHC Slavia Praha IHC Reflex Uherské Hradiště
IHC Střída Sport Pardubice IHK Uherský Brod
ILHK Hradec Králové Mission Roller Brno

Extraliga •             

ROZDĚLENÍ DO DIVIZÍ
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V reprezentační přestávce, 31.5. se odehraje all-star game.
Utkání bude sestaveno z výběrů divizí západ a východ, přičemž každé mužstvo bude zastoupeno 
minimálně jedním hráčem.
Vybráno bude 12 hráčů + 2 brankáři do každého mužstva.
Hráči budou o účasti na all-star game informováni prostřednictvím zástupce svého klubu 
nejpozději 10 dní před termínem utkání.
Hráč je v případě neúčasti na utkání povinen zaslat s dostatečným předstihem omluvu.
Součástí all-star game budou dovednostní disciplíny rychlost bruslení, tvrdost střelby, nájezdy.
Každý hráč vybraný do all-star game absolvuje jednu vybranou disciplínu.

Pravidla pro jednotlivé disciplíny:
1. rychlost bruslení
Pro disciplínu jsou vybráni 4 hráči z každého mužstva. 
Jede se na jedno kolo, začátek a konec je na červené čáře, přičemž jeden hráč stojí na pravé 
straně, druhý na levé straně.
Dvojici tvoří vždy jeden zástupce mužstva. Vítězové postupují do dalšího kola, kde se následně 
utkají podle dosažených časů 1-4, 2-3. Vítězové postupují do finále, vítěz finále pak získává 
ocenění nejrychlejšího bruslaře. Všechny časy se zaznamenávají.

2. Tvrdost střelby
Pro disciplínu jsou vybráni 4 hráči z každého mužstva.
Každý hráč má 2 pokusy, střílí se na branku proti radaru z bodu na spojnici vrcholu kruhů.
Hráč s nejtvrdší střelou získává ocenění za nejtvrdší střelu.
V případě, že by dva nejlepší střelci měli shodně naměřený výkon, rozhodne dodatečný pokus.

3. Nájezdy
Disciplíny se zúčastní všech 12 hráčů a 2 brankáři z každého mužstva.
O pořadí střelců a brankářů rozhodne los.
Brankáři se střídají po čtyřech nájezdech.
Kdo svůj nájezd nepromění, vypadává ze hry, vítězem střelby se stává hráč, který promění po-
slední nájezd a nejlepším brankářem bude určen brankář s nejméně obdrženými brankami.
V případě rovnosti obdržených branek o vítězi brankářské disciplíny rozhodne dodatečný roz-
střel, přičemž 4 vybraní hráči pojedou na každého brankáře nájezdy do rozhodnutí.
Ocenění pro vítěze disciplín získávají nejlepší střelec a nejlepší brankář.

ALL-STARS GAME
31.5. 2014
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Účastnící soutěže Stadion Hrací den – hodina
IHC Berounští Medvědi ZS Beroun Viz rozpis
IHC Čerti Kladno ZS Kladno Viz rozpis
IHC Devils Zlín PSG Aréna Zlín Viz rozpis
IHC Eagles Olomouc ZS Olomouc Viz rozpis
IHC Nightbird Přerov ZS Přerov Viz rozpis
IHC Reflex Uherské Hradiště ZS Uherské Hradiště Viz rozpis
IHC Roller Storm Praha ZS Hvězda Praha Viz. rozpis
IHC Slavia Praha ZS Eden – Praha Viz rozpis
IHC Střída Sport Pardubice ZS ČEZ Aréna Pardubice Viz rozpis
IHK Uherský Brod ZS Uherský Brod Viz rozpis
ILHK Hradec Králové ZS Hradec Králové – hala 2 Viz rozpis
Mission Roller Brno Hokejová hala ZŠ Úvoz Brno Viz rozpis

Soupisky a registrace a ostatní náležitosti
Každé mužstvo je povinno před utkání předložit rozhodčím ke kontrole registrační průkazy.
Mužstva, která mají v ostatních soutěžích „B“ mužstva, navíc předloží potvrzenou soupisku hráčů 
Tyto náležitosti zástupci obou mužstev předloží v kabině rozhodčích nejpozději 20 min před 
zahájením utkání. V případě, že se tak nestane, rozhodčí poznamená tuto skutečnost v zápise o 
utkání.
Zástupce domácího mužstva je povinen před zahájením utkání vyplatit, oproti obdrženému potvr-
zení, paušál rozhodčím. Cestovné rozhodčím hradí ČAILH.
Nově registrovaným hráčům může být vystaveno prozatímní potvrzení ke startu bez registračního 
průkazu, avšak mužstvo o něj musí zažádat písemně emailem nejpozději 5 pracovních dní před 
zahájením utkání. Toto potvrzení se vystavuje na nezbytně nutnou dobu avšak nejdéle na jeden 
hrací víkend. Prodloužení potvrzení není možné a po uplynutí platnosti potvrzení nesmí hráč bez 
RP k utkání nastoupit.
Soupisku mužstva musejí zástupci klubu zaslat nejpozději 20.4. 2014 v elektronické podobě na 
email info@inlinehokej.cz
Soupisky se potvrzují pouze mužstvům, která mají v soutěžích A a B mužstva.

ZAČÁTKY UTKÁNÍ

TECHNICKÉ NORMY

Extraliga •             
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Odesílání zápisů a potvrzení cestovních náhrad
Rozhodčí jsou povinni odeslat první pracovní den po skončení utkání zápis o utkání spolu s 
řádně vyplněným cestovním příkazem doporučenou poštou na adresu ČAILH, Zátopkova 100/2, 
PS40, 160 17 Praha 6.

Elektronický zápis
Elektronický zápis zpracovává pověřený pracovník společnosti eSports v rámci funkce zapiso-
vatele. Před utkání bude zástupcům mužstev předložen vytištěný formulář soupisky, do kterého 
zástupce mužstva zapíše sestavu pro příslušné utkání. Po zahájení utkaní nelze soupisku měnit 
či doplňovat. V průběhu utkání zpracovává zápis pověřený pracovník. Po skončení utkání se 
zapíší poznámky rozhodčích a zápis se uzavře. Elektronická verze následně přijde emailem na 
svaz, rozhodčím a vedoucím mužstev. Předzápasovou soupiskou odesílá rozhodčí viz. instrukce 
odesílání zápisů. 
Elektronický zápis je automaticky online napojen na web www.inlinehokej.cz a do programu 
klubwebu.

Přesuny utkání – změny termínů
Termíny utkání dle rozpisu jsou platné a konečné.
Změnu lze učinit pouze v ZÁVAŽNÝCH A OPODSTATNĚNÝCH PŘÍPADECH, avšak za předpo-
kladu, že řídící orgán shledá tuto změnu za oprávněnou.
Podmínkou pro změnu termínu je kromě potvrzení řídícího orgánu i nezbytný souhlas soupeře.

Mužstvo, které chce požádat o změnu termínu utkání, odešle písemnou žádost nejpozději 10 
pracovních dní před utkáním předsedovi LK, přičemž tato žádost. Bude-li uznána za opodstatně-
nou, bude odeslána soupeři, který se k této žádosti musí do 48 hodin vyjádřit.
V případě, že nebude žádost uznána za opodstatněnou nebo s ní nebude souhlasit soupeř, platí 
původní termín.
V případě, že se utkání nesehraje v původním termínu, nebo se prokáže, že důvody k odložení 
utkání nebyly opodstatněné, bude se postupovat v souladu s řády inline hokeje. 
JAKÁKOLIV JINÁ FORMA KOMUNIKACE NEŽ PÍSEMNÁ ZASLANÁ EMAILEM NEBUDE AK-
CEPTOVÁNA.

Pokud by došlo k situaci, že některé z mužstev, které postoupí do play-off a nebude schopno či 
nebude mít zájem do play-off zasáhnout jeho místo nezaujme žádný náhradník a případný sou-
peř postoupí do dalšího kola bez boje.
Odstupivší mužstvo bude řešeno dle SŘ a automaticky ze soutěže sestupuje.

Nedostavení se k utkání
Pokud se některé mužstvo nedostaví k utkání aniž by k tomu mělo závažný a prokazatelný 
důvod jako poruchu na dopravním prostředku či jinou závažnou skutečnost, o které by případně 
v nejkratší možné době informovalo předsedu LK a soupeře bude potrestáno jednorázovou dle 
interního nařízení LK ČAILH a nadále též bude řešeno dle SŘ.
V prvním případě bude mužstvo potrestáno pokutou 5.000,- Kč, ve druhém pokutou 7.500,- Kč a 
ve třetím případě bude vyřazeno ze všech soutěží pořádaných  a uhradí pokutu 10.000,- Kč.
Ve všech případech bude též nadále řešeno dle SŘ.  
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TV utkání
LK ČAILH si vyhrazuje právo, na základě požadavků České televize, ohledně přenosu z utkání 
pozměnit termín vybraného utkání.
Této změně jsou mužstva povinna se přizpůsobit.
Během TV utkání se mužstva budou řídit pokyny LK na základě požadavků ČT.

Pokyny postupu před zápasového rozcvičení, platného zejména při TV utkáních. 

- 30min  Mužstva a rozhodčí nastoupí na plochu k 15 minutovému rozbruslení
- 15min  Mužstva opustí hrací plochu 
- 5min  Na hřiště nastoupí rozhodčí, za nimi hráči
- 20 sek Obě mužstva se připraví na úvodní vhazování. 
- 0   Rozhodčí po signálu z boxu od pracovníků TV zahájí utkání

Puky
Oficiálním pukem je STILMAT (oficiální puk FIRS). 
Utkání extraligy je možné hrát s rezervními puky 
ISD PRO SHOT, REEBOK IDS a SLIVVVER (oficiální puk IIHF).
Puky jsou povoleny v barvě oranžové, černé nebo červené. 
Žádné jiné puky nejsou přípustné a v případě, že nebude k dispozici žádný oficiální puk, rozhodčí 
utkání nezahájí!

Minimální počet hráčů ke hře
Mužstva jsou povinna k utkání nastoupit v minimálním počtu 1 brankáře a 10 hráčů do pole v 
případě TV utkání je tento počet stanoven na 2 brankáře a 12 hráčů v poli.
V případě, že jedno z mužstev nastoupivší k utkání nesplňuje tuto podmínku, bude mužstvo v 
rámci využití všech možností k odehrání utkání rozhodčími připuštěno ke hře, avšak rozhodčí 
tuto skutečnost uvede do zápisu o utkání a mužstvo, které poruší toto nařízení bude následně 
potrestáno pokutou 1500,- Kč.
V případě, že mužstvo nemá potřebný počet hráčů ke hře dle pravidel inline hokeje, rozhodčí 
takovéto utkání nezahájí a provinivší se mužstvo bude řešeno dle SŘ.  

Výstroj, funkcionář, trenérská licence
Všichni hráči, ve všech soutěžních utkání, musí nastoupit ve shodném typu a barvě dresů, kalhot 
a přileb. Hráč, který nesplní výstrojové podmínky, nebude rozhodčími připuštěn ke hře !
Mužstvo má povinnost přítomnosti nehrajícího funkcionáře na hráčské lavici při všech utkáních.
V případě, že toto pravidlo bude porušeno, rozhodčí skutečnost uvede do zápisu o utkání.
Mužstvo má povinnost předkládat platnou trenérskou licenci.

Doping
Dopingové kontroly mohou být namátkově prováděny komisaři Antidopingového výboru ČR dle 
směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice v jejich platném znění.
Všechna mužstva jsou povinna se touto směrnicí řídit a vyhovět pokynům dopingových komisa-
řů. Veškeré informace týkající se zakázaných látek a aktuální znění směrnic naleznete na www.
antidoping.cz.

Pravidla
V nadcházející sezóně se uplatňuje změna pravidel !
Všechna utkání se budou hrát dle pravidel IIHF.
Nejvýraznější změny pravidel viz str. 125 

Extraliga •             
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26.4. SOBOTA 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1001 12:00 Kladno Kladno vs. Pardubice  :
1002 15:00 Kladno Kladno vs. Storm  :
1003 12:00 Praha - Hvězda Slavia vs. Hradec  :
1004 15:00 Praha - Hvězda Slavia vs. Beroun  :
1005 12:00 Zlín Zlín vs. Brno  :
1006 15:00 Zlín Zlín vs. U. Hradiště  :

1.5. ČTVRTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1007 12:00 U. Brod U. Brod vs. Přerov  :
1008 15:00 U. Brod U. Brod vs. Olomouc  :

 3.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1009 12:00 Hradec Hradec vs. Storm  :
1010 15:00 Hradec Hradec vs. Kladno  :
1011 12:00 Pardubice Pardubice vs. Slavia  :
1012 15:00 Pardubice Pardubice vs. Beroun  :
1013 12:00 Přerov Přerov vs. Zlín  :
1014 15:00 Přerov Přerov vs. Brno  :
1015 12:00 U. Hradiště U. Hradiště vs. Olomouc  :
1016 15:00 U.Hradiště U.Hradiště vs. U. Brod  :

10.5. SOBOTA 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1017 11:00 Praha - Hvězda Storm vs. Kladno  :
1018 13:00 Praha - Hvězda Beroun vs. Slavia  :
1019 15:00 Praha - Hvězda Storm vs. Pardubice  :
1020 17:00 Praha - Hvězda Beroun vs. Hradec  :
1021 12:00 Olomouc Olomouc vs. U. Hradiště  :
1022 15:00 Olomouc Olomouc vs. U. Brod  :
1023 12:00 Brno Brno vs. Zlín  :
1024 15:00 Brno Brno vs. Přerov  :

1. ČÁST - ZÁKLADNÍ
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11.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1025 15:00 Praha - Eden Slavia vs. Kladno  :

17.5. SOBOTA 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1026 12:00 Hradec Hradec vs. Slavia  :
1027 15:00 Hradec Hradec vs. Beroun  :
1028 12:00 Pardubice Pardubice vs. Storm  :
1029 15:00 Pardubice Pardubice vs. Kladno  :
1030 12:00 Zlín Zlín vs. Přerov  :
1031 15:00 Zlín Zlín vs. Olomouc  :
1032 12:00 U. Brod U. Brod vs. U. Hradiště  :
1033 15:00 U. Brod U. Brod vs. Brno  :

24.5. SOBOTA 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1034 12:00 Praha - Eden Slavia vs. Pardubice  :
1035 12:00 Praha - Hvězda Storm vs. Beroun  :
1036 15:00 Praha - Hvězda Storm vs. Hradec  :
1037 12:00 Přerov Přerov vs. U. Hradiště  :
1038 15:00 Přerov Přerov vs. U. Brod  :
1039 12:00 Olomouc Olomouc vs. Zlín  :
1040 15:00 Olomouc Olomouc vs. Brno  :
1033 15:00 U. Brod U. Brod vs. Brno  :

25.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1041 12:00 Praha - Hvězda Storm vs. Slavia  :
1042 12:00 Beroun Beroun vs. Kladno  :
1043 12:00 Hradec Hradec vs. Pardubice  :
1044 12:00 Zlín Zlín vs. U. Brod  :
1045 12:00 Přerov Přerov vs. Olomouc  :
1046 12:00 Brno Brno vs. U. Hradiště  :

Extraliga •             
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31.5. SOBOTA - ALL STARS GAME
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek

16:00 Chrudim Západ vs. Východ  :

14.6. SOBOTA 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1047 12:00 Kladno Kladno vs. Hradec  :
1048 15:00 Kladno Kladno vs. Slavia  :
1049 12:00 Beroun Beroun vs. Storm  :
1050 15:00 Beroun Beroun vs. Pardubice  :
1051 12:00 U. Hradiště U. Hradiště vs. Zlín  :
1052 15:00 U. Hradiště U. Hradiště vs. Přerov  :
1053 12:00 Brno Brno vs. U. Brod  :
1054 15:00 Brno Brno vs. Olomouc  :

15.6. NEDĚLE 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1055 12:00 Praha - Eden Slavia vs. Storm  :
1056 12:00 Kladno Kladno vs. Beroun  :
1057 12:00 Pardubice Pardubice vs. Hradec  :
1058 12:00 U. Brod U. Brod vs. Zlín  :
1059 12:00 Olomouc Olomouc vs. Přerov  :
1060 12:00 U. Hradiště U. Hradiště vs. Brno  :

Divize Západ Divize Východ

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
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21.6. SOBOTA - Čtvrtfinále play-off - 1.utkání 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1061 14:00 Z4 vs. V1  :
1062 14:00 Z3 vs. V2  :
1063 14:00 V4 vs. Z1  :
1064 14:00 V3 vs. Z2  :

22.6. NEDĚLE - Čtvrtfinále play-off - 2.utkání 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1067 13:00 V1 vs. Z4  :
1068 13:00 V2 vs. Z3  :
1069 13:00 Z1 vs. V4  :
1070 13:00 Z2 vs. V3  :

Čtvrtfinále play-off - případné 3.utkání 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1071 15:00 V1 vs. Z4  :
1072 15:00 V2 vs. Z3  :
1073 15:00 Z1 vs. V4  :
1074 15:00 Z2 vs. V3  :

28.6. SOBOTA  
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1079 14:00 1 vs. 4  :
1080 16:00 2 vs. 3  :

29.6. NEDĚLE  
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1082 14:00 V1079 vs. V1080  :

2. ČÁST - PLAY-OFF

3. ČÁST - FINAL FOUR

Extraliga •             
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21.6. SOBOTA - 1.Kolo Play-out - 1.utkání
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1065 14:00 Z6 vs. V5  :
1066 14:00 V6 vs. Z5  :

22.6. NEDĚLE - 1.Kolo Play-out - 2.utkání
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1075 13:00 V5 vs. Z6 :
1076 13:00 Z5 vs. V6 :

1.Kolo Play-out - případné 3.utkání
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1077 15:00 V5 vs. Z6 :
1078 15:00 Z5 vs. V6 :

28.6. SOBOTA - 2.Kolo play-out - 1.utkání
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1081 14:00 2 vs. 1  :

29.6. NEDĚLE - 2.KOLO play-out - 2.utkání
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1083 13:00 1 vs. 2 :

2.KOLO play-out - případné 3.utkání
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
1084 15:00 1 vs. 2 :

ČAILH si vyhrazuje právo případné změny hracího systému, místa konání a začátků utkání v 
návaznosti na TV přenosech a s tím spojených požadavcích produkce TV.

4. ČÁST - PLAY-OUT
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1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

KONEČNÁ TABULKA EXTRALIGY 2014

Extraliga •             
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IHC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI
Martin Mecera
MT: 724 047 437
E-mail: martin.mecera@email.cz
http://ihcberoun.klubweb.cz

IHC ČERTI KLADNO
Vladimír Kameš
MT: 773 077 000
E-mail: cavar@volny.cz
http://certikladno.klubweb.cz

IHC DEVILS ZLÍN
Ivan Tomaštík
MT: 603 497 400
E-mail: ivan.tomastik@seznam.cz
www.devilszlin.cz

IHC EAGLES OLOMOUC
Stanislav Cik
MT: 608 243 300
Email: inlinehokejol@seznam.cz
http://inlineolomouc.klubweb.cz

IHC NIGHTBIRD PŘEROV
Patrik Škandera
MT: 608 243 300
Email: inlinehokejol@seznam.cz
http://inlineprerov.klubweb.cz

IHC REFLEX UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Jiří Piluša
MT: 777 672 587
E-mail: jpilusa@seznam.cz
www.ihcreflex.cz

ADRESÁŘ KLUBŮ
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IHC ROLLER STORM PRAHA
Pavel Würtherle
MT: 777 818 052
E-mail: info@rollerstorm.cz
www.rollerstorm.cz

IHC SLAVIA PRAHA
Ladislav Nový
MT: 604 275 599
Email: ihcslavia@seznam.cz
www.ihcslavia.cz

IHC STŘÍDA SPORT PARDUBICE
Petr Hemský
MT: 602 438 109
Email: martin@stridasport.cz
http://inline.stridasport.cz

IHC UHERSKÝ BROD
Jan Heča
MT: 602 520 356
E-mail: vheca@iol.cz
www.inlineub.cz

ILHK VČES HRADEC KRÁLOVÉ
Jaroslav Zákravský
MT: 607 908 194
Email: dedajz@seznam.cz
http://inlinehradec.klubweb.cz

MISSION ROLLER BRNO
Tomáš Kazlepka
MT: 603 845 656
Email: tom@hokejnet.cz
www.missionrollerbrno.cz





již od 14.490 Kč 

Najdete nás v Pánské pasáži, 
Na Příkopě 23, Praha 1 

nebo na www.lepremier.cz

Obleky na míru



1.LIGA1.LIGA1.LIGA1.LIGA1.LIGA1.LIGA
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2003 Sport Bárt Ústí n/Orlicí 2009 IHC Rakovník
2004 IHC Litomyšl 2010 Bon Art Litoměřice
2005 In-line team Skuteč 2011 IHC Tuněchody
2006 Sport Bárt Ústí n/Orlicí 2012 IHC Nightbird Přerov
2007 Stilmat Žamberk 2013 IHC Roller Storm Praha
2008 ILHC Písek

1.ut - Nový Jičín - Košutka Plzeň 5:5 4.ut - Nový Jičín - Boskovice 3:5
2.ut - Boskovice - Roller Storm 4:7 5.ut - Košutka - Boskovice 5:7
3.ut - Roller Storm - Košutka Plzeň 9:6 6.ut - Roller Storm - Nový Jičín 9:10

1. IHC Roller Storm Praha 15. Mission Roller Brno 'B'
2. IHC Boskovice 16. HC Spartak Polička
3. IHC Nový Jičín 17. ASK ILH Lovosice
4. IHC Košutka Plzeň 18. IHC Nightbird Přerov 'B'
5. Střída Sport Pardubice "B" 19. HC Stadion Vrchlabí
6. IHC Rakovník 20. Letci Plzeň
7. IHC Třebechovice 21. IHC Devils Zlín 'B'
8. IHC Kopřivnice 22. SK IHC Panthers Havířov
9. HC Lvi Břeclav 23. IHC Eagles Olomouc 'B'

10. IHC Dynamo Pardubice 24. IHC Warriors Praha
11. IHC Litomyšl 25. HC Buldoci Stříbro
12. IHC Outsiders Pardubice 26. Mad Parrots Úhřetice 'B'
13. IHC Eagles Chrudim 27. BK Nová Paka
14. HC TJ Šternberk 28. IHC Valašské Meziříčí

Mužstvo Caesars Olomouc bylo z disciplinárních důvodů ze soutěže vyřazeno.

HISTORICKÝ PŘEHLED VÍTĚZŮ 1.LIGY

VÝSLEDKY FINÁLE A KONEČNÉ POŘADÍ 2013

1.liga •             
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Startuje: 27 mužstev
Systém soutěže: 1.část – základní

2.část – předkolo play-off 
3.část – finálový turnaj o postup do extraligy

Začátek soutěže: 25.4. 2014
Konec soutěže: 22.6. 2014
Základní část: 25.4. – 13.6. 2014
Předkolo Play-off 14.6. – 15.6. 2014
Finálový turnaj: 21.6. – 22.6. 2014
Hrací dny: Sobota, neděle, státní svátky
Začátky utkání: Viz rozpis soutěže
Řídící soutěže: Jan Řivnáč

rivnac@inlinehokej.cz , 603 205 485

1.část – základní 
Mužstva jsou rozdělena do čtyřech divizí, Západ, Sever, Střed a Východ. Ve skupině se mužstva 
utkají systémem 2x každý s každým doma/venku.
V základní části si vítěz utkání připíše 3 body. V případě, že utkání skončí v normální hrací době 
remízou, následují samostatné nájezdy v sérii po 3. Pokud série po 3 nájezdech nerozhodne, 
pokračuje se po jednom nájezdu až do rozhodnutí.  
Vítěz utkání v prodloužení nebo na samostatné nájezdy si připíše dva body, mužstvo, které pod-
lehne v prodloužení nebo na samostatné nájezdy jeden bod. 

2. část – předkolo play-off  
Do předkola play-off postupují mužstva umístěná v divizích na 2 a 3 místě.
V předkole se mužstva utkají křížem mezi divizemi: 2.západ - 3.sever, 2.sever - 3.západ, 
2 střed - 3. východ, 2.východ - 3.střed.
Série se hraje na dvě utkání, přičemž rozhodující pro postup je bodový zisk z obou utkání.
V případě bodové rovnosti z obou utkání, bude po skončení druhého utlání následovat 10 min 
přestávka a po ní 10 min prodlužení hrané systémem náhlé smrti.
V případě, že prodloužení skončí v nastavené hrací době remízou, následují samostatné nájezdy 
v sérii po 3. Pokud série po 3 nájezdech nerozhodne, pokračuje se po jednom nájezdu až do 
rozhodnutí.
Obě utkání se hrají na hřišti lépe umístěného mužstva po základní části.  

3. část – finálový turnaj 
Finálového turnaje se zúčastní automaticky vítězové divizí a dále postupivší z předkola play-off.
Mužstva jsou do finálového turnaje rozdělena na dvě skupiny, přičemž se mužstva seřadí dle 
koeficientu po základní části, avšak na prvních čtyřech místech jsou vždy vítězové divizí.
Ve skupině se mužstva utkají 1xkaždý s každým, přičemž utkání musí mít vždy vítěze (postup 
stejný jako v základní části). Vítězové skupin se utkají o 1. místo, mužstva na 2.místě o bronz.

INFORMACE O SOUTĚŽI

HRACÍ SYSTÉM
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Výpočet tabulky koeficientu a kritéria k nasazení:
Pořadí na základě bodového koeficientu se stanoví na základě průměrného počtu získaných 
bodů na jedno utkání (celkový počet získaných bodů v základní části se vydělí počtem utkání). 
Při rovnosti bodového koeficientu dvou nebo více mužstev rozhodne o pořadí vyšší průměrný 
brankový rozdíl na jedno utkaní (celkový brankový rozdíl po základní části se vydělí počtem utka-
ní), případně větší průměrný počet vstřelených branek na jedno utkaní (celkový počet vstřelených 
branek po základní části se vydělí počtem utkání). Pokud není možné rozhodnout ani podle jed-
noho z výše uvedených kriterii, pak o pořadí týmů v rovnosti rozhodne los. Případné kontumační 
výsledky se započítávají jako odehraná utkaní. Všechny výpočty se provádějí s přesnosti na čtyři 
desetinná místa. Tabulka koeficientu, která je rozhodující pro nasazeni týmu v semifinále a finále 
bude zveřejněna po skončení základní části.

Divize Západ Divize Východ
Buldoci Stříbro HC Boskovice
Cvočkaři Hořovice HC TJ Šternberk
IHC Košutka Plzeň IHC Frýdek Místek
IHC Rakovník IHC Kopřivnice
IHC Roller Storm Praha "B" IHC Nový Jičín
Sk Černošice IHC Uherský Brod "B"
Warriors Praha Panthers Havířov

Divize Sever Divize Střed
HC Vrchlabí Dynamo Pardubice
IHC Třebechovice pod Orebem Eagles Pardubice
IHC Úhřetice IHC Hlinsko
IHC Lomnice nad Popelkou IHC Litomyšl
Nová Paka SK IHC Chrudim
Střída Sport Pardubice "B" Spartak Polička

ROZDĚLENÍ DO DIVIZÍ

1.liga •             
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Účastnící soutěže Stadion Hrací den – hodina
BK NOVÁ PAKA ZS Nová Paka Viz rozpis
HC BOSKOVICE ZS Boskovice Viz rozpis
HC BULDOCI STŘÍBRO ZS Košutka Plzeň Viz rozpis
HC CVOČKAŘI HOŘOVICE ZS Černošice Viz rozpis
HC TJ ŠTERNBERK ZS Šternberk Viz rozpis
HC VRCHLABÍ ZS Vrchlabí Viz. rozpis
IHC DYNAMO PARDUBICE ZS Chrudim Viz rozpis
IHC EAGLES CHRUDIM ZS Chrudim Viz rozpis
IHC FRÝDEK MÍSTEK ZS Nový Jičín Viz rozpis
IHC HLINSKO ZS Hlinsko Viz rozpis
IHC KOPŘIVNICE ZS Nový Jičín Viz rozpis
IHC KOŠUTKA PLZEŇ ZS Košutka Plzeň Viz rozpis
IHC LITOMYŠL ZS Litomyšl Viz rozpis
IHC LOMNICE N/POPELKOU ZS Lomnice nad Popelkou Viz rozpis
IHC NOVÝ JIČÍN ZS Nový Jičín Viz rozpis
IHC PANTHERS HAVÍŘOV ZS Karviná Viz rozpis
IHC RAKOVNÍK ZS Rakovník Viz rozpis
IHC ROLLER STORM PRAHA "B" ZS Hvězda Praha Viz rozpis
IHC TŘEBECHOVICE ZS Hradec Králové Viz rozpis
IHC UHERSKÝ BROD "B" ZS Uherský Brod Viz rozpis
IHC ÚHŘETICE ZS Chrudim Viz rozpis
SK ČERNOŠICE ZS Černošice Viz rozpis
SK IHC CHRUDIM ZS Chrudim Viz rozpis
SPARTAK POLIČKA ZS Polička Viz rozpis
STŘÍDA SPORT "B" ZS Pardubice Viz rozpis
WARRIORS PRAHA ZS Eden - Praha 10 Viz rozpis

ZAČÁTKY UTKÁNÍ
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Soupisky a registrace a ostatní náležitosti
Každé mužstvo je povinno před utkání předložit rozhodčím ke kontrole registrační průkazy.
Mužstva, která mají v ostatních soutěžích „A“ mužstva, navíc předloží potvrzenou soupisku hráčů 
Tyto náležitosti zástupci obou mužstev předloží v kabině rozhodčích nejpozději 20 min před 
zahájením utkání. V případě, že se tak nestane, rozhodčí poznamená tuto skutečnost v zápise o 
utkání.
Zástupce domácího mužstva je povinen před zahájením utkání vyplatit, oproti obdrženému potvr-
zení, paušál a cestovné rozhodčím. 
Nově registrovaným hráčům může být vystaveno prozatímní potvrzení ke startu bez registračního 
průkazu, avšak mužstvo o něj musí zažádat písemně emailem nejpozději 5 pracovních dní před 
zahájením utkání. Toto potvrzení se vystavuje na nezbytně nutnou dobu avšak nejdéle na jeden 
hrací víkend. Prodloužení potvrzení není možné a po uplynutí platnosti potvrzení nesmí hráč bez 
RP k utkání nastoupit.
Soupisku mužstva musejí zástupci klubu zaslat nejpozději 20.4. 2014 v elektronické podobě na 
email info@inlinehokej.cz
Soupisky se potvrzují pouze mužstvům, která mají v soutěžích A a B mužstva.

Hlášení výsledků, odesílání zápisů
Rozhodčí jsou povinni bezprostředně po skončení utkání zaslat výsledek formou SMS na číslo 
777 327 656. Neučiní-li tak nejpozději do 1 hodiny po skončení utkání bez ohledu na to, zda řídí 
další utkání, bude potrestán pokutou 100,- Kč.
Rozhodčí jsou povinni odeslat první pracovní den po skončení utkání zápis o utkání spolu s 
řádně vyplněným cestovním příkazem doporučenou poštou na adresu ČAILH, Zátopkova 100/2, 
PS40, 160 17 Praha 6.

Přesuny utkání – změny termínů
Termíny utkání dle rozpisu jsou platné a konečné.
Změnu lze učinit pouze v ZÁVAŽNÝCH A OPODSTATNĚNÝCH PŘÍPADECH, avšak za předpo-
kladu, že řídící orgán shledá tuto změnu za oprávněnou.
Podmínkou pro změnu termínu je kromě potvrzení řídícího orgánu i nezbytný souhlas soupeře.

Mužstvo, které chce požádat o změnu termínu utkání, odešle písemnou žádost nejpozději 10 
pracovních dní před utkáním předsedovi LK, přičemž tato žádost. Bude-li uznána za opodstatně-
nou, bude odeslána soupeři, který se k této žádosti musí do 48 hodin vyjádřit.
V případě, že nebude žádost uznána za opodstatněnou nebo s ní nebude souhlasit soupeř, platí 
původní termín.
V případě, že se utkání nesehraje v původním termínu, nebo se prokáže, že důvody k odložení 
utkání nebyly opodstatněné, bude se postupovat v souladu s řády inline hokeje. 
JAKÁKOLIV JINÁ FORMA KOMUNIKACE NEŽ PÍSEMNÁ ZASLANÁ EMAILEM NEBUDE AK-
CEPTOVÁNA.

Pokud by došlo k situaci, že některé z mužstev, které postoupí do play-off a nebude schopno či 
nebude mít zájem do play-off zasáhnout jeho místo nezaujme žádný náhradník a případný sou-
peř postoupí do dalšího kola bez boje.
Odstupivší mužstvo bude řešeno dle SŘ a automaticky ze soutěže sestupuje.

TECHNICKÉ NORMY

1.liga •             
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Nedostavení se k utkání
Pokud se některé mužstvo nedostaví k utkání aniž by k tomu mělo závažný a prokazatelný 
důvod jako poruchu na dopravním prostředku či jinou závažnou skutečnost, o které by případně 
v nejkratší možné době informovalo předsedu LK a soupeře bude potrestáno jednorázovou dle 
interního nařízení LK ČAILH a nadále též bude řešeno dle SŘ.
V prvním případě bude mužstvo potrestáno pokutou 5.000,- Kč, ve druhém pokutou 7.500,- Kč a 
ve třetím případě bude vyřazeno ze všech soutěží pořádaných ČAILH a uhradí pokutu 10.000,- 
Kč.
Ve všech případech bude též nadále řešeno dle SŘ.  

Puky
Oficiálním pukem je STILMAT (oficiální puk FIRS). Utkání extraligy je možné hrát s rezervními 
puky 
ISD PRO SHOT, REEBOK IDS a SLIVVVER (oficiální puk IIHF).
Puky jsou povoleny v barvě oranžové, černé nebo červené. 
Žádné jiné puky nejsou přípustné a v případě, že nebude k dispozici žádný oficiální puk, rozhodčí 
utkání nezahájí!

Minimální počet hráčů ke hře
Mužstva jsou povinna k utkání nastoupit v minimálním počtu 1 brankáře a 6 hráčů do pole.
V případě, že jedno z mužstev nastoupivší k utkání nesplňuje tuto podmínku, bude mužstvo v 
rámci využití všech možností k odehrání utkání rozhodčími připuštěno ke hře, avšak rozhodčí 
tuto skutečnost uvede do zápisu o utkání a mužstvo, které poruší toto nařízení bude následně 
potrestáno pokutou 1500,- Kč.
V případě, že mužstvo nemá potřebný počet hráčů ke hře dle pravidel inline hokeje, rozhodčí 
takovéto utkání nezahájí a provinivší se mužstvo bude řešeno dle SŘ.  

Výstroj, funkcionář, trenérská licence
Všichni hráči, ve všech soutěžních utkání, musí nastoupit ve shodném typu a barvě dresů. Barva  
kalhot a přileb může být odlišná. Hráč, který nesplní výstrojové podmínky, nebude rozhodčími 
připuštěn ke hře !
Mužstvo nemá povinnost přítomnosti nehrajícího funkcionáře na hráčské lavici při všech 
utkáních.
Mužstvo nemá povinnost předkládat platnou trenérskou licenci.

Doping
Dopingové kontroly mohou být namátkově prováděny komisaři Antidopingového výboru ČR dle 
směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice v jejich platném znění.
Všechna mužstva jsou povinna se touto směrnicí řídit a vyhovět pokynům dopingových komisa-
řů. Veškeré informace týkající se zakázaných látek a aktuální znění směrnic naleznete na www.
antidoping.cz.

Pravidla
V nadcházející sezóně se uplatňuje změna pravidel !
Všechna utkání se budou hrát dle pravidel IIHF.
Nejvýraznější změny pravidel viz str. 125
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27.4. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2001 12:00 Černošice Černošice vs. Warriors  :
2002 14:00 Černošice Hořovice vs. Warriors  :
2003 16:00 Černošice Černošice vs. Storm  :
2004 18:00 Černošice Hořovice vs. Storm  :
2005 16:00 Rakovník Rakovník vs. Košutka  :
2006 18:00 Rakovník Rakovník vs. Stříbro  :

4.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2007 14:00 Praha - Eden Warriors vs. Košutka  :
2008 14:00 Praha - Hvězda Storm vs. Stříbro  :
2009 18:00 Praha - Eden Warriors vs. Stříbro  :
2010 18:00 Praha - Hvězda Storm vs. Košutka  :
2011 16:00 Černošice Hořovice vs. Rakovník  :
2012 18:00 Černošice Černošice vs. Rakovník  :

8.5. ČTVRTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2013 15:00 Rakovník Rakovník vs. Warriors  :
2014 17:00 Rakovník Rakovník vs. Storm  :

10.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2015 12:00 Plzeň Košutka vs. Hořovice  :
2016 14:00 Plzeň Stříbro vs. Hořovice  :
2017 16:00 Plzeň Košutka vs. Černošice  :
2018 18:00 Plzeň Stříbro vs. Černošice  :

11.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2019 18:00 Praha - Eden Warriors vs. Storm  :
2020 18:00 Černošice Černošice vs. Hořovice  :

1. ČÁST - ZÁKLADNÍ
- DIVIZE ZÁPAD -

1.liga •             
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18.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2021 14:00 Praha - Eden Warriors vs. Rakovník  :
2022 18:00 Praha - Hvězda Storm vs. Rakovník  :
2023 18:00 Plzeň Stříbro vs. Košutka  :

25.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2024 12:00 Černošice Hořovice vs. Košutka  :
2025 14:00 Černošice Černošice vs. Košutka  :
2026 16:00 Černošice Hořovice vs. Stříbro  :
2027 18:00 Černošice Černošice vs. Stříbro  :

29.5. ČTVRTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2028 19:00 Černošice Hořovice vs. Černošice  :

1.6. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2029 12:00 Plzeň Košutka vs. Warriors  :
2030 14:00 Plzeň Stříbro vs. Warriors  :
2031 16:00 Plzeň Košutka vs. Storm  :
2032 18:00 Plzeň Stříbro vs. Storm  :
2033 15:00 Rakovník Rakovník vs. Hořovice  :
2034 17:00 Rakovník Rakovník vs. Černošice  :

8.6. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2035 14:00 Praha - Hvězda Storm vs. Hořovice  :
2036 14:00 Praha - Eden Warriors vs. Černošice  :
2037 18:00 Praha - Hvězda Storm vs. Černošice  :
2038 19:00 Praha - Eden Warriors vs. Hořovice  :
2039 14:00 Plzeň Košutka vs. Stříbro  :
2040 16:00 Plzeň Stříbro vs. Rakovník  :
2041 18:00 Plzeň Košutka vs. Rakovník
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12.6. ČTVRTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2042 19:00 Praha - Hvězda Storm vs. Warriors  :

Konečná tabuka Divize Západ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.liga •             



37

  •  Rozpis soutěží inline hokeje 2014 •    •  1.liga •             

27.4. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2043 17.00 Vrchlabí Vrchlabí vs. Lomnice  :
2044 17.00 Pardubice Střídasport B vs. N. Paka  :
2045 17.00 Hradec Třebechovice vs. Úhřetice  :
2004 18:00 Černošice Hořovice vs. Storm  :

1.5. ČTVRTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2046 17.00 N. Paka N. Paka vs. Třebechovice  :
2047 17.00 Lomnice Lomnice vs. Vrchlabí  :
2048 16.30 Chrudim Úhřetice vs. Střídasport B  :

4.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2049 15.00 Vrchlabí Vrchlabí vs. Střídasport B  :
2050 17.00 Vrchlabí Vrchlabí vs. Úhřetice  :
2051 15.00 Lomnice Lomnice vs. N. Paka  :
2052 17.00 Lomnice Lomnice vs. Třebechovice  :

8.5. ČTVRTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2053 15.00 Pardubice Střídasport B vs. Lomnice  :
2054 17.00 Pardubice Střídasport B vs. Úhřetice  :

11.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2055 15.00 Hradec Třebechovice vs. Střídasport B  :
2056 17.00 Hradec Třebechovice vs. Lomnice  :
2057 14:30 Chrudim Úhřetice vs. Vrchlabí  :
2058 16:30 Chrudim Úhřetice vs. N. Paka  :

- DIVIZE SEVER -
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18.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2059 15.00 Pardubice Střídasport B vs. Vrchlabí  :
2060 17.00 Pardubice Střídasport B vs. Třebechovice  :
2061 15.00 N. Paka N. Paka vs. Lomnice  :
2062 17.00 N. Paka N. Paka vs. Úhřetice  :

25.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2063 15.00 Vrchlabí Vrchlabí vs. Třebechovice  :
2064 17.00 Vrchlabí Vrchlabí vs. N. Paka  :
2065 15.00 Lomnice Lomnice vs. Střídasport B  :
2066 17.00 Lomnice Lomnice vs. Úhřetice  :

1.6. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2067 15.00 Hradec Třebechovice vs. Vrchlabí  :
2068 17.00 Hradec Třebechovice vs. N. Paka  :

8.6. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2069 15.00 Chrudim Úhřetice vs. Třebechovice  :
2070 17.00 Chrudim Úhřetice vs. Lomnice  :
2071 15.00 N. Paka N. Paka vs. Střídasport B  :
2072 17.00 N. Paka N. Paka vs. Vrchlabí  :

Konečná tabuka Divize Sever

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.liga •             
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27.4. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2073 17.00 Litomyšl Litomyšl vs. SK IHC  :
2074 17.00 Hlinsko Hlinsko vs. Dynamo  :
2075 17.00 Chrudim Eagles vs. Polička  :

1.5. ČTVRTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2076 17.00 Litomyšl Litomyšl vs. Hlinsko  :
2077 18.15 Chrudim SK IHC vs. Polička  :
2078 20.00 Chrudim Dynamo vs. Eagles  :

4.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2079 17.00 Hlinsko Hlinsko vs. SK IHC  :
2080 17.00 Chrudim Eagles vs. Litomyšl  :
2081 17.00 Polička Polička vs. Dynamo  :

8.5. ČTVRTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2082 17.00 Chrudim SK IHC vs. Dynamo  :
2083 17.00 Litomyšl Litomyšl vs. Polička  :
2084 17.00 Hlinsko Hlinsko vs. Eagles  :

11.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2085 17.00 Polička Polička vs. Hlinsko  :
2086 18.15 Chrudim Dynamo vs. Litomyšl  :
2087 20.00 Chrudim Eagles vs. SK IHC  :

14.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2088 18.00 Polička Polička vs. Eagles  :
2089 18.00 Chrudim SK IHC vs. Litomyšl  :
2090 19.45 Chrudim Dynamo vs. Hlinsko  :

- DIVIZE STŘED -
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18.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2091 17.00 Polička Polička vs. SK IHC  :
2092 17.00 Chrudim Eagles vs. Dynamo  :
2093 17.00 Hlinsko Hlinsko vs. Litomyšl  :

25.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2094 17.00 Litomyšl Litomyšl vs. Eagles  :
2095 17.00 Chrudim Dynamo vs. Polička  :
2096 18.45 Chrudim SK IHC vs. Hlinsko  :

1.6. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2097 17.00 Polička Polička vs. Litomyšl  :
2098 17.00 Chrudim Dynamo vs. SK IHC  :
2099 18.45 Chrudim Eagles vs. Hlinsko  :

8.6. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2100 17.00 Hlinsko Hlinsko vs. Polička  :
2101 17.00 Litomyšl Litomyšl vs. Dynamo  :
2102 18.45 Chrudim SK IHC vs. Eagles  :

Konečná tabuka Divize Střed

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.liga •             
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25.4. PÁTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2103 19:00 Nový Jičín Nový Jičín vs. Kopřivnice  :

26.4. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2104 10:00 Karviná Havířov vs. Boskovice  :
2105 10:00 Nový Jičín Frýdek Místek vs. Šternberk  :
2106 13:00 Nový Jičín Kopřivnice vs. U. Brod B  :
2107 15:00 Karviná Havířov vs. Šternberk  :
2108 15:00 Nový Jičín Frýdek Místek vs. Boskovice  :
2109 17:00 Nový Jičín Nový Jičín vs. U. Brod B  :

2.5. PÁTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2110 19:00 Karviná Havířov vs. Frýdek Místek  :

3.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2111 10:00 Boskovice Boskovice vs. Nový Jičín  :
2112 10:00 Šternberk Šternberk vs. Kopřivnice  :
2113 10:00 U.Brod U. Brod B vs. Frýdek Místek  :
2114 15:00 Boskovice Boskovice vs. Kopřivnice  :
2115 15:00 Šternberk Šternberk vs. Nový Jičín  :
2116 15:00 U.Brod U. Brod B vs. Havířov  :

9.5. PÁTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2117 19:00 Šternberk Šternberk vs. Boskovice  :
2118 19:00 Nový Jičín Nový Jičín vs. Frýdek Místek  :

- DIVIZE VÝCHOD -
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10.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2119 10:00 Šternberk Šternberk vs. U. Brod B  :
2120 11:00 Nový Jičín Kopřivnice vs. Havířov  :
2121 14:00 Nový Jičín Nový Jičín vs. Havířov  :
2122 17:00 Boskovice Boskovice vs. U. Brod B  :

16.5. PÁTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2123 19:00 Nový Jičín Kopřivnice vs. Nový Jičín  :

24.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2124 10:00 Boskovice Boskovice vs. Havířov  :
2125 10:00 Šternberk Šternberk vs. Frýdek Místek  :
2126 15:00 Boskovice Boskovice vs. Frýdek Místek  :
2127 15:00 Šternberk Šternberk vs. Havířov  :

25.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2128 11:00 U.Brod U. Brod B vs. Kopřivnice  :
2129 14:00 U.Brod U. Brod B vs. Nový Jičín  :

30.5. PÁTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2130 19:00 Nový Jičín Frýdek Místek vs. Havířov  :

31.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2131 10:00 Karviná Havířov vs. U. Brod B  :
2132 12:00 Nový Jičín Kopřivnice vs. Boskovice  :
2133 14:00 Nový Jičín Frýdek Místek vs. U. Brod B  :
2134 16:00 Nový Jičín Nový Jičín vs. Boskovice  :
2135 18:00 Nový Jičín Kopřivnice vs. Frýdek Místek  :

1.liga •             
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1.6. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2136 13:00 Nový Jičín Kopřivnice vs. Šternberk  :
2137 16:00 Nový Jičín Nový Jičín vs. Šternberk  :

6.6. PÁTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2138 19:00 Boskovice Boskovice vs. Šternberk  :
2139 19:00 Nový Jičín Frýdek Místek vs. Nový Jičín  :

8.6. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2140 11:00 Karviná Havířov vs. Kopřivnice  :
2141 14:00 Karviná Havířov vs. Nový Jičín  :
2142 10:00 Nový Jičín Frýdek Místek vs. Kopřivnice  :
2143 11:00 U.Brod U. Brod B vs. Šternberk  :
2144 14:00 U.Brod U. Brod B vs. Boskovice  :

Konečná tabuka Divize Východ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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14.6. NEDĚLE - 1.utkání předkola play-off 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2145 12:00 Západ 2 vs. Sever 3  :
2146 12:00 Sever 2 vs. Západ 3  :
2147 12:00 Střed 2 vs. Východ 3  :
2148 12:00 Východ 2 vs. Střed 3  :

14.6. NEDĚLE - 2.utkání předkola play-off 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2149 15:00 Západ 2 vs. Sever 3  :
2150 15:00 Sever 2 vs. Západ 3  :
2151 15:00 Střed 2 vs. Východ 3  :
2152 15:00 Východ 2 vs. Střed 3  :

21.6. SOBOTA - FINÁLOVÝ TURNAJ 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2153 10:00 1A vs. 4A  :
2154 11:30 1B vs. 4B  :
2155 13:00 2A vs. 3A  :
2156 14:30 2B vs. 3B  :
2157 16:00 3A vs. 1A  :
2158 17:30 3B vs. 1B  :
2159 19:00 4A vs. 2A  :
2160 20:30 4B vs. 2B  :

22.6. - FINÁLOVÝ TURNAJ 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
2161 9:00 1A vs. 2A  :
2162 10:30 1B vs. 2B  :
2163 12:00 3A vs. 4A  :
2164 13:30 3B vs. 4B  :
2165 15:30 o 3 místo 2-A vs. 2-B  :
2166 17:00 Finále 1-A vs. 1-B  :

- PLAY-OFF -

1.liga •             
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

KONEČNÉ POŘADÍ 1.LIGY 2014
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Mužstvo Kontaktní osoba Email Telefon
BK Letci Nová Paka Bohumil Šmika smikab@post.cz 777 85 77 21
HC Boskovice Petr Šebek shockey@seznam.cz 608 640 354
HC Buldoci Stříbro Jan Šůcha hc.buldoci@seznam.cz 602 614 084
HC Cvočkaři Hořovice Robert Čech cech33@email.cz 602 657 287
HC Spartak Polička Dušan Vápeník Dusanvapenik@seznam.cz 603 294 407
HC Stadion Vrchlabí Pavel Biegl pavel.biegl@hcvrchlabi.cz 739 340 086
HC TJ Šternberk  Jan Trunda hctjstbk@hctjstbk.cz 603 824 950
IHC Dynamo Pardubice Lukáš Andrejs 81lukas81@gmail.com 722 733 582
IHC Eagles Chrudim Filip Nevečeřal nevecka@seznam.cz 725 298 441
IHC Frýdek Místek Petr Michalík michalik@seznam.cz 737 943 575
IHC Hlinsko Ondřej Vala valond@seznam.cz 777 613 990
IHC Košutka Plzeň Marcela Sedláčková info@zimnistadionplzen.cz 606 791 065
IHC Litomyšl Jiří Drobný  jiri.drobny@lit.cz 608 443 380
IHC Lomnice n/ Popelkou Jaromír Dlouhý info@hclomnice.cz 604 790 916
IHC Nový Jičín Zbaněk Kubičík zbynek.kubicik@email.cz 731 470 580
IHC Rakovník Petr Horník hornik@ihc-rakovnik.cz 602 932 493
IHC Roller Storm Praha Tomáš Würtherle info@rollerstorm.cz 777 327 656
IHC Třebechovice František Tomášek tomasekauto@razdva.cz 608 205 880
IHC Typhoon Kopřivnice Pavel Linduška linde17@seznam.cz 778 011 017
IHC Uherský Brod "B" Vladislav Heča vheca@iol.cz 602 520 356
IHC Warriors Praha Michal Zavázal Michal.zavazal@seznam.cz 737 879 807
Mad parrot´s Úhřetice Jan Řivnáč jan@rivnac.eu 603 205 485
SK Černošice Martin Frolík frolda42@seznam.cz 733 155 670
SK IHC Chrudim Tomáš Langr  skihc@seznam.cz 721 14 09 32
SK IHC Panthers Havířov Jiří Staněk jirkasta12@seznam.cz 773 143 438
Střída Sport Pardubice B Josef Barek josef@stridasport.cz 602 138 409

ADRESÁŘ MUŽSTEV

1.liga •             
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www.jagrteam.cz
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Startuje: 4 mužstva
Systém soutěže: Turnajově 2x každý s každým
Začátek soutěže: 22.4. 2014
Konec soutěže: 17.6. 2014
Hrací dny: Úterý
Začátky utkání: Viz rozpis soutěže
Řídící soutěže: Jan Řivnáč

rivnac@inlinehokej.cz , 603 205 485

Hrací systém
Mužstva hrají v jedné divizí ve které se utkají systémem 2x každý s každým doma/venku.
V základní části si vítěz utkání připíše 3 body. V případě, že utkání skončí v normální hrací době 
remízou, následují samostatné nájezdy v sérii po 3. Pokud série po 3 nájezdech nerozhodne, 
pokračuje se po jednom nájezdu až do rozhodnutí.  
Vítěz utkání v prodloužení nebo na samostatné nájezdy si připíše dva body, mužstvo, které pod-
lehne v prodloužení nebo na samostatné nájezdy jeden bod. 

Účastnící soutěže Stadion Hrací den – hodina
Greenbombardiers Pardubice ZS Chrudim Viz rozpis
IHC Skuteč ZS Chrudim Viz rozpis
IHC Stašov ZS Chrudim Viz rozpis
Road Café Pardubice ZS Chrudim Viz rozpis

Soupisky a registrace a ostatní náležitosti
Každé mužstvo je povinno před utkání předložit rozhodčím ke kontrole registrační průkazy.
Tyto náležitosti zástupci obou mužstev předloží v kabině rozhodčích nejpozději 20 min před 
zahájením utkání. V případě, že se tak nestane, rozhodčí poznamená tuto skutečnost v zápise o 
utkání.
Zástupce domácího mužstva je povinen před zahájením utkání vyplatit, oproti obdrženému potvr-
zení, paušál a cestovné rozhodčím. 
Nově registrovaným hráčům může být vystaveno prozatímní potvrzení ke startu bez registračního 
průkazu, avšak mužstvo o něj musí zažádat písemně emailem nejpozději 5 pracovních dní před 
zahájením utkání. Toto potvrzení se vystavuje na nezbytně nutnou dobu avšak nejdéle na jeden 
hrací víkend. Prodloužení potvrzení není možné a po uplynutí platnosti potvrzení nesmí hráč bez 
RP k utkání nastoupit.
Soupisku mužstva musejí zástupci klubu zaslat nejpozději 20.4. 2014 v elektronické podobě na 
email info@inlinehokej.cz

INFORMACE O SOUTĚŽI

HRACÍ SYSTÉM

ÚČASTNÍCI A ZAČÁTKY UTKÁNÍ

TECHNICKÉ NORMY

2.liga •             
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Hlášení výsledků, odesílání zápisů a potvrzení cestovních náhrad
Rozhodčí jsou povinni bezprostředně po skončení utkání zaslat výsledek formou SMS na číslo 
777 327 656. Neučiní-li tak nejpozději do 1 hodiny po skončení utkání bez ohledu na to, zda řídí 
další utkání, bude potrestán pokutou 100,- Kč.
Rozhodčí jsou povinni odeslat první pracovní den po skončení utkání zápis o utkání spolu s 
řádně vyplněným cestovním příkazem doporučenou poštou na adresu ČAILH, Zátopkova 100/2, 
PS40, 
160 17 Praha 6.

Přesuny utkání – změny termínů
Termíny utkání dle rozpisu jsou platné a konečné.
Změnu lze učinit pouze v ZÁVAŽNÝCH A OPODSTATNĚNÝCH PŘÍPADECH, avšak za předpo-
kladu, že řídící orgán shledá tuto změnu za oprávněnou.
Podmínkou pro změnu termínu je kromě potvrzení řídícího orgánu i nezbytný souhlas soupeře.

Mužstvo, které chce požádat o změnu termínu utkání, odešle písemnou žádost nejpozději 10 
pracovních dní před utkáním předsedovi LK, přičemž tato žádost. Bude-li uznána za opodstatně-
nou, bude odeslána soupeři, který se k této žádosti musí do 48 hodin vyjádřit.
V případě, že nebude žádost uznána za opodstatněnou nebo s ní nebude souhlasit soupeř, platí 
původní termín.
V případě, že se utkání nesehraje v původním termínu, nebo se prokáže, že důvody k odložení 
utkání nebyly opodstatněné, bude se postupovat v souladu s řády inline hokeje. 
JAKÁKOLIV JINÁ FORMA KOMUNIKACE NEŽ PÍSEMNÁ ZASLANÁ EMAILEM NEBUDE AK-
CEPTOVÁNA.

Pokud by došlo k situaci, že některé z mužstev, které postoupí do play-off a nebude schopno či 
nebude mít zájem do play-off zasáhnout jeho místo nezaujme žádný náhradník a případný sou-
peř postoupí do dalšího kola bez boje.
Odstupivší mužstvo bude řešeno dle SŘ a automaticky ze soutěže sestupuje.

Nedostavení se k utkání
Pokud se některé mužstvo nedostaví k utkání aniž by k tomu mělo závažný a prokazatelný 
důvod jako poruchu na dopravním prostředku či jinou závažnou skutečnost, o které by případně 
v nejkratší možné době informovalo předsedu LK a soupeře bude potrestáno jednorázovou dle 
interního nařízení LK AIHK a nadále též bude řešeno dle SŘ.
V prvním případě bude mužstvo potrestáno pokutou 5.000,- Kč, ve druhém pokutou 7.500,- Kč a 
ve třetím případě bude vyřazeno ze všech soutěží pořádaných AIHK a uhradí pokutu 10.000,- Kč.
Ve všech případech bude též nadále řešeno dle SŘ.  
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Puky
Oficiálním pukem je STILMAT (oficiální puk FIRS). Utkání extraligy je možné hrát s rezervními 
puky 
ISD PRO SHOT, REEBOK IDS a SLIVVVER (oficiální puk IIHF).
Puky jsou povoleny v barvě oranžové, černé nebo červené. 
Žádné jiné puky nejsou přípustné a v případě, že nebude k dispozici žádný oficiální puk, rozhodčí 
utkání nezahájí!

Minimální počet hráčů ke hře
Mužstva jsou povinna k utkání nastoupit v minimálním počtu 1 brankáře a 6 hráčů do pole.
V případě, že jedno z mužstev nastoupivší k utkání nesplňuje tuto podmínku, bude mužstvo v 
rámci využití všech možností k odehrání utkání rozhodčími připuštěno ke hře, avšak rozhodčí 
tuto skutečnost uvede do zápisu o utkání a mužstvo, které poruší toto nařízení bude následně 
potrestáno pokutou 1500,- Kč.
V případě, že mužstvo nemá potřebný počet hráčů ke hře dle pravidel inline hokeje, rozhodčí 
takovéto utkání nezahájí a provinivší se mužstvo bude řešeno dle SŘ.  

Výstroj, funkcionář, trenérská licence
Všichni hráči, ve všech soutěžních utkání, musí nastoupit ve shodném typu a barvě dresů. Barva  
kalhot a přileb může být odlišná. Hráč, který nesplní výstrojové podmínky, nebude rozhodčími 
připuštěn ke hře !
Mužstvo nemá povinnost přítomnosti nehrajícího funkcionáře na hráčské lavici při všech 
utkáních.
Mužstvo nemá povinnost předkládat platnou trenérskou licenci.

Doping
Dopingové kontroly mohou být namátkově prováděny komisaři Antidopingového výboru ČR dle 
směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice v jejich platném znění.
Všechna mužstva jsou povinna se touto směrnicí řídit a vyhovět pokynům dopingových komisa-
řů. Veškeré informace týkající se zakázaných látek a aktuální znění směrnic naleznete na www.
antidoping.cz.

Pravidla
V nadcházející sezóně se uplatňuje změna pravidel !
Všechna utkání se budou hrát dle pravidel IIHF.
Nejvýraznější změny pravidel viz str. 125

2.liga •             
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22.4. ÚTERÝ
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
8001 18.00 Chrudim Green vs. Stašov  :
8002 19.45 Chrudim Road Café vs. Skuteč  :

29.4. ÚTERÝ
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
8003 18.00 Chrudim Stašov vs. Road Café  :
8004 19.45 Chrudim Skuteč vs. Green  :

6.5. ÚTERÝ
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
8005 18.00 Chrudim Stašov vs. Skuteč  :
8006 19.45 Chrudim Green vs. Road Café  :

13.5. ÚTERÝ 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
8007 18.00 Chrudim Stašov vs. Green  :
8008 19.45 Chrudim Skuteč vs. Road Café  :

20.5. ÚTERÝ
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
8009 18.00 Chrudim Road Café vs. Stašov  :
8010 19.45 Chrudim Green vs. Skuteč  :

27.5. ÚTERÝ 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
8011 18.00 Chrudim Skuteč vs. Stašov  :
8012 19.45 Chrudim Road Café vs. Green  :

3.6. ÚTERÝ 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
8013 18.00 Chrudim Green vs. Stašov  :
8014 19.45 Chrudim Road Café vs. Skuteč  :

1. ČÁST - ZÁKLADNÍ
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10.6. ÚTERÝ
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
8015 18.00 Chrudim Stašov vs. Road Café  :
8016 19.45 Chrudim Skuteč vs. Green  :

17.6. ÚTERÝ
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
8017 18.00 Chrudim Stašov vs. Skuteč  :
8018 19.45 Chrudim Green vs. Road  :

1.

2.

3.

4.

Mužstvo Kontaktní osoba Email Telefon
Greenbombardiers 
Pardubice Tomáš Chyba chaba.t@seznam.cz 777 049 233

IHC Skuteč Petr Zoulík bosport@bosport.cz 602 610 723
IHC Stašov Tomáš Otava tomasotava926@seznam.cz 724 572 802
Road Café Pardubice Jiří Bílek jirkabilcus@seznam.cz 603 866 083

KONEČNÉ POŘADÍ

ADRESÁŘ MUŽSTEV

2.liga •             



55

  •  Rozpis soutěží inline hokeje 2014 •    •  Extraliga •             





STILMATSTILMATSTILMATSTILMATSTILMATSTILMAT
EXTRALIGA EXTRALIGA EXTRALIGA EXTRALIGA EXTRALIGA EXTRALIGA 

JUNIORŮJUNIORŮJUNIORŮ

EXTRALIGA 
JUNIORŮ

INLINE HOKEJE



58

  •  Rozpis soutěží inline hokeje 2014 •    •  Extraliga juniorů •             

HISTORICKÝ PŘEHLED JUNIORSKÝCH MISTRŮ ČR

2004 IHC BONFIRE STŘÍDA SPORT PARDUBICE

2005 IHC DEVILS PROZAX ZLÍN

2006 HC VYŠKOV

2007 HC VČES HRADEC KRÁLOVÉ

2008 IHC DEVILS ZLÍN

2009 IHC DEVILS ZLÍN

2010 IHC DEVILS ZLÍN

2011 IHC SLAVIA PRAHA

2012 IHC DEVILS ZLÍN

2013 IHC STŘÍDA SPORT PARDUBICE

Extraliga juniorů •             
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Startuje: 8 mužstev
Systém soutěže: 1.část – základní

2.část – čtvrtfinále play-off 
3.část – finálový turnaj o mistra ČR.

Začátek soutěže: 4.5. 2014
Konec soutěže: 22.6. 2014
Základní část: 4.5. – 11.6. 2014
Play-off: 14.6. – 15.6. 2014
Play-out: 21.6. – 22.6. 2014
Hrací dny: čtvrtek, neděle
Začátky utkání: Viz rozpis soutěže
Řídící soutěže: Tomáš Würtherle

wurtherle@inlinehokej.cz , 777327656

1.část – základní 
Mužstva jsou rozdělena do dvou divizí Západ a Východ. Ve skupině se mužstva utkají systémem 
2x každý s každým doma/venku.
V základní části si vítěz utkání připíše 3 body. V případě, že utkání skončí v normální hrací době 
remízou následuje prodloužení 5 min. Padne-li branka utkání končí a za vítěze je prohlášeno 
mužstvo které dosáhne branky. Nepadne-li v prodloužení branka, následují samostatné nájezdy 
v sérii po 3. Pokud série po 3 nájezdech nerozhodne, pokračuje se po jednom nájezdu až do 
rozhodnutí.  
Vítěz utkání v prodloužení nebo na samostatné nájezdy si připíše dva body, mužstvo, které pod-
lehne v prodloužení nebo na samostatné nájezdy jeden bod. 

2. část – čtvrtfinále play-off  
Do čtvrtfinále postupují nejlepší čtyři mužstva každé divize, která jsou následovně nasazena do 
dvojic 1Z-4V, 2Z-3V, 1V-4Z, 2V-3Z.
Série se hraje na dvě utkání, přičemž rozhodující pro postup je bodový zisk z obou utkání.
V případě bodové rovnosti z obou utkání, bude po skončení druhého utlání následovat 10 min 
přestávka a po ní 10 min prodlužení hrané systémem náhlé smrti.
V případě, že prodloužení skončí v nastavené hrací době remízou, následují samostatné nájezdy 
v sérii po 3. Pokud série po 3 nájezdech nerozhodne, pokračuje se po jednom nájezdu až do 
rozhodnutí.
Obě utkání se hrají na hřišti lépe umístěného mužstva po základní části. 

INFORMACE O SOUTĚŽI

HRACÍ SYSTÉM
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3. část – finálový turnaj 
Finálového turnaje se zúčastní vítězové čtvrtfinálových dvojic.
Mužstva postoupivší do finálového turnaje se seřadí dle tabulky koeficientů po základní části.
Následně se v semifinále na jedno utkání utkají 1-4 a 2-3.

Výpočet tabulky koeficientu a kritéria k nasazení:
Pořadí na základě bodového koeficientu se stanoví na základě průměrného počtu získaných 
bodů na jedno utkání (celkový počet získaných bodů v základní části se vydělí počtem utkání). 
Při rovnosti bodového koeficientu dvou nebo více mužstev rozhodne o pořadí vyšší průměrný 
brankový rozdíl na jedno utkaní (celkový brankový rozdíl po základní části se vydělí počtem utka-
ní), případně větší průměrný počet vstřelených branek na jedno utkaní (celkový počet vstřelených 
branek po základní části se vydělí počtem utkání). Pokud není možné rozhodnout ani podle jed-
noho z výše uvedených kriterii, pak o pořadí týmů v rovnosti rozhodne los. Případné kontumační 
výsledky se započítávají jako odehraná utkaní. Všechny výpočty se provádějí s přesnosti na čtyři 
desetinná místa. Tabulka koeficientu, která je rozhodující pro nasazeni týmu v semifinále a finále 
bude zveřejněna po skončení základní části.

Divize Západ Divize Východ
IHC Roller Storm Praha HC Boskovice
IHC Slavia Praha IHC Devils Zlín
IHC Střída Sport Pardubice IHC Nightbird Přerov
ILHK Hradec Králové IHK Uherský Brod

Účastnící soutěže Stadion Hrací den – hodina
HC Boskovice ZS Boskovice Viz rozpis
IHC Devils Zlín PSG Aréna Zlín Viz rozpis
IHC Nightbird Přerov ZS Přerov Viz rozpis
IHC Roller Storm Praha ZS Hvězda Praha Viz. rozpis
IHC Slavia Praha ZS Eden – Praha Viz rozpis
IHC Střída Sport Pardubice ZS ČEZ Aréna Pardubice Viz rozpis
IHK Uherský Brod ZS Uherský Brod Viz rozpis
ILHK Hradec Králové ZS Hradec Králové – hala 2 Viz rozpis

ROZDĚLENÍ DO DIVIZÍ

ZAČÁTKY UTKÁNÍ

Extraliga juniorů •             
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Soupisky a registrace a ostatní náležitosti
Každé mužstvo je povinno před utkání předložit rozhodčím ke kontrole registrační průkazy.
Mužstva, která mají v ostatních soutěžích „B“ mužstva, navíc předloží potvrzenou soupisku hráčů 
Tyto náležitosti zástupci obou mužstev předloží v kabině rozhodčích nejpozději 20 min před 
zahájením utkání. V případě, že se tak nestane, rozhodčí poznamená tuto skutečnost v zápise o 
utkání.
Zástupce domácího mužstva je povinen před zahájením utkání vyplatit, oproti obdrženému potvr-
zení, paušál rozhodčím. Cestovné rozhodčím hradí ČAILH.
Nově registrovaným hráčům může být vystaveno prozatímní potvrzení ke startu bez registračního 
průkazu, avšak mužstvo o něj musí zažádat písemně emailem nejpozději 5 pracovních dní před 
zahájením utkání. Toto potvrzení se vystavuje na nezbytně nutnou dobu avšak nejdéle na jeden 
hrací víkend. Prodloužení potvrzení není možné a po uplynutí platnosti potvrzení nesmí hráč bez 
RP k utkání nastoupit.
Soupisku mužstva musejí zástupci klubu zaslat nejpozději 20.4. 2014 v elektronické podobě na 
email info@inlinehokej.cz
Soupisky se potvrzují pouze mužstvům, která mají v soutěžích A a B mužstva.

Odesílání zápisů a potvrzení cestovních náhrad
Rozhodčí jsou povinni odeslat první pracovní den po skončení utkání zápis o utkání spolu s 
řádně vyplněným cestovním příkazem doporučenou poštou na adresu ČAILH, Zátopkova 100/2, 
PS40, 160 17 Praha 6.

Elektronický zápis
Elektronický zápis zpracovává pověřený pracovník společnosti eSports v rámci funkce zapiso-
vatele. Před utkání bude zástupcům mužstev předložen vytištěný formulář soupisky, do kterého 
zástupce mužstva zapíše sestavu pro příslušné utkání. Po zahájení utkaní nelze soupisku měnit 
či doplňovat. V průběhu utkání zpracovává zápis pověřený pracovník. Po skončení utkání se 
zapíší poznámky rozhodčích a zápis se uzavře. Elektronická verze následně přijde emailem na 
svaz, rozhodčím a vedoucím mužstev. Předzápasovou soupiskou odesílá rozhodčí viz. instrukce 
odesílání zápisů. 
Elektronický zápis je automaticky online napojen na web www.inlinehokej.cz a do programu 
klubwebu.

TECHNICKÉ NORMY
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Přesuny utkání – změny termínů
Termíny utkání dle rozpisu jsou platné a konečné.
Změnu lze učinit pouze v ZÁVAŽNÝCH A OPODSTATNĚNÝCH PŘÍPADECH, avšak za předpo-
kladu, že řídící orgán shledá tuto změnu za oprávněnou.
Podmínkou pro změnu termínu je kromě potvrzení řídícího orgánu i nezbytný souhlas soupeře.

Mužstvo, které chce požádat o změnu termínu utkání, odešle písemnou žádost nejpozději 10 
pracovních dní před utkáním předsedovi LK, přičemž tato žádost. Bude-li uznána za opodstatně-
nou, bude odeslána soupeři, který se k této žádosti musí do 48 hodin vyjádřit.
V případě, že nebude žádost uznána za opodstatněnou nebo s ní nebude souhlasit soupeř, platí 
původní termín.
V případě, že se utkání nesehraje v původním termínu, nebo se prokáže, že důvody k odložení 
utkání nebyly opodstatněné, bude se postupovat v souladu s řády inline hokeje. 
JAKÁKOLIV JINÁ FORMA KOMUNIKACE NEŽ PÍSEMNÁ ZASLANÁ EMAILEM NEBUDE AK-
CEPTOVÁNA.

Pokud by došlo k situaci, že některé z mužstev, které postoupí do play-off a nebude schopno či 
nebude mít zájem do play-off zasáhnout jeho místo nezaujme žádný náhradník a případný sou-
peř postoupí do dalšího kola bez boje.
Odstupivší mužstvo bude řešeno dle SŘ a automaticky ze soutěže sestupuje.

Nedostavení se k utkání
Pokud se některé mužstvo nedostaví k utkání aniž by k tomu mělo závažný a prokazatelný 
důvod jako poruchu na dopravním prostředku či jinou závažnou skutečnost, o které by případně 
v nejkratší možné době informovalo předsedu LK a soupeře bude potrestáno jednorázovou dle 
interního nařízení LK ČAILH a nadále též bude řešeno dle SŘ.
V prvním případě bude mužstvo potrestáno pokutou 5.000,- Kč, ve druhém pokutou 7.500,- Kč a 
ve třetím případě bude vyřazeno ze všech soutěží pořádaných  a uhradí pokutu 10.000,- Kč.
Ve všech případech bude též nadále řešeno dle SŘ.  

Náklady na soutěžní kolo
Náklady na jedno soutěžní kolo nese vždy pořadatel soutěžního kola, tedy klub v jehož místě se 
soutěžní utkání hrají.
Vzhledem k odehrání shodného počtu soutěžních kol u každého mužstva, jsou tak celkové nákla-
dy shodné.
Do nákladů se započítává nájem plochy, paušál rozhodčích, náklady na pomocný box. 

Extraliga juniorů •             
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Puky
Oficiálním pukem je STILMAT (oficiální puk FIRS). 
Utkání extraligy je možné hrát s rezervními puky 
ISD PRO SHOT, REEBOK IDS a SLIVVVER (oficiální puk IIHF).
Puky jsou povoleny v barvě oranžové, černé nebo červené. 
Žádné jiné puky nejsou přípustné a v případě, že nebude k dispozici žádný oficiální puk, rozhodčí 
utkání nezahájí!

Minimální počet hráčů ke hře
Mužstva jsou povinna k utkání nastoupit v minimálním počtu 1 brankáře a 6 hráčů do pole.
V případě, že jedno z mužstev nastoupivší k utkání nesplňuje tuto podmínku, bude mužstvo v 
rámci využití všech možností k odehrání utkání rozhodčími připuštěno ke hře, avšak rozhodčí 
tuto skutečnost uvede do zápisu o utkání a mužstvo, které poruší toto nařízení bude následně 
potrestáno pokutou 1500,- Kč.
V případě, že mužstvo nemá potřebný počet hráčů ke hře dle pravidel inline hokeje, rozhodčí 
takovéto utkání nezahájí a provinivší se mužstvo bude řešeno dle SŘ.  

Výstroj, funkcionář, trenérská licence
Všichni hráči, ve všech soutěžních utkání, musí nastoupit ve shodném typu a barvě dresů, kal-
hot. Hráč, který nesplní výstrojové podmínky, nebude rozhodčími připuštěn ke hře !
Povinný je celoobličejový kryt pro hráče mladčí 18 let, hráč starší 18 let může používat pouze 
chránič očí.
Mužstvo má povinnost přítomnosti nehrajícího funkcionáře na hráčské lavici při všech utkáních.
V případě, že toto pravidlo bude porušeno, rozhodčí skutečnost uvede do zápisu o utkání.
Mužstvo má povinnost předkládat platnou trenérskou licenci.

Doping
Dopingové kontroly mohou být namátkově prováděny komisaři Antidopingového výboru ČR dle 
směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice v jejich platném znění.
Všechna mužstva jsou povinna se touto směrnicí řídit a vyhovět pokynům dopingových komisařů. 
Veškeré informace týkající se zakázaných látek a aktuální znění směrnic naleznete na 
www.antidoping.cz.

Pravidla
V nadcházející sezóně se uplatňuje změna pravidel !
Všechna utkání se budou hrát dle pravidel FIRS.
Nejvýraznější změny pravidel viz str. 125
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4.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
3001 10:00 Hradec Hradec vs. Storm  :
3002 12:00 Hradec Pardubice vs. Storm  :
3003 14:00 Hradec Hradec vs. Slavia  :
3004 16:00 Hradec Pardubice vs. Slavia  :
3005 10:00 Boskovice Boskovice vs. Zlín  :
3006 12:00 Boskovice Přerov vs. Zlín  :
3007 14:00 Boskovice Boskovice vs. U.Brod  :
3008 16:00 Boskovice Přerov vs. U.Brod  :

8.5. ČTVRTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
3009 19:00 Praha -- Eden Slavia vs. Storm  :
3010 19:00 Hradec Hradec vs. Pardubice  :
3011 19:00 Přerov Přerov vs. Boskovice  :
3012 19:00 U.Brod U.Brod vs. Zlín  :

18.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
3014 10:00 Praha - Hvězda Storm vs. Hradec  :
3015 12:00 Praha - Hvězda Slavia vs. Hradec  :
3016 14:00 Praha - Hvězda Storm vs. Pardubice  :
3017 16:00 Praha - Hvězda Slavia vs. Pardubice  :
3018 10:00 Zlín Zlín vs. Přerov  :
3019 12:00 Zlín U.Brod vs. Přerov  :
3020 14:00 Zlín Zlín vs. Boskovice  :
3021 16:00 Zlín U.Brod vs. Boskovice  :

22.5. ČTVRTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
3022 19:00 Hvězda Storm vs. Slavia  :
3023 19:00 Pardubice Pardubice vs. Hradec  :
3024 19:00 Boskovice Boskovice vs. Přerov  :
3025 19:00 Zlín Zlín vs. U.Brod  :

1. ČÁST - ZÁKLADNÍ

Extraliga juniorů •             
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25.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
3026 10:00 Pardubice Pardubice vs. Slavia  :
3027 12:00 Pardubice Hradec vs. Slavia  :
3028 14:00 Pardubice Pardubice vs. Storm  :
3029 16:00 Pardubice Hradec vs. Storm  :
3030 10:00 Přerov Přerov vs. U.Brod  :
3031 12:00 Přerov Boskovice vs. U.Brod  :
3032 14:00 Přerov Přerov vs. Zlín  :
3033 16:00 Přerov Boskovice vs. Zlín  :

28.5. ČTVRTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
3034 19:00 Praha -- Eden Slavia vs. Storm  :
3035 19:00 Hradec Hradec vs. Pardubice  :
3036 19:00 Přerov Přerov vs. Boskovice  :
3037 19:00 U.Brod U.Brod vs. Zlín  :

8.6. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
3038 10:00 Praha - Eden Slavia vs. Pardubice  :
3039 12:00 Praha - Eden Storm vs. Pardubice  :
3040 15:30 Praha - Eden Slavia vs. Hradec  :
3041 17:30 Praha - Eden Storm vs. Hradec  :
3042 10:00 U.Brod U.Brod vs. Boskovice  :
3043 12:00 U.Brod Zlín vs. Boskovice  :
3044 14:00 U.Brod U.Brod vs. Přerov  :
3045 16:00 U.Brod Zlín vs. Přerov  :

11.6. ČTVRTEK
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
3046 19:00 Hvězda Storm vs. Slavia  :
3047 19:00 Pardubice Pardubice vs. Hradec  :
3048 19:00 Boskovice Boskovice vs. Přerov  :
3049 19:00 Zlín Zlín vs. U.Brod  :



66

  •  Rozpis soutěží inline hokeje 2014 •     •  Extraliga juniorů •             

Divize Západ

1.

2.

3.

4.

Divize Východ

1.

2.

3.

4.

 KONEČNÉ TABULKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI

Extraliga juniorů •             
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15.6. NEDĚLE - Play-off - 1.utkání 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
3050 12:00 Z1 vs. V4  :
3051 12:00 Z2 vs. V3  :
3052 12:00 V1 vs. Z4  :
3053 12:00 V2 vs. Z3  :

Play-off - 1.utkání
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
3054 15:00 Z1 vs. V4  :
3055 15:00 Z2 vs. V3  :
3056 15:00 V1 vs. Z4  :
3057 15:00 V2 vs. Z3  :

22.6. NEDĚLE - FINAL FOUR 
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
3058 10:00 W3054 vs. W3057  :
3059 12:00 W3055 vs. W3056  :
3060 15:00 L3058 vs. L3059  :
3061 17:00 W3058 vs. W3059  :

 2. ČÁST - ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF

 3. ČÁST - FINAL FOUR
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 KONEČNÁ TABULKA EXTRALIGY JUNIORŮ

Extraliga juniorů •             



69

  •  Rozpis soutěží inline hokeje 2014 •    •  Extraliga juniorů •             

Mužstvo Kontaktní osoba Email Telefon
HC Boskovice Petr Šebek shockey@seznam.cz 608 640 354
IHC Devils Zlín Ivan Tomaštík ivan.tomastik@seznam.cz 603 497 400
IHC Nightbird Přerov Patrik Škandera patrik.skandera@prerov.eu 604 970 961
IHC Roller Storm Praha Pavel Würtherle info@rollerstorm.cz 777 818 052
IHC Slavia Praha Ladislav Nový ihcslavia@seznam.cz 604 275 599
IHC Střída Sport 
Pardubice Miloš Říha milos.riha@email.cz 775 090 212

IHK Uherský Brod Vladislav Heča vheca@iol.cz 602 520 356
ILHK Hradec Králové Zdeněk Karlík karlik.zdenek@seznam.cz 602 353 211

ADRESÁŘ MUŽSTEV
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Výrobce a dodavatel povrchů pro 
inline, florball, hockeyball

Oficiální partner FIRS
www.stilmat.cz



Výrobce a dodavatel povrchů pro 
inline, florball, hockeyball

Oficiální partner FIRS
www.stilmat.cz
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HISTORICKÝ PŘEHLED MLÁDEŽNICKÝCH MISTRŮ ČR

Ročník Starší žáci Mladší žáci Přípravka

2004 IHC Bonfire Pardubice IHC Devils Prozax Zlín HC Blansko

2005 X ILHC Písek ILHC Písek

2006 X IHC Devils Prozax Zlín IHC Uherský Brod

2007 HC VČES Hradec Králové IHC Devils Prozax Zlín IHC Uherský Brod

2008 ILHK Hradec Králové IHC Devils Zlín IHC Střída Sport Pardubice

2009 IHC Devils Zlín IHC Střída Sport Pardubice ILHK Hradec Králové

2010 IHC Uherský Brod IHC Uherský Brod IHC Devils Zlín

2011 IHC Uherský Brod IHC Devils Zlín HC Boskovice

2012 ILHK Hradec Králové IHC Devils Zlín HC Cvočkaři Hořovice

2013 IHC Uherský Brod IHC Berounští Medvědi IHC Devils Zlín

Mládežnické soutěže •             



73

  •  Rozpis soutěží inline hokeje 2014 •   •  Mládežnické soutěže •             

Kategorie, počet účastníků,
věkové kategorie:

Starší žáci 1998, 1999, 2000 11 mužstev
Mladší žáci 2001, 2002 9 mužstev
Přípravka 2003 a mladší 10 mužstev

Systém soutěže: 1.část – základní
2.část – finálový turnaj o mistra ČR

Začátek soutěží: 10.5. 2014
Konec soutěží: 22.6. 2014
Základní část: 10.5. – 15.6. 2014
Finálové turnaje: 21.6. – 22.6. 2014
Hrací dny: Sobota, neděle
Začátky utkání: Viz rozpis soutěže
Řídící soutěže: Tomáš Würtherle

wurtherle@inlinehokej.cz , 777 327 656

1.část – kvalifikační turnaje 
Mužstva jsou ve všech kategoriích rozdělena do dvou divizí - západ a východ.  
V rámci divizí se hrají kvalifikační turnaje, přičemž u každého účastníka divize se hraje jeden kva-
lifikační turnaj. Kvalifikačního turnaje se vždy zůčastní 4 mužstva. Při losu (pokud to bylo technic-
ky možné) bylo v nasazené účastníků přihlédnuto k minimalizování vzdáleností.  
Všechna mužstva, startující na kvalifikačním turnaji se utkají každý s každým.  
Vzhledem k rozdílným počtum účastníků v divizích, mají některá mužstva v době konání kva-
lifikačních turnajů volno. Všechna mužstva, bez ohledu na počet účastníků v divizi, budou mít 
shodný počet odehraných turnajů. Vzhledem k nestejnému počtu účastníků v některých divizích, 
je možné, že se některá mužstva mezi sebou utkají vícekrát, než s ostatními účastníky.  
Tak, aby byl zachován stejný počet účastníků, hrací  systém a počet utkání na kvalifikačních tur-
najích a žádný pořadatel turnaje nebyl znevýhodněn, budou některá utkání v rámci kvalifikačního 
turnaje odehrána jako mimosoutěžní. Jako mimo soutěžní byla označena vždy poslední vzájem-
ná utkání. Tímto krokem je zajištěmo, že všechna mužstva mají odehraný stejný počet utkání 
každý s každým v celkovém hodnocení a zároveň budou odehrány všechny kvalifikační turnaje 
se stejným počtem účastníků a ve shodném počtu utkání, takže dle zvyků bude možné navíc 
kvalifikační turnaje samostatně hodnotit (např. turnaj o pohár starosty a pod).  

2. část – finálové turnaje  
Finálového turnaje se účastní mužstva umístěná v příslušné divizi na 1-3 místě.
Pozn. V kategorii přípravky postupují z divize západ 1-4, z divize východ 1-2.
Ve finálovém turnaji se hraje systém play-off vždy na jedno vítězné utkání.
Ve čtvrtfinále se utkají mužstva z 2 a 3 míst v diviz, vítězové divize mají zajištěn
přímý postup do semifinále. Všechna utkání na finálovém turnaji se hrají do rozhodnutí. V přípa-
dě nerozhodného výsledku se utkání prodlužuje o 5min s pravidelem "náhlé smrti", v případě, že 
se nerozhodne v prodloužení, následujíc samostatné nájezdy v sérii pro 3 střelcích, 
následně po jednom až do rozhodnutí.

INFORMACE O SOUTĚŽÍCH

HRACÍ SYSTÉM
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STARŠÍ ŽÁCI

Divize Západ Divize Východ
BK NOVÁ PAKA HC BOSKOVICE
IHC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI HC LVI BŘECLAV
IHC SLAVIA PRAHA IHC DEVILS ZLÍN
IHC STŘÍDA SPORT PARDUBICE IHC NIGHTBIRD PŘEROV
ILHK HRADEC KRÁLOVÉ IHK UHERSKÝ BROD
SK ČERNOŠICE

MLADŠÍ ŽÁCI

Divize Západ Divize Východ
IHC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI HC BOSKOVICE
ILHK HRADEC KRÁLOVÉ HC LVI BŘECLAV
HC CVOČKAŘI HOŘOVICE "A" IHC DEVILS ZLÍN
HC CVOČKAŘI HOŘOVICE "B" IHC NIGHTBIRD PŘEROV

SK ČERNOŠICE

PŘÍPRAVKA

Divize Západ Divize Východ
HC CVOČKAŘI HOŘOVICE HC BOSKOVICE
HC STADION VRCHLABÍ HC LVI BŘECLAV
IHC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI IHC DEVILS ZLÍN
IHC KOUŠUTKA PLZEŇ IHC NIGHTBIRD PŘEROV

IHC RAKOVNÍK

SK ČERNOŠICE

ÚČASTNÍCI KATEGORIÍ A ROZDĚLENÍ DO DIVIZÍ

Mládežnické soutěže •             
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Bodový systém
Všechna utkání na kvalifikačních turnajích se hrají dvoubodovým systémem.
Za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za porážku 0 bodů.
Při remíze se žádné utkání neprodlužuje ani nenásledují samostatné nájezdy !!
Všechny získané body z kvalifikačních turnajů se sčítají do celkové tabulky vyjma utkání
označené jako mimosoutěžní a na základě konečného pořadí se mužstva kvalifikují na
finálové turnaje.
V případě, že se některé mužstvo nezůčastní kvalifikačního turnaje, budou všechna
utkání kontumována a soupeři si připíší 2 body a skóre 5:0, mužstvo které se nezůčastní
si naopak připíše porážky 0:5.
Mužstvu, které se kvalifikačního turnaje nezůčastní, bude navíc po odehrání všech
kvalifikačníh turnajů odečteno 10 bodů.
Navíc bude mužstvo řešeno disciplinárně dle SŘ.

Soupisky a registrace a ostatní náležitosti
Každé mužstvo je povinno před utkání předložit rozhodčím ke kontrole registrační průkazy.
Mužstva, která mají v ostatních soutěžích „B“ mužstva, navíc předloží potvrzenou soupisku hráčů 
Tyto náležitosti zástupci obou mužstev předloží v kabině rozhodčích nejpozději 20 min před 
zahájením utkání. V případě, že se tak nestane, rozhodčí poznamená tuto skutečnost v zápise o 
utkání.
Zástupce domácího mužstva je povinen před zahájením utkání vyplatit, oproti obdrženému potvr-
zení, paušál a cestovné rozhodčím.
Nově registrovaným hráčům může být vystaveno prozatímní potvrzení ke startu bez registračního 
průkazu, avšak mužstvo o něj musí zažádat písemně emailem nejpozději 5 pracovních dní před 
zahájením utkání. Toto potvrzení se vystavuje na nezbytně nutnou dobu avšak nejdéle na jeden 
hrací víkend. Prodloužení potvrzení není možné a po uplynutí platnosti potvrzení nesmí hráč bez 
RP k utkání nastoupit.
Soupisku mužstva musejí zástupci klubu zaslat nejpozději 20.4. 2014 v elektronické podobě na 
email info@inlinehokej.cz
Soupisky se potvrzují pouze mužstvům, která mají v soutěžích A a B mužstva.

Pozn:
V kategorii mladších žáků startují mužstva Cvočkaři Hořovice A a B.
Tyto mužstva startují na registrační průkazy klubu Cvočkaři Hořovice, avšak obě mužstva budou 
společně s registračními průkazy předkládat zvláštní potvrzenou soupisku, rozdělenou na A a B 
mužstvo, přičemž přesun mezi mužstvy je zakázán po celou dobu sezóny 2014 !

Hlášení výsledků, odesílání zápisů a potvrzení cestovních náhrad
Rozhodčí jsou povinni bezprostředně po skončení utkání zaslat výsledek formou SMS na číslo 
777 327 656. Neučiní-li tak nejpozději do 1 hodiny po skončení utkání bez ohledu na to, zda řídí 
další utkání, bude potrestán pokutou 100,- Kč.
Rozhodčí jsou povinni odeslat první pracovní den po skončení utkání zápis o utkání spolu s 
řádně vyplněným cestovním příkazem doporučenou poštou na adresu ČAILH, Zátopkova 100/2, 
PS40, 160 17 Praha 6.

TECHNICKÉ NORMY
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Přesuny utkání – změny termínů
Termíny utkání dle rozpisu jsou platné a konečné.
Změnu lze učinit pouze v ZÁVAŽNÝCH A OPODSTATNĚNÝCH PŘÍPADECH, avšak za předpo-
kladu, že řídící orgán shledá tuto změnu za oprávněnou.
Podmínkou pro změnu termínu je kromě potvrzení řídícího orgánu i nezbytný souhlas soupeře.

Mužstvo, které chce požádat o změnu termínu utkání, odešle písemnou žádost nejpozději 10 
pracovních dní před utkáním předsedovi LK, přičemž tato žádost. Bude-li uznána za opodstatně-
nou, bude odeslána soupeři, který se k této žádosti musí do 48 hodin vyjádřit.
V případě, že nebude žádost uznána za opodstatněnou nebo s ní nebude souhlasit soupeř, platí 
původní termín.
V případě, že se utkání nesehraje v původním termínu, nebo se prokáže, že důvody k odložení 
utkání nebyly opodstatněné, bude se postupovat v souladu s řády inline hokeje. 
JAKÁKOLIV JINÁ FORMA KOMUNIKACE NEŽ PÍSEMNÁ ZASLANÁ EMAILEM NEBUDE AK-
CEPTOVÁNA.

Pokud by došlo k situaci, že některé z mužstev, které postoupí do play-off a nebude schopno či 
nebude mít zájem do play-off zasáhnout jeho místo nezaujme žádný náhradník a případný sou-
peř postoupí do dalšího kola bez boje.
Odstupivší mužstvo bude řešeno dle SŘ a automaticky ze soutěže sestupuje.

Nedostavení se k utkání
Pokud se některé mužstvo nedostaví k utkání aniž by k tomu mělo závažný a prokazatelný 
důvod jako poruchu na dopravním prostředku či jinou závažnou skutečnost, o které by případně 
v nejkratší možné době informovalo předsedu LK a soupeře bude potrestáno jednorázovou dle 
interního nařízení LK ČAILH a nadále též bude řešeno dle SŘ.
V prvním případě bude mužstvo potrestáno pokutou 5.000,- Kč, ve druhém pokutou 7.500,- Kč a 
ve třetím případě bude vyřazeno ze všech soutěží pořádaných  a uhradí pokutu 10.000,- Kč.
Ve všech případech bude též nadále řešeno dle SŘ.  

Náklady na kvalifikční turnaj
Náklady na příslušný kvalifikační turnaj jsou zcela v režii pořádajícího klubu.
Účastníci kvalifikačního turnaje nehradí žádné startovné ani další více náklady.
Do nákladů se započítává nájem plochy, paušál a cestovné rozhodčích, náklady na pomocný 
box. 

Mládežnické soutěže •             
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Puky
Oficiálním pukem je STILMAT (oficiální puk FIRS). 
Utkání extraligy je možné hrát s rezervními puky 
ISD PRO SHOT, REEBOK IDS a SLIVVVER (oficiální puk IIHF).
Puky jsou povoleny v barvě oranžové, černé nebo červené. 
Žádné jiné puky nejsou přípustné a v případě, že nebude k dispozici žádný oficiální puk, rozhodčí 
utkání nezahájí!

Minimální počet hráčů ke hře
Mužstva jsou povinna k utkání nastoupit v minimálním počtu 1 brankáře a 6 hráčů do pole.
V případě, že jedno z mužstev nastoupivší k utkání nesplňuje tuto podmínku, bude mužstvo v 
rámci využití všech možností k odehrání utkání rozhodčími připuštěno ke hře, avšak rozhodčí 
tuto skutečnost uvede do zápisu o utkání a mužstvo, které poruší toto nařízení bude následně 
potrestáno pokutou 1500,- Kč.
V případě, že mužstvo nemá potřebný počet hráčů ke hře dle pravidel inline hokeje, rozhodčí 
takovéto utkání nezahájí a provinivší se mužstvo bude řešeno dle SŘ.  

Výstroj, funkcionář, trenérská licence
Všichni hráči, ve všech soutěžních utkání, musí nastoupit ve shodném typu a barvě dresů.
Není povinná shodná barva a typ kalhot a přileb. Hráč, který nesplní výstrojové podmínky, nebu-
de rozhodčími připuštěn ke hře !
Povinné jsou celoobličejové kryty, nejsou povinné chrániče ramen, avšak v souladu s pravidly, 
ani zakázané.
Mužstvo má povinnost přítomnosti nehrajícího funkcionáře na hráčské lavici při všech utkáních.
V případě, že toto pravidlo bude porušeno, rozhodčí skutečnost uvede do zápisu o utkání.
Mužstvo má povinnost předkládat platnou trenérskou licenci.

Doping
Dopingové kontroly mohou být namátkově prováděny komisaři Antidopingového výboru ČR dle 
směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice v jejich platném znění.
Všechna mužstva jsou povinna se touto směrnicí řídit a vyhovět pokynům dopingových komisa-
řů. Veškeré informace týkající se zakázaných látek a aktuální znění směrnic naleznete na www.
antidoping.cz.

Pravidla
V nadcházející sezóně se uplatňuje změna pravidel !
Všechna utkání se budou hrát dle pravidel FIRS.
Nejvýraznější změny pravidel viz str. 125
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10.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
4001 10:00 Pardubice Pardubice vs. Hradec  :
4002 11:00 Pardubice Nová Paka vs. Beroun  :
4003 12:30 Pardubice Hradec vs. Nová Paka  :
4004 13:30 Pardubice Beroun vs. Pardubice  :
4005 15:00 Pardubice Beroun vs. Hradec  :
4006 16:00 Pardubice Pardubice vs. Nová Paka  :
4007 10:00 Boskovice Boskovice vs. Přerov  :
4008 11:00 Boskovice Břeclav vs. U.Brod  :
4009 12:30 Boskovice Přerov vs. Břeclav  :
4010 13:30 Boskovice U.Brod vs. Boskovice  :
4011 15:00 Boskovice U.Brod vs. Přerov :
4012 16:00 Boskovice Boskovice vs. Břeclav :

VOLNO = Černošice, Slavia, Zlín

17.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
4013 10:00 Černošice Černošice vs. Slavia  :
4014 11:00 Černošice Beroun vs. Hradec  :
4015 12:30 Černošice Slavia vs. Beroun  :
4016 13:30 Černošice Hradec vs. Černošice  :
4017 15:00 Černošice Hradec vs. Slavia  :
4018 16:00 Černošice Černošice vs. Beroun  :
4019 10:00 Přerov Přerov vs. Boskovice  :
4020 11:00 Přerov Břeclav vs. Zlín  :
4021 12:30 Přerov Boskovice vs. Břeclav  :
4022 13:30 Přerov Zlín vs. Přerov  :
4023 15:00 Přerov Zlín vs. Boskovice :
4024 16:00 Přerov Přerov vs. Břeclav :

VOLNO = N.Paka, Pardubice, U.Brod

STARŠÍ ŽÁCI
1. ČÁST - KVALIFIKAČNÍ TURNAJE
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24.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
4025 10:00 Beroun Beroun vs. Slavia  :
4026 11:00 Beroun Černošice vs. Pardubice  :
4027 12:30 Beroun Slavia vs. Černošice  :
4028 13:30 Beroun Pardubice vs. Beroun  :
4029 15:00 Beroun Pardubice vs. Slavia  :
4030 16:00 Beroun Beroun vs. Černošice  :

VOLNO = Hradec, N.Paka

31.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
4031 10:00 Hradec Hradec vs. Pardubice  :
4032 11:00 Hradec Nová Paka vs. Slavia  :
4033 12:30 Hradec Pardubice vs. Nová Paka  :
4034 13:30 Hradec Slavia vs. Hradec  :
4035 15:00 Hradec Slavia vs. Pardubice  :
4036 16:00 Hradec Hradec vs. Nová Paka  :
4037 10:00 Zlín Zlín vs. U.Brod  :
4038 11:00 Zlín Přerov vs. Břeclav  :
4039 12:30 Zlín U.Brod vs. Přerov  :
4040 13:30 Zlín Břeclav vs. Zlín  :
4041 15:00 Zlín Břeclav vs. U.Brod :
4042 16:00 Zlín Zlín vs. Přerov :

VOLNO = Beroun, Černošice, Boskovice

St arš í žáci •             



81

  •  Rozpis soutěží inline hokeje 2014 •    •  St arší žáci •             

7.6. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
4043 10:00 Praha - Eden Slavia vs. Černošice Mimo soutěž

4044 11:00 Praha - Eden Pardubice vs. Nová Paka Mimo soutěž

4045 12:30 Praha - Eden Černošice vs. Pardubice  :
4046 13:30 Praha - Eden Nová Paka vs. Slavia  :
4047 15:00 Praha - Eden Nová Paka vs. Černošice  :
4048 16:00 Praha - Eden Slavia vs. Pardubice Mimo soutěž

4049 10:00 U.Brod U.Brod vs. Zlín  :
4050 11:00 U.Brod Boskovice vs. Přerov  :
4051 12:30 U.Brod Zlín vs. Boskovice  :
4052 13:30 U.Brod Přerov vs. U.Brod  :
4053 15:00 U.Brod Přerov vs. Zlín :
4054 16:00 U.Brod U.Brod vs. Boskovice :

VOLNO = Hradec, Beroun, Břeclav

14.6. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
4055 10:00 N. Paka Nová Paka vs. Hradec Mimo soutěž

4056 11:00 N. Paka Beroun vs. Černošice Mimo soutěž

4057 12:30 N. Paka Hradec vs. Beroun Mimo soutěž

4058 13:30 N. Paka Černošice vs. Nová Paka  :
4059 15:00 N. Paka Černošice vs. Hradec  :
4060 16:00 N. Paka Nová Paka vs. Beroun  :
4061 10:00 Břeclav Břeclav vs. Boskovice  :
4062 11:00 Břeclav Zlín vs. U.Brod  :
4063 12:30 Břeclav Boskovice vs. Zlín  :
4064 13:30 Břeclav U.Brod vs. Břeclav  :
4065 15:00 Břeclav U.Brod vs. Boskovice :
4066 16:00 Břeclav Břeclav vs. Zlín :

VOLNO = Slavia, Pardubice, Přerov
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Divize Západ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Divize Východ

1.

2.

3.

4.

5.

 KONEČNÉ TABULKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI

St arš í žáci •             
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21.6. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
4067 10:00 1/4 F Z2 vs. V2  :
4068 11:00 1/4 F V2 vs. Z3  :
4069 13:00 o 5-6 L4067 vs. L4068  :
4070 14:00 SF Z1 vs. W4068  :
4071 15:00 SF V1 vs. W4067  :
4072 17:00 o 3-4 L4070 vs. L4071  :
4073 18:00 FIN W4070 vs. W4071  :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2. ČÁST - FINÁLOVÝ TURNAJ

KONEČNÁ TABULKA MČR STARŠÍCH ŽÁKŮ
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11.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
5001 10:00 Černošice Hořovice "A" vs. Černošice  :
5002 11:00 Černošice Hradec vs. Beroun  :
5003 12:30 Černošice Černošice vs. Hradec  :
5004 13:30 Černošice Beroun vs. Hořovice "A"  :
5005 15:00 Černošice Beroun vs. Černošice  :
5006 16:00 Černošice Hořovice "A" vs. Hradec  :
5007 10:00 Zlín Zlín vs. Přerov  :
5008 11:00 Zlín Boskovice vs. Břeclav  :
5009 12:30 Zlín Přerov vs. Boskovice  :
5010 13:30 Zlín Břeclav vs. Zlín  :
5011 15:00 Zlín Břeclav vs. Přerov :
5012 16:00 Zlín Zlín vs. Boskovice :

VOLNO = Hořovice "B"

18.5. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
5013 10:00 Hradec Hradec vs. Hořovice "A"  :
5014 11:00 Hradec Hořovice "B" vs. Černošice  :
5015 12:30 Hradec Hořovice "A" vs. Hořovice "B"  :
5016 13:30 Hradec Černošice vs. Hradec  :
5017 15:00 Hradec Černošice vs. Hořovice "A"  :
5018 16:00 Hradec Hradec vs. Hořovice "B"  :
5019 10:00 Přerov Přerov vs. Zlín  :
5020 11:00 Přerov Břeclav vs. Boskovice  :
5021 12:30 Přerov Zlín vs. Břeclav  :
5022 13:30 Přerov Boskovice vs. Přerov  :
5023 15:00 Přerov Boskovice vs. Zlín :
5024 16:00 Přerov Přerov vs. Břeclav :

VOLNO = Beroun

MLADŠÍ ŽÁCI
1. ČÁST - KVALIFIKAČNÍ TURNAJE

Mladší žáci •             
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1.6. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
5025 10:00 Černošice Černošice vs. Hořovice "B"  :
5026 11:00 Černošice Beroun vs. Hradec  :
5027 12:30 Černošice Hořovice "B" vs. Beroun  :
5028 13:30 Černošice Hradec vs. Černošice  :
5029 15:00 Černošice Hradec vs. Hořovice "B"  :
5030 16:00 Černošice Černošice vs. Beroun  :
5031 10:00 Břeclav Břeclav vs. Boskovice  :
5032 11:00 Břeclav Přerov vs. Zlín  :
5033 12:30 Břeclav Boskovice vs. Přerov  :
5034 13:30 Břeclav Zlín vs. Břeclav  :
5035 15:00 Břeclav Zlín vs. Boskovice :
5036 16:00 Břeclav Břeclav vs. Přerov :

VOLNO = Hořovice "A"

8.6. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
5037 10:00 Černošice Hořovice "B" vs. Hořovice "A"  :
5038 11:00 Černošice Černošice vs. Beroun  :
5039 12:30 Černošice Hořovice "A" vs. Černošice  :
5040 13:30 Černošice Beroun vs. Hořovice "B"  :
5041 15:00 Černošice Beroun vs. Hořovice "A"  :
5042 16:00 Černošice Hořovice "B" vs. Černošice  :

VOLNO = Hradec



86

  •  Rozpis soutěží inline hokeje 2014 •   •  Mladší žáci •             

15.6. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
5043 10:00 Beroun Beroun vs. Hořovice "A" Mimo soutěž

5044 11:00 Beroun Hořovice "B" vs. Hradec Mimo soutěž

5045 12:30 Beroun Hořovice "A" vs. Hořovice "B"  :
5046 13:30 Beroun Hradec vs. Beroun  :
5047 15:00 Beroun Hradec vs. Hořovice "A"  :
5048 16:00 Beroun Beroun vs. Hořovice "B" Mimo soutěž

5049 10:00 Boskovice Boskovice vs. Břeclav  :
5050 11:00 Boskovice Zlín vs. Přerov  :
5051 12:30 Boskovice Břeclav vs. Zlín  :
5052 13:30 Boskovice Přerov vs. Boskovice  :
5053 15:00 Boskovice Přerov vs. Břeclav :
5054 16:00 Boskovice Boskovice vs. Zlín :

VOLNO = Černošice

Mladší žáci •             
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Divize Západ

1.

2.

3.

4.

5.

Divize Východ

1.

2.

3.

4.

 KONEČNÉ TABULKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI
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21.6. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
5055 10:00 1/4 F Z2 vs. V2  :
5056 11:00 1/4 F V2 vs. Z3  :
5057 13:00 o 5-6 L5055 vs. L5056  :
5058 14:00 SF Z1 vs. W5056  :
5059 15:00 SF V1 vs. W5055  :
5060 17:00 o 3-4 L5058 vs. L559  :
5061 18:00 FIN W5058 vs. W5059  :

 :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2. ČÁST - FINÁLOVÝ TURNAJ

KONEČNÁ TABULKA MČR MLADŠÍCH ŽÁKŮ

Mladší žáci •             
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10.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
6001 10:00 Černošice Černošice vs. Hořovice  :
6002 11:00 Černošice Vrchlabí vs. Rakovník  :
6003 12:30 Černošice Hořovice vs. Vrchlabí  :
6004 13:30 Černošice Rakovník vs. Černošice  :
6005 15:00 Černošice Rakovník vs. Hořovice  :
6006 16:00 Černošice Černošice vs. Vrchlabí  :
6007 10:00 Přerov Přerov vs. Zlín  :
6008 11:00 Přerov Boskovice vs. Břeclav  :
6009 12:30 Přerov Zlín vs. Boskovice  :
6010 13:30 Přerov Břeclav vs. Přerov  :
6011 15:00 Přerov Břeclav vs. Zlín :
6012 16:00 Přerov Přerov vs. Boskovice :

VOLNO = Beroun, Plzeň

17.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
6013 10:00 Plzeň Plzeň vs. Beroun  :
6014 11:00 Plzeň Rakovník vs. Hořovice  :
6015 12:30 Plzeň Beroun vs. Rakovník  :
6016 13:30 Plzeň Hořovice vs. Plzeň  :
6017 15:00 Plzeň Hořovice vs. Beroun  :
6018 16:00 Plzeň Plzeň vs. Rakovník  :
6019 10:00 Břeclav Břeclav vs. Boskovice  :
6020 11:00 Břeclav Zlín vs. Přerov  :
6021 12:30 Břeclav Boskovice vs. Zlín  :
6022 13:30 Břeclav Přerov vs. Břeclav  :
6023 15:00 Břeclav Přerov vs. Boskovice :
6024 16:00 Břeclav Břeclav vs. Zlín :

VOLNO = Černošice, Vrchlabí

PŘÍPRAVKA
1. ČÁST - KVALIFIKAČNÍ TURNAJE
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24.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
6025 10:00 Vrchlabí Vrchlabí vs. Černošice  :
6026 11:00 Vrchlabí Hořovice vs. Beroun  :
6027 12:30 Vrchlabí Černošice vs. Hořovice  :
6028 13:30 Vrchlabí Beroun vs. Vrchlabí  :
6029 15:00 Vrchlabí Beroun vs. Černošice  :
6030 16:00 Vrchlabí Vrchlabí vs. Hořovice  :

VOLNO = Rakovník, Plzeň

31.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
6031 10:00 Beroun Beroun vs. Plzeň  :
6032 11:00 Beroun Rakovník vs. Vrchlabí  :
6033 12:30 Beroun Plzeň vs. Rakovník  :
6034 13:30 Beroun Vrchlabí vs. Beroun  :
6035 15:00 Beroun Vrchlabí vs. Plzeň  :
6036 16:00 Beroun Beroun vs. Rakovník  :
6037 10:00 Boskovice Boskovice vs. Břeclav  :
6038 11:00 Boskovice Přerov vs. Zlín  :
6039 12:30 Boskovice Břeclav vs. Přerov  :
6040 13:30 Boskovice Zlín vs. Boskovice  :
6041 15:00 Boskovice Zlín vs. Břeclav :
6042 16:00 Boskovice Boskovice vs. Přerov :

VOLNO = Černošice, Hořovice

Pří pra vka •             
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7.6. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
6043 10:00 Rakovník Rakovník vs. Černošice  :
6044 11:00 Rakovník Plzeň vs. Beroun Mimo soutěž

6045 12:30 Rakovník Černošice vs. Plzeň  :
6046 13:30 Rakovník Beroun vs. Rakovník Mimo soutěž

6047 15:00 Rakovník Beroun vs. Černošice  :
6048 16:00 Rakovník Rakovník vs. Plzeň Mimo soutěž

VOLNO = Hořovice, Vrchlabí

14.6. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
6049 10:00 Černošice Hořovice vs. Černošice Mimo soutěž

6050 11:00 Černošice Vrchlabí vs. Plzeň  :
6051 12:30 Černošice Černošice vs. Vrchlabí Mimo soutěž

6052 13:30 Černošice Plzeň vs. Hořovice  :
6053 15:00 Černošice Plzeň vs. Černošice  :
6054 16:00 Černošice Hořovice vs. Vrchlabí Mimo soutěž

6055 10:00 Zlín Zlín vs. Přerov  :
6056 11:00 Zlín Břeclav vs. Boskovice  :
6057 12:30 Zlín Přerov vs. Břeclav  :
6058 13:30 Zlín Boskovice vs. Zlín  :
6059 15:00 Zlín Boskovice vs. Přerov :
6060 16:00 Zlín Zlín vs. Břeclav :

VOLNO = Beroun, Rakovník
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Divize Západ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Divize Východ

1.

2.

3.

4.

 KONEČNÉ TABULKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI

Pří pra vka •             
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21.6. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek
6061 10:00 1/4 F Z2 vs. Z3  :
6062 11:00 1/4 F V2 vs. Z4  :
6063 13:00 o 5-6 L6061 vs. L6062

6064 14:00 SF Z1 vs. W6062

6065 15:00 SF V1 vs. W6061

6066 17:00 o 3-4 L6064 vs. L6065

6067 18:00 FIN W6064 vs. W6065

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2. ČÁST - FINÁLOVÝ TURNAJ

KONEČNÁ TABULKA MČR PŘÍPRAVKY
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Mužstvo Kontaktní osoba Email Telefon
BK Nová Paka Bohumil Šmika smikab@post.cz 777 85 77 21
HC Boskovice Petr Šebek shockey@seznam.cz 608 640 354
HC Cvočkaři Hořovice Lenka Ševčíková hc.cvockarihorovice@email.cz 602 614 200
HC Lvi Břeclav Filip Hrbatý Hrbaty.baf@seznam.cz 777 08 15 89
HC Stadion Vrchlabí Pavel Biegl pavel.biegl@hcvrchlabi.cz 739 340 086
IHC Berounští Medvědi Martin Tvrzník m.tvrznik@hclitomerice.cz 774 84 42 28
IHC Devils Zlín Ivan Tomaštík ivan.tomastik@seznam.cz 603 497 400
IHC Koušutka Plzeň Marcela Sedláčková info@zimnistadionplzen.cz 606 791 065
IHC Nightbird Přerov Patrik Škandera patrik.skandera@prerov.eu 604 97 09 61
IHC Rakovník Petr Horník hornik@ihc-rakovnik.cz 602 932 493
IHC Slavia Praha Ladislav Nový ihcslavia@seznam.cz 604 27 55 99
IHC Střída Sport 
Pardubice Miloš Říha milos.riha@email.cz 775 090 212

IHK Uherský Brod František Vaněk vanekfrant@seznam.cz 606 62 64 54
ILHK Hradec Králové Zdeněk Karlín karlik.zdenek@seznam.cz 602 35 32 11
SK Černošice Robert Čech cech33@email.cz 602 657 287

ADRESÁŘ MUŽSTEV



LIGA ŽENLIGA ŽENLIGA ŽENLIGA ŽENLIGA ŽENLIGA ŽEN

LIGA ŽENLIGA ŽEN
INLINE HOKEJE
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Startuje: 3 mužstva
Systém soutěže: Turnajový 4 x každý s každým
Začátek soutěže: 26.4. 2014
Konec soutěže: 31.5.. 2014
Hrací dny: sobota
Začátky utkání: Viz rozpis soutěže
Řídící soutěže: Milan Žurek

zeny@inlinehokej.cz , 603 306 467

Mužstva se utkají turnajovým systémem  4x každý s každým doma/venku.
V základní části si vítěz utkání připíše 3 body. V případě, že utkání skončí v normální hrací době 
remízou následují samostatné nájezdy v sérii po 3. Pokud série po 3 nájezdech nerozhodne, 
pokračuje se po jednom nájezdu až do rozhodnutí.  
Vítěz utkání v prodloužení nebo na samostatné nájezdy si připíše dva body, mužstvo, které pod-
lehne v prodloužení nebo na samostatné nájezdy jeden bod. 

IHC Berounští Medvědi Michal Papoušek m.papousek@autopapousek.cz 608 910 922
IHC Roller Storm Praha Věra Pančáková panci26@hotmail.com 723 449 772
IHC Slavia Praha Milan Žurek milan.zurek@seznam.cz 603 306 467

INFORMACE O SOUTĚŽI

HRACÍ SYSTÉM

ÚČASTNÍCI

Liga žen •             
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Soupisky a registrace a ostatní náležitosti
Každé mužstvo je povinno před utkání předložit rozhodčím ke kontrole registrační průkazy.
Tyto náležitosti zástupci obou mužstev předloží v kabině rozhodčích nejpozději 20 min před 
zahájením utkání. V případě, že se tak nestane, rozhodčí poznamená tuto skutečnost v zápise o 
utkání.
Zástupce domácího mužstva je povinen před zahájením utkání vyplatit, oproti obdrženému potvr-
zení, paušál rozhodčím.
Nově registrovaným hráčům může být vystaveno prozatímní potvrzení ke startu bez registračního 
průkazu, avšak mužstvo o něj musí zažádat písemně emailem nejpozději 5 pracovních dní před 
zahájením utkání. Toto potvrzení se vystavuje na nezbytně nutnou dobu avšak nejdéle na jeden 
hrací víkend. Prodloužení potvrzení není možné a po uplynutí platnosti potvrzení nesmí hráč bez 
RP k utkání nastoupit.
Soupisku mužstva musejí zástupci klubu zaslat nejpozději 20.4. 2014 v elektronické podobě na 
email info@inlinehokej.cz
Soupisky se potvrzují pouze mužstvům, která mají v soutěžích A a B mužstva.

Hlášení výsledků, odesílání zápisů
Rozhodčí jsou povinni bezprostředně po skončení utkání zaslat výsledek formou SMS na číslo 
777 327 656. Neučiní-li tak nejpozději do 1 hodiny po skončení utkání bez ohledu na to, zda řídí 
další utkání, bude potrestán pokutou 100,- Kč.
Rozhodčí jsou povinni odeslat první pracovní den po skončení utkání zápis o utkání doporučenou 
poštou na adresu ČAILH, Zátopkova 100/2, PS40, 160 17 Praha 6.

Přesuny utkání – změny termínů
Termíny utkání dle rozpisu jsou platné a konečné.
Změnu lze učinit pouze v ZÁVAŽNÝCH A OPODSTATNĚNÝCH PŘÍPADECH, avšak za předpo-
kladu, že řídící orgán shledá tuto změnu za oprávněnou.
Podmínkou pro změnu termínu je kromě potvrzení řídícího orgánu i nezbytný souhlas soupeře.

Mužstvo, které chce požádat o změnu termínu utkání, odešle písemnou žádost nejpozději 10 
pracovních dní před utkáním předsedovi LK, přičemž tato žádost. Bude-li uznána za opodstatně-
nou, bude odeslána soupeři, který se k této žádosti musí do 48 hodin vyjádřit.
V případě, že nebude žádost uznána za opodstatněnou nebo s ní nebude souhlasit soupeř, platí 
původní termín.
V případě, že se utkání nesehraje v původním termínu, nebo se prokáže, že důvody k odložení 
utkání nebyly opodstatněné, bude se postupovat v souladu s řády inline hokeje. 
JAKÁKOLIV JINÁ FORMA KOMUNIKACE NEŽ PÍSEMNÁ ZASLANÁ EMAILEM NEBUDE AK-
CEPTOVÁNA.

Pokud by došlo k situaci, že některé z mužstev, které postoupí do play-off a nebude schopno či 
nebude mít zájem do play-off zasáhnout jeho místo nezaujme žádný náhradník a případný sou-
peř postoupí do dalšího kola bez boje.
Odstupivší mužstvo bude řešeno dle SŘ a automaticky ze soutěže sestupuje.

TECHNICKÉ NORMY
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Nedostavení se k utkání
Pokud se některé mužstvo nedostaví k utkání aniž by k tomu mělo závažný a prokazatelný 
důvod jako poruchu na dopravním prostředku či jinou závažnou skutečnost, o které by případně 
v nejkratší možné době informovalo předsedu LK a soupeře bude potrestáno jednorázovou dle 
interního nařízení LK ČAILH a nadále též bude řešeno dle SŘ.
V prvním případě bude mužstvo potrestáno pokutou 5.000,- Kč, ve druhém pokutou 7.500,- Kč a 
ve třetím případě bude vyřazeno ze všech soutěží pořádaných  a uhradí pokutu 10.000,- Kč.
Ve všech případech bude též nadále řešeno dle SŘ.  

Puky
Oficiálním pukem je STILMAT (oficiální puk FIRS). 
Utkání extraligy je možné hrát s rezervními puky 
ISD PRO SHOT, REEBOK IDS a SLIVVVER (oficiální puk IIHF).
Puky jsou povoleny v barvě oranžové, černé nebo červené. 
Žádné jiné puky nejsou přípustné a v případě, že nebude k dispozici žádný oficiální puk, rozhodčí 
utkání nezahájí!

Minimální počet hráčů ke hře
Mužstva jsou povinna k utkání nastoupit v minimálním počtu 1 brankáře a 6 hráčů do pole.
V případě, že jedno z mužstev nastoupivší k utkání nesplňuje tuto podmínku, bude mužstvo v 
rámci využití všech možností k odehrání utkání rozhodčími připuštěno ke hře, avšak rozhodčí 
tuto skutečnost uvede do zápisu o utkání a mužstvo, které poruší toto nařízení bude následně 
potrestáno pokutou 1500,- Kč.
V případě, že mužstvo nemá potřebný počet hráčů ke hře dle pravidel inline hokeje, rozhodčí 
takovéto utkání nezahájí a provinivší se mužstvo bude řešeno dle SŘ.  

Výstroj, funkcionář, trenérská licence
Všichni hráči, ve všech soutěžních utkání, musí nastoupit ve shodném typu a barvě dresů.
Není povinná shodná barva a typ kalhot a přileb. Hráč, který nesplní výstrojové podmínky, nebu-
de rozhodčími připuštěn ke hře !
Mužstvo má povinnost přítomnosti nehrajícího funkcionáře na hráčské lavici při všech utkáních.
V případě, že toto pravidlo bude porušeno, rozhodčí skutečnost uvede do zápisu o utkání.
Mužstvo nemá povinnost předkládat platnou trenérskou licenci.

Doping
Dopingové kontroly mohou být namátkově prováděny komisaři Antidopingového výboru ČR dle 
směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice v jejich platném znění.
Všechna mužstva jsou povinna se touto směrnicí řídit a vyhovět pokynům dopingových komisa-
řů. Veškeré informace týkající se zakázaných látek a aktuální znění směrnic naleznete na www.
antidoping.cz.

Pravidla
V nadcházející sezóně se uplatňuje změna pravidel !
Všechna utkání se budou hrát dle pravidel FIRS.
Nejvýraznější změny pravidel viz str.125

Liga žen •             
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26.4. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek

7001 Kutná Hora Storm vs. Beroun  :
7002 Kutná Hora Beroun vs. Slavia  :
7003 Kutná Hora Slavia vs. Storm  :

3.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek

7004 Kutná Hora Beroun vs. Storm  :
7005 Kutná Hora Slavia vs. Beroun  :
7006 Kutná Hora Storm vs. Slavia  :

17.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek

7007 Kutná Hora Storm vs. Beroun  :
7008 Kutná Hora Beroun vs. Slavia  :
7009 Kutná Hora Slavia vs. Storm  :

31.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek

7010 Kutná Hora Beroun vs. Storm  :
7011 Kutná Hora Slavia vs. Beroun  :
7012 Kutná Hora Storm vs. Slavia  :

1.

2.

3.

KONEČNÁ TABULKA LIGY ŽEN





ČESKÝČESKÝČESKÝČESKÝČESKÝČESKÝ
POHÁRPOHÁRPOHÁRPOHÁRPOHÁRPOHÁR

ČESKÝ POHÁR

INLINE HOKEJ
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Startuje: libovolný počet mužstev registrovných v ČAILH
Systém soutěže: 2 předsezónní turnaje
Turnaje: 12.4. 2014, Chrudim, Rakovník
Finále soutěže: 31.5. - 1.6. 2014
Řídící soutěže: Jan Řivnáč

rivnac@inlinehokej.cz , 603 205 485

Libovlně přihlášené mužstva, řádně registrovaná v ČAILH se utkají před zahájením sezóny ve 
dvou turnajích. které se odehrají v Chrudimi a Rakovníku.
Turnaje se hrají dle platných pravidel ČAILH, avšak hrací systém určuje pořadatel turnaje.
Vítězové turnajů se utkají systémem play-off na dvě utkání, přičemž první utkání se hraje na 
ploše vítěze turnaje v Rakovníku a druhé na ploše vítěze turnaje v Chrudimi.

Série se hraje na dvě utkání, přičemž rozhodující pro postup je bodový zisk z obou utkání.
V případě bodové rovnosti z obou utkání, bude po skončení druhého utlání následovat 10 min 
přestávka a po ní 10 min prodlužení hrané systémem náhlé smrti.
V případě, že prodloužení skončí v nastavené hrací době remízou, následují samostatné nájezdy 
v sérii po 3. Pokud série po 3 nájezdech nerozhodne, pokračuje se po jednom nájezdu až do 
rozhodnutí.

KVALIFIKAČNÍ TURNAJE
12.4. sobota, Chrudim Pořadatel: Jan Řivnáč, rivnac@inlinehokej.cz , 603 205 485
12.4. sobota, Rakovník Pořadatel: Petr Horník, hornik@ihc-rakovnik.cz, 602 932 493

31.5. SOBOTA
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek

9001 12:00 Vítěz - RAK vs. Vítěz - CHR  :

1.6. NEDĚLE
ču čas místo domáci vs. hosté výsledek

9002 12:00 Vítěz - CHR vs. Vítěz - RAK  :

INFORMACE O SOUTĚŽI

HRACÍ SYSTÉM
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských soutěží v inline hokeji na 
území České republiky a má právo udělovat titul mistra republiky.
Všechna utkání v mistrovských soutěžích ve všech věkových kategoriích se řídí „propozicemi 
soutěží“ a zúčastněné kluby jsou povinné se těmi propozicemi řídit.
Při porušení propozic soutěží má ČAILH právo dle soutěžního a disciplinárního řádu klub či 
mužstvo ze soutěže vyloučit.

2. ŘÍDÍCÍ ORGÁN
• Česká asociace inline hokeje (dále jen ČAILH)
Adresa: Zátopkova 100/2, PS40, 160 17  Praha 6
IČ: 285 57 689, DIČ: CZ28557659
Bankovní spojení: GE Money Bank 1777409504 / 0600 
Email: info@inlinehokej.cz
Internet: www.inlinehokej.cz

3. KOMISE
• STK  Jan Řivnáč (předseda), Tomáš Würtherle, Tomáš Březina
• Disciplinární Bude upřesněna
• Rozhodčí Bude upřesněna

4. PODMÍNKY ÚČASTI MUŽSTVA 
Mužstvo inline hokeje musí pro účast v soutěži splňovat následující kritéria.
1. Řádně odeslaná přihláška do soutěže do 30.11. 2013
2. Uhrazené startovné nejpozději do 1.4. 2014

- Extraliga   2.500,- Kč
- 1.liga   2.000,- Kč
- 2. Liga   500,- Kč
- Extraliga juniorů  1.500,- Kč
- Starší žáci  1.000,- Kč
- Mladší žáci  1.000,- Kč
- Přípravka  1.000,- Kč
- Liga žen   500,- Kč

3. Uhrazené veškeré závazky do 1.4. 2014
4. Plané registrační průkazy vydané ČAILH
5. Odevzdaná soupiska mužstva do 20.4. 2014
6. Jednotné výstrojové vybavení hráčů (vybrané soutěže mohou mít výjimky)

- Shodná barva přilby všech hráčů
- Dvě sady dresů v tmavé a světlé variantě
- Shodná barva kalhot

7. Trenér s řádnou licencí vydanou ČAILH na základě školení trenérů
8. Nehrající osoba pro všechna utkání přítomna na hráčské lavici
9. Schválené domácí hřiště s povrchem určeným pro inline hokej 

( přípustné jsou pouze speciální plastové povrchy)
10. Respektovat domácí a mezinárodní ustanovení, předpisy a řády, 

PROPOZICE SOUTĚŽÍ

Všeobecná ustanovení •             
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11. Respektovat antidopingové směrnice

12. Vlastnit emailovou adresu pro primární komunikaci s řídícím orgánem

Veškerá komunikace ohledně chodu soutěže (soupisky, registrace, změny termínů utkání) musí 
být vedena pouze přes řídícího příslušné soutěže.

5. PŘEDPISY
Všechna utkání se hrají dle platných pravidel, řádů vydaných ČAILH.
Pro všechny soutěže jsou platné pouze registrační průkazy vydané ČAILH.

6. POČET ÚČASTNÍKŮ
Je vždy stanoven pro příslušnou soutěž, na základě zpětně obdržené přihlášky.
Omezení a stanovení počtu účastníků pro příslušnou soutěž je plně v kompetenci ČAILH.
Na pozdní zaslání přihlášky nebude brán zřetel!

7. HRACÍ DNY
Prioritní hrací dny jsou Sobota, neděle a státem uznávaný svátek.
Konkrétní hrací dny se řídí rozpisem soutěží a mohou být upraveny dle potřeb řídícího soutěže, 
nebo na základě požadavků televize.

8. TERMÍNY SOUTĚŽÍ
Jsou stanovené pro příslušnou soutěž individuálně.

Zahájení soutěžního ročníku  14.4. 2014
Ukončení soutěžního ročníku  29.6. 2014

9. SYSTÉM A HODNOCENÍ SOUTĚŽE
• Hrací systém - je stanoven pro příslušnou soutěž a je obsahem rozpisu příslušné soutěže
• Sestup, postup - v soutěžním ročníku jsou stanoveny pouze pro soutěže extraliga a 1.liga

- Extraliga  - sestupuje poražený v sérii druhého kola play-out
- 1.liga  - postupuje vítěz finálového turnaje 1.ligy

• Hodnocení
- Extraliga  - vítěz získá titul mistra ČR, putovní pohár a prsteny
   - mužstva na 2 – 3 místě obdrží poháry a medaile

- 1.liga  - vítěz postupuje do extraligy a získá pohár a medaile
   - mužstva na 2 – 3 místě obdrží poháry a medaile

- 2.liga  - mužstva na 1 – 3 místě obdrží poháry a medaile

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

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

- Mladší žáci - vítěz získá titul mistra ČR
   - mužstva na 1 – 3 místě obdrží poháry a medaile
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• Hrací doba
- Extraliga   4 x 12 min čistého času
- 1. Liga   4 x 12 min čistého času
- 2.liga   4 x 12 min čistého času
- Extraliga juniorů  2 x 20 min čistého času
- MČR Starší žáci  2 x 15 min čistého času
- MČR Mladší žáci  2 x 15 min čistého času
- MČR Přípravka  2 x 15 min čistého času
- Liga žen   2 x 20 min čistého času 

10. BODOVÝ SYSTÉM
Je stanoven pro příslušnou soutěž a je obsahem rozpisu příslušné soutěže.

11. TECHNICKÉ NORMY
• Věkové kategorie

- Muži  1994 a starší
- Junioři  1995, 1996, 1997
- Starší žáci 1998, 1999, 2000
- Mladší žáci 2001, 2002
- Přípravka 2003
- Ženy  bez omezení věkové kategorie

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

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

• Podmínky nastoupení k utkání
K utkání mohou nastoupit pouze hráči s platným registračním průkazem vydaným ČAILH. 
Hráč musí být zapsán na soupisce mužstva nahlášené a schválené řídícímu soutěže

• Registrační průkazy, soupisky
- Všechna mužstva jsou povinna před zahájením utkání předložit rozhodčím registrační  
 průkazky.
- Každé mužstvo musí do zahájení soutěže poslat řídícímu orgánu k potvrzení soupisku. 
- Hráč, který nebude uveden na soupisce a nebude vlastnit registrační průkaz, nebude  
 připuštěn k utkání !!!
- Hráč, který není registrován a nefiguruje na soupisce žádného mužstva může být v 
 průběhu soutěže zaregistrován a dopsán na soupisku avšak nejpozději do 20.5. 2014

Všeobecná ustanovení •             
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- Hráč, jenž nevlastní registrační průkaz a má podanou přihlášku k registraci, může k utkání 
nastoupit, ale pouze za předpokladu, že obdrží od řídícího soutěže písemné potvrzení, 
které předloží rozhodčím místo registračního průkazu.
Potvrzení se vystaví na dobu maximálně 2 utkání, po této době má mužstvo povinnost 
hráče zaregistrovat. 
Pokud mužstvo do určené doby registrační průkaz nevyřídí, hráč nebude nadále připuštěn 
ke hře.

• Počet hráčů k utkání
- Extraliga  Minimální počet hráčů k utkání 10+1
   Na TV utkání 12+1.
- Ostatní soutěže 6+1

• Přestupy, hostování, střídavé starty
- Přestupy jsou povoleny dle SŘ. 
- Přestupní termín končí 20.5. 2012. 
- Hráč, který přestoupí do jiného klubu, musí před play-off v novém klubu nastoupit a zú 
 častnit se hry minimálně ve 2 utkání základní části. 
- Hráč na střídavý start, musí před play-off v novém klubu nastoupit a zúčastnit se hry 
 minimálně ve 2 utkání základní části. 
- Hráč, který do mužstva nepřestoupí a je řádně registrován a uveden na soupisce mužstva  
 nemusí před play-off splnit kritérium o dvou odehraných zápasech v základní části.

• Termíny utkání
- Jsou pevně dané dle rozpisu příslušné soutěže 
- Mužstva mají možnost svá utkání po dohodě se soupeřem a se svolením řídícího orgánu  
 přeložit.
- Takovému požadavku bude však vyhověno pouze na základě písemné žádosti zaslané  
 řídícímu soutěže nejpozději 7 dní před utkáním a to pouze v opodstatněných a 
 výjimečných případech, za předpokladu, že řídící soutěže shledá tyto důvody jako 
 opodstatněné

• Zápisy o utkání
Jediné platné jsou zápisy vydané ČAILH v roce 2013. 
Jedná se o propisovací variantu, kterou každý zástupce klubu obdrží poštou před zahájením 
soutěže v dostatečném počtu.
Za zajištění platného zápisu pro utkání jsou odpovědní zástupci pořádajícího klubu. 
Zástupci klubu jsou povinni dostatečně včas zažádat o zaslání formulářů zápisu.

• Puky
Soutěž se hraje výhradně puky: 

- STILMAT (oficiální puk FIRS)
- SLIVVER (oficiální puk IIHF)
- IDS PRO-SHOT (náhradní varianta)
- REEBOK  ISD (náhradní varianta)

  Schválená barva puků je oranžová, červená nebo černá. 
  Puky jiných značek pro soutěžní utkání nejsou přípustné !!!

V případě TV přenosu si řídící soutěže vyhrazuje právo úpravy typu či barvy kotouče dle 
požadavků režiséra přenosu.
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• Rozhodčí
Rozhodčí jsou na všechna utkání delegováni KR. 
Pořádající oddíl hradí paušály a cestovné rozhodčím před zahájením utkání na základě obdrže-
ného potvrzení o výkonu funkce a náhrad za dopravu dle platného sazebníku odměn.
Cestovné rozhodčím extraligy hradí převodem ČAILH.
Pořádající oddíl na požádání zajistí noclehy. 
V případě, že se delegovaná dvojice rozhodčích nedostaví, postupuje se podle soutěžního 
řádu.

• Delegáti
Na utkání budou nasazeni KR namátkově. 
Delegáta na utkání lze nasadit na požádání klubů, v tomto případě klub, který si delegáta vyžá-
dal, hradí jeho plné náklady související s výkonem funkce a dopravy.

• Hřiště
- rozměr hřiště musí být  26  - 30 m x  52 – 60 m
- hřiště musí být opatřeno speciálním plastovým povrchem určeným pro inline hokej a schvále-
ným řídícího orgánu
Leštěný beton a další povrchy jsou zakázány ! 

- Mantinely výška 1,02 – 1,20 m s madlem
- Branky – 1,22 x 1,83 m od vnitřní strany tyček, brankové tyčky musí být zhotoveny z 
 trubek o vnějším kruhovém průměru 5 cm a jsou natřeny červenou barvou
- Branky musí mít instalovánu závěsnou síť
- Lajnování hřiště musí být provedeno dle pravidel a musí být vyznačeno povinných pět  
 bodů na vhazování
- Za brankami musí být plexi sklo, nebo napnutá síť s oky max.3,5 x 3,5 cm s výškou nad  
 úroveň mantinelů min1,80 m 
- Hřiště musí mít ukazatel času a výsledku
- Hrací plocha hřiště bude upravena tak, aby v povrchu nebyly žádné viditelné trhliny,  
 praskliny apod. 
- Hrací plocha musí být čistá a suchá.
- V blízkosti hřiště budou uzamykatelné šatny pro hosty a rozhodčí. 
- Šatna pro rozhodčí musí být samostatná. 
 Je nepřípustné, aby rozhodčí měli šatnu společnou s jedním z mužstev. 
 Šatny budou vytápěné, se sprchou s teplou vodou a WC

• TV utkání
Řídící soutěže se zavazuje oznámit oběma klubům minimálně 7 dní předem, že jejich utkání 
bude přenášet televize nebo budou zajištěny internetové stream přenosy 
Řídící soutěže si v návaznosti na podmínky mediálního partnera vyhrazuje právo upravit termín, 
začátek a podmínky kteréhokoliv utkání dle potřeb mediálního partnera

Všeobecná ustanovení •             
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 • Technické náležitosti
- Rozhodčí budou důsledně kontrolovat ustanovení o nehrajícím trenérovi 
  (vedoucím mužstva) !!!
- Rozhodčí zašle originál zápisu o utkání, doporučenou poštou, první pracovní den po skončení       
  utkání
- Zápis se zasílá na adresu:
  ČAILH, Zátopkova 100/2, PS40, Praha 6, 160 17
- Pokud se rozhodčí nedostaví, odpovědnost za odeslání zápisu přebírá domácí oddíl.
- V případě odebrání registračního průkazu ho rozhodčí zasílá spolu se zápisem o utkání.
- Rozhodčí hlásí neprodleně (do 1 hod) po skončení utkání jeho výsledek na číslo 777 327 656.
- Hráč vyloučený do konce utkání musí ihned opustit prostor hřiště a odejít do kabin. Nesmí 
  se zdržovat na hráčské lavici ani v bezprostřední blízkosti prostoru hřiště. Za dodržení tohoto 
  ustanovení odpovídá vedoucí družstva.

•  Pořadatelské a zdravotní služba
- Domácí klub je povinen zajistit pořadatelskou a zdravotní službu.
- Hlavní pořadatel musí být zapsán do příslušné kolonky v zápise o utkání.
- Pořadatelská služba zodpovídá za vozidlo rozhodčích a autobus či jiné dopravní prostředky 
  hostujících hráčů.

12. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
• Startovné dle článku č. 4 propozic soutěží
• Delegovaný rozhodčí má nárok na odměnu za výkon funkce na základě předpisu o výplatě
rozhodčích. Hradí pořádající oddíl před zahájením utkání.
• K účtování poplatků je oprávněna LK a DK AIHK
• Registrační poplatky

- Nová registrace    300,- Kč (platnost 3 roky)
- Nová registrace hráče mladšího 18 let  100,- Kč (platnost 3 roky)
- Nová registrace ženy    100,- Kč (platnost 3 roky)
- Přestup     500,- Kč
- Hostování     500,- Kč
- Střídavý start    200,- Kč (platnost 1 sezóna)

• Licenční poplatky
- Rozhodčí     200,- Kč / sezóna
- Trenér     300,- Kč / platnost 5 let

13. TERMÍNY ŠKOLENÍ
• Školení trenérů 12.4. 2014 Boskovice
• Školení rozhodčích 13.4. 2014 Chrudim

Tabulka pojmů
AIHK = Asociace inline hokejových klubů extraligy ČR o.s.
ČAILH = Česká asociace inline hokeje
LK = Ligová komise
DK = Disciplinární komise
KR = Komise rozhodčích
SŘ = Soutěžní řád
DŘ = Disciplinární řád
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14. TABULKA POKUT NAD RÁMEC SOUTĚŽNÍHO A DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU
MUŽSTVA
1. Odhlášení mužstva ze soutěže před zahájením 5.000,- Kč
    V průběhu soutěže 10.000,- Kč
2. Nedostavení se k utkání bez důvodu

- 1. případ 5.000,- Kč
- 2. případ 7.500,- Kč
- 3. případ 10.000,- Kč

3. Předčasné ukončení utkání z viny družstva 3.000- Kč
4. Sehrání utkání mimo původní termín bez vědomí LK 2.000,- Kč
5. Neoprávněný start hráče po 2 OK 1.000,- Kč
6. Nesprávně zapsaná sestava dle soupisky 200,- Kč
7. Nesprávný počet hráčů ke hře dle technických norem 1.500- Kč
8. Pozdní nastoupení k utkání z viny družstva 200,- Kč
9. Neoprávněný start hráče bez RP nebo neuvedeného na soupisce

- 1. případ 1.000,- Kč
- další případ +1.000,- Kč

10. Pozdě předložené nebo nepředložené podklady k utkání mužstvem 200,- Kč
11. Zesměšňování nebo znehodnocování utkání 5.000,- Kč
12. Urážky řídících členů ČAILH nebo AIHK 5.000,- Kč
13. Neúčast na závěrečné turnaji, utkání play-off nebo play-out 10.000,- Kč
JEDNOTLIVCI
1. Zesměšňování nebo znehodnocování utkání 5.000,- Kč
2. Předčasné ukončení utkání z viny hráče 2.000,- Kč
3. Urážky řídících členů ČAILH nebo AIHK 5.000,- Kč
ROZHODČÍ
1. Nenahlášený nebo pozdě nahlášený výsledek formou SMS 100,- Kč
2. Pozdní nástup na plochu vinou rozhodčích 200,- Kč
3. Chyby v zápise (nepopsané VT, OT, TS apod…) 200,- Kč
4. Nedostavení se k utkání vinou rozhodčího 1000,- Kč

+ pozastavení činnosti

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
• Propozice jsou platné pro všechny členské kluby ČAILH startujících v mistrovských soutěží.
• Propozice jsou platné od 1.4. 2014.
• Za porušení propozic se členský klub vystavuje disciplinárnímu postihu
• Podáním přihlášky do příslušné soutěže zástupce klubu automaticky souhlasí s propozicemi 

Všeobecná ustanovení •             
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Termíny utkání

1.Termíny utkání jsou uvedeny v rozpisu soutěže a jsou závazné pro všechny účastníky soutěže.
2. Není-li rozpisem soutěží stanoven termín utkání včetně dne, přesného začátku a místa utkání,  
je pořádající klub povinen hlásit datum konání, přesný začátek a místo utkání

a) řídícímu orgánu soutěže
b) soupeři
c) rozhodčím a delegátovi
d) orgánům, které utkání obsazují rozhodčími a ostatními činovníky utkání, 
nejpozději 8 dnů před termínem utkání doporučeným dopisem, e-mailem, faxem nebo telegra-
mem. Splnění této povinnosti musí klub v případě potřeby doložit, v opačném případě bude po-
trestán disciplinárně nebo hracími důsledky. Řídící orgán může upravit způsob a termín hlášení 
utkání v rozpise soutěží.

3. Kluby mohou sehrát utkání ze závažných důvodů i mimo původní termín, jestliže jejich dohodu 
schválí řídící orgán soutěže. Řídící orgán soutěže má právo v odůvodněných případech nařídit 
sehrání utkání mimo původní termín nebo svým nařízením stanovit jednotný začátek utkání téže 
soutěže v zájmu její regulérnosti.
4. Po vzájemné dohodě, kterou dají na vědomí řídícímu orgánu soutěže, mohou kluby sehrát 
utkání v obráceném pořadí při dodržení termínu utkání (převzetí pořadatelství). V takové dohodě 
současně stanoví pořadatelství v dalších vzájemných utkáních soutěže běžné sezóny.
5. Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno z vyšší moci, je povinností klubů (družstev) 
se okamžitě nebo nejpozději do 48 hodin dohodnout na novém termínu a neprodleně jej sdělit 
řídícímu orgánu soutěže.
6. Nedojde-li k dohodě klubů (družstev) o termínu utkání nebo dojde-li ke sporům o místo či 
termín utkání, může řídící orgán termín utkání stanovit svým nařízením.

Povinnosti klubů

1. Kluby odpovídají zejména za:
a) účast družstev v soutěžích podle přihlášek do soutěží a požadavků řídícího orgánu soutěže
b) zdravotní způsobilost hráčů
c) vystupování a chování svých hráčů a funkcionářů v soutěži a přípravě na soutěžní období
d) řádné plnění svých finančních závazků a závazků svých členů vůči svazu a řídícímu orgánu 
soutěže

Povinnosti pořádajícího klubu (pořadatele)

1. Pořadatelem může být klub nebo řídícím orgánem soutěže v propozicích označený orgán. 
Pořádajícím klubem je klub, jehož družstvo je v rozlosování u konkrétního utkání uvedeno na 
prvním místě. V krátkodobé soutěži je pořádající klub uveden v propozicích. Pořádající klub 
odpovídá za zajištění a přípravu  utkání, regulérní průběh utkání a bezpečnost všech účastníků. 
Povinnosti pořádajícího klubu (pořadatele) mohou být upraveny v propozicích soutěže.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
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2. Pořádající klub (pořadatel) je povinen:
a) hlásit termín utkání podle čl. 301, odst. 2 a pořádat utkání na hřišti vyhovujícím pravidlům 
inline hokeje, řádně vyznačeném a vybaveném, u mistrovských soutěží schváleném řídícím 
orgánem soutěže
b) zabezpečit rozhodčí utkání, je-li tato povinnost stanovena řídícím orgánem soutěže
c) zajistit noclehy pro stanovený počet osob, požádá-li o to včas hostující klub, rozhodčí nebo 
delegát utkání
d) zajistit odpovídající podmínky pro činnost družstev a rozhodčích na utkání, zejména čisté, 
vybavené, vytápěné a uzamykatelné šatny, sociální zařízení a sprchy
e) mít k dispozici dostatečné vybavení k utkání (míčky, stopky, zápis o utkání apod.)
f) zajistit podmínky pro činnost zástupců řídícího orgánu soutěže, zejména pro delegáta utkání 
a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou
g) nejpozději před zahájením utkání vyplatit náhrady rozhodčím, případně delegátu utkání
h) zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc a telefon, kterým je kdykoliv 
možno přivolat rychlou lékařskou pomoc
i) zajistit hráčům obou družstev a rozhodčím v pře-stávkách a po utkání nealkoholické nápoje
j) vhodnou formou informovat veřejnost o konání utkání, zajistit, aby diváci byli informováni o 
družstvech, případně klubu, soutěži apod.
k) zajistit podmínky pro práci sdělovacích prostředků
l) hlásit výsledek utkání způsobem stanoveným v rozpisu soutěže.

3. K udržení pořádku při utkání je pořádající klub povinen zajistit pořadatelskou službu z osob 
starších 18 let v rozsahu přiměřeném úrovni soutěže, počtu diváků a jejím úkolům. Činnost po-
řadatelské služby řídí hlavní pořadatel utkání a zástupce hlavního pořadatele utkání, kteří musí 
být členy pořádajícího klubu a jsou osobně zodpovědní za výkon pořadatelské služby. Hlavní 
pořadatel a jeho zástupce musejí být viditelně označeni nápisem "Hlavní pořadatel" a "Zástupce 
hlavního pořadatele". Ostatní pořadatelé jsou uvedeni v zápise o utkání. Hlavní pořadatel se 
ohlásí před utkáním rozhodčím, seznámí je se stavem zajištění utkání a oznámí své stanoviště v 
průběhu utkání. Po dobu utkání jsou hlavní pořadatel i jeho zástupce k dispozici rozhodčím a zá-
stupcům družstev a na jejich požádání učiní opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti účastníků 
utkání.

4. Pořadatelská služba zajistí:
a) pořádek na stadionu a bezpečnost účastníků
b) splnění příkazů zástupců policie, zástupce řídícího orgánu a rozhodčích
c) aby v průběhu utkání ani bezprostředně po utkání nevstupoval na hrací plochu nikdo kromě 
hráčů, rozhodčích, lékaře, zdravotníků a technického personálu
d) aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách a po utkání nevstupoval na hráčské lavi-
ce a do šaten hráčů nikdo kromě členů družstev (hráčů a funkcionářů mužstev)
e) aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách ani po skončení utkání nevstupoval do 
šatny rozhodčích nikdo kromě rozhodčích, zapisovatele, delegovaného zástupce řídícího orgá-
nu a osob, kterým to rozhodčí výslovně dovolí: k tomu určí stálou službu u šatny rozhodčích, 
která do šatny nevpustí nikoho bez svolení rozhodčích
f) podmínky pro činnost pomocných činovníků utkání
g) službu u vchodů do stadionu, která zajistí, aby do hlediště byly vpuštěny jen osoby se vstu-
penkou nebo povolením vstupu v maximálním množství kapacity stadionu
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h) aby do stadionu nebyly vpuštěny, popřípadě aby byly zjištěny a vyvedeny osoby v podnapi-
lém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým chováním narušují bezpečnost 
ostatních účastníků utkání
i) zjištění jmen výtržníků a ohlášení rozhodčím, policii, případně přivolání policie
j) stálou připravenost zdravotnického zařízení a vybavení a prostor k ošetření a první pomoci
k) při zranění, u kterého nepostačí ošetření prostředky a zdravotníky na stadionu, okamžité 
přivolání rychlé lékařské pomoci
l) aby osobní a cenné věci včetně dopravních prostředků družstev, členů družstev, rozhodčích a 
zástupců řídícího orgánu soutěže nebyly odcizeny či poškozeny
m) bezpečný odchod a odjezd členů družstev, rozhodčích a zástupců řídícího orgánů soutěže 
po utkání jak na stadionu, tak k dopravnímu prostředku mimo stadion.
5. Nesplnění povinností pořádajícího klubu se považuje za disciplinární provinění a v určených 
případech bude trestáno hracími důsledky.

Náležitosti a povinnosti družstev

1. Náležitostí každého družstva zařazeného do soutěže je soupiska hráčů, která je potvrzená 
řídícím orgánem soutěže a kterou družstvo předkládá na všech svých utkáních. Dostaví-li se 
družstvo bez soupisky, považuje se to za disciplinární provinění a rozhodčí tuto skutečnost za-
znamenají do zápisu o utkání.

2. Družstva jsou povinna zejména:
a) dostavit se k utkání
b) nastoupit ve stanovenou dobu, v odůvodněných případech do skončení čekací doby, na 
hřiště ve stanoveném počtu hráčů.
3. Stanoveným počtem hráčů se rozumí:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 5, maximálně 18 hráčů.

Utkání hraná do rozhodnutí

1. Za utkání hraná do rozhodnutí (utkání, kde musí být určen vítěz) jsou považována utkání 
play-off, nařízená rozhodující utkání a poslední ze série utkání, ve kterém musí být rozhodnuto o 
postupujícím nebo sestupujícím.

2. Nerozhodne-li se v utkání hraném do rozhodnutí v normální hrací době, po pětiminutové pře-
stávce se utkání prodlužuje o 10 minut hry:

a) Družstva si vymění strany.
b) Všechny neodsloužené tresty pokračují.
c) Vhazování se provede na středním bodu.
d) Utkání skončí vstřelením branky. Družstvo, které dosáhne branky, bude prohlášeno vítězem.
e) Není-li v prodloužení dosaženo branky, bude uplatněno pravidlo o rozhodujících samostat-
ných nájezdech střelců.
f) Jestliže kterékoliv družstvo odmítne hrát prodloužení, bude jeho soupeř prohlášen vítězem 
daného utkání.
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g) Hráči obou družstev provádějí střílení střídavě až do vstřelení rozhodující branky. Zbývající 
střílení se neprovádějí.
h) Jestliže výsledek zůstane nerozhodný po 5 stříleních každého družstva, střílení budou 
pokračovat tie-breakem po jednom hráči z každého družstva, se stejnou, novou nebo částečně 
změněnou nominací pět střelců uvedených v pořadí střílení, která zahájí druhé družstvo. Utkání 
bude ukončeno, jakmile duel dvou střelců přinese rozhodující výsledek. Bude-li třeba, tie-brea-
ková série bude opakována, opět s vystřídáním družstva zahajujícího střílení.
i) Zapisovatel zaznamená všechna střílení s uvedením střelců, brankářů a dosažených branek.
j) Pouze rozhodující branka se započítá do výsledku utkání. Bude připsána příslušnému střelci 
a brankáři.
k) Tresty brankáře, které mají být odslouženy jiným hráčem jeho družstva (čl. 407 pravidel inline 
hokeje), se týkají nominovaných střelců, kteří mají svá střílení ještě provádět.
l) Menší trest pro hráčskou lavici uložený družstvu, např. pro neopodstatněnou žádost o měření 
(část III. pravidel inline hokeje), se týká nominovaných střelců, kteří mají svá střílení ještě pro-
vádět.
m) Jestliže některé družstvo odmítne účast na samostatných stříleních, utkání bude prohlášeno 
pro toto družstvo za prohrané. Jestliže hráč odmítne provést své střílení, bude toto prohlášeno 
za neúspěšné.

Určení pořadí družstev

1. Způsob započítání výsledků v průběhu soutěže a její části stanoví rozpis soutěží, kterým může 
být na začátku soutěže nebo její části přidělena družstvu (družstvům) bodová bonifikace podle 
předchozího umístění.

2. Pořadí družstev v době, kdy ještě neskončila soutěž nebo její část, se určí podle:
a) počtu bodů
b) brankového rozdílu
c) většího počtu vstřelených branek.

3. Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do téže skupiny 
soutěže se určí:

a) podle celkového počtu bodů 
b) kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno výsledky 
utkání sehraných mezi těmito družstvy (v případě rovnosti bodů tří nebo více družstev se jejich 
pořadí stanoví pomocí zvláštní tabulky, sestavené z výsledků utkání sehraných mezi těmito 
družstvy)
c) jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak rozhoduje rozdíl branek 
z utkání sehraných mezi těmito družstvy a družstvo s větším kladným rozdílem nebo s menším 
záporným rozdílem získá vyšší pořadí
d) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek ze vzájemných utkání, pak vyšší pořadí získá druž-
stvo  s větším počtem vstřelených branek ze vzájemných utkání
e) jestliže rovnost trvá nadále, pak rozhoduje rozdíl branek ze všech utkání sehraných ve skupi-
ně, pokud družstva v rovnosti hrála se stejnými soupeři
f) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak vyšší pořadí získá družstvo s 
větším počtem vstřelených branek ze všech utkání
g) jestliže dvě družstva zůstávají podle všech výše uvedených kritérií v rovnosti po svém 
posledním vzájemném utkání ve skupině, pak toto utkání bude prodlouženo podle pravidla pro 
play-off utkání (čl. 311)
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h) pokud pořadí o vítěze soutěže, postup do další části soutěže, postup do vyšší soutěže, o 
udržení a o sestup nelze určit podle bodu a) až f), bude v dlouhodobé soutěži nařízeno rozho-
dující utkání podle čl. 311 (řídící orgán určí místo utkání a pořádající klub), v krátkodobé soutěži 
se uskuteční střelecká soutěž podle čl. 312, odst. 1, pokud již neproběhla podle čl. 312, odst. 2.

4. Pořadí mezi družstvy na stejných místech různých skupin téže soutěže se určí:
a) podle průměrného počtu bodů na jedno utkání
b) při rovnosti průměrného počtu bodů dvou nebo více družstev se postupuje jako v odst. 3, 
pokud lze mezi všemi družstvy v rovnosti započítat stejné množství vzájemných utkání
c) nelze-li určit pořadí podle bodu a) a b), rozhoduje o pořadí vyšší průměrný brankový rozdíl na 
jedno utkání, případně větší průměrný počet vstřelených branek na jedno utkání
d) pokud pořadí nelze určit podle bodu a) až c), postupuje se podle odst. 3 h).

Hostování mezi soutěžemi – střídavé starty

ČLÁNEK 4 – ROZHODOVÁNÍ O HOSTOVÁNÍ

7. HOSTOVÁNÍ MEZI SOUTĚŽEMI (STŘÍDAVÉ STARTY)
Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) z vyšší soutěže do nižší a opačně je povolen dle násle-
dujících kritérií.

 
a) Střídavý start je povolen pouze řádně registrovaným hráčů uvedených na soupisce mužstva 
působící v soutěžích ČAILH.
b) Střídavý start mezi soutěžemi je povolen pouze hráčům z nižší soutěže do vyšší soutěže a 
za předpokladu, že jsou hráči na střídavý start označeni na soupisce mužstva před zahájením 
soutěžního ročníku.
c) Na soupisce mužstva před zahájením sezóny může být označeno maximálně 5 hráčů, kterým 
bude umožněn start z nižší soutěže do vyšší.
Hráčům, kteří nebudou označeni na soupisce před zahájením sezóny, nebude v průběhu sezó-
ny střídavý start umožněn.
d) Hráči startující na střídavý start z nižší soutěže do vyšší mohou odehrát maximálně 5 utkání 
za mužstvo ve vyšší soutěži.
Po odehrání 5 utkání ve vyšší soutěži může hráč pokračovat pouze v jenom klubu a v jedné 
soutěži, tzn., že bude pokračovat buď v klubu nižší soutěže, nebo může přestoupit do klubu 
vyšší soutěže.
e) Výjimku v pohybu mezi soutěžemi mají hráči, kteří v příslušné sezóně dovrší 19 let a mladší.
Tyto hráči mohou na střídavý start nastupovat bez omezení počtu utkání, avšak za předpokla-
du, že jsou řádně označeni na soupisce mužstva před zahájením sezóny.
f) Střídavý start mezi mužstvy je povolen po dobu konání příslušné sezóny a musím být ozna-
čen na registračním průkazu příslušného hráče.
g) V jednom utkání mohou na střídavý start nastoupit maximálně 4 hráči.
h) Střídavý start musí být nahlášen na předepsaném formuláři.
i) Střídavý start je zpoplatněn částkou 200,- Kč na jednu sezónu.
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SOUPISKY HRÁČŮ

ČLÁNEK 206 – SOUPISKY HRÁČŮ

Hráč může být uveden pouze na jedné soupisce a v mistrovských utkáních může hrát jen za 
mužstvo, na jehož soupisce je uveden.

Výjimky jsou stanoveny takto:

a) Hráči uvedení na soupisce "A" mužstva mohou hrát v mistrovských utkáních jen za "A" muž-
stvo. 
b) Hráč uvedený na soupisce „B“ mužstva může startovat za „A“ mužstvo, avšak maximálně v 5 
utkání.
Hráč, který odehrál 5 utkání za "A" mužstvo v průběhu soutěže nemůže již nastoupit za "B" 
družstvo. 
Klub je povinen tohoto hráče neprodleně doplnit na soupisku "A" družstva. 
c) Nejvýše 4 hráči z původní soupisky, kteří neodehráli 5 utkání za "A" družstvo, mohou být ze 
soupisky vyškrtnuti a nahrazeni jinými hráči do 30.5. příslušného roku.
d) Výjimku v počtu utkání za „A“ mužstvo ze soupisky „B“ mužstva mají hráči 19 let a mladší, 
kteří nemají počet utkání omezen.
e) Za „A“ mužstvo mohou nastoupit maximálně 4 hráči v jednom utkání neuvedeni na soupisce 
„A“ mužstva.

Registrační poplatky

NOVĚ VYSTAVENÁ REGISTRACE PRO HRÁČE STAŠÍHO 18 let  300,- Kč 
NOVĚ VYSTAVENÁ REGISTRACE PRO HRÁČE MLADŠÍHO 18 let  100,- Kč 
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI REGISTRACE PRO HRÁČE STAŠÍHO 18 let 300,- Kč 
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI REGISTRACE PRO HRÁČE MLADŠÍHO 18 let 100,- Kč
HOSTOVÁNÍ V RÁMCI A DO EXTRALIGY    500,- Kč
HOSTOVÁNÍ V RÁMCI A DO 1.LIGY     300,- Kč
HOSTOVÁNÍ HRÁČE MLADŠÍHO 18 let     100,- Kč
PŘESTUP V RÁMCI A DO EXTRALIGY     500,- Kč
PŘESTUP V RÁMCI A DO 1.LIGY     300,- Kč
PŘESTUP HRÁČE MLADŠÍHO 18 let     100,- Kč
STŘÍDAVÝ START PRO VŠECHNY KATEGORIE    200,- Kč 

Registrační úsek: Tomáš Březina  Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17  Praha 6
     Email: brezina@inlinehokej.cz , Tel: 603 469 494

Hráč může být připuštěn k utkání i na základě „potvrzení ke startu bez registračního průkazu“.
Toto potvrzení vystaví registrační úsek avšak pouze za předpokladu, že podklady pro novou re-
gistraci, přestup, hostování či střídavý start budou v době žádosti již předloženy na registračním 
úseku a všechny náležitosti budou splňovat podmínky k výše uvedeným úkonům.
Potvrzení bude vystaveno maximálně na dvě soutěžní utkání a vedoucí mužstva je povinen jej 
předat rozhodčím spolu s registračními průkazy před zahájením soutěže.
Žádost o vystavení potvrzení musí být na registrační úsek adresována nejpozději 24 hod před 
začátkem utkání a pouze v pracovní den !
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Sekretariát
Úřední hodiny sekretariátu od: 8.4.2014
Tel: 233 017 348   Úterý 14 - 17 hod
Email: office@inlinehokej.cz  Čtvrtek 9 - 12 hod
     Pátek 14 - 17 hod

Vystavování registračních průkazů
Na základě zaslaných podkladů, přihláška k registraci (vč. vytištěné fotografie), přestupní lístek 
nebo žádost o hostování. budou registrace vystaveny.
Spolu s podklady bude převodem na účet nebo poštovní poukázkou odeslána odpovídající 
částka dle aktuálního sazebníku viz. str.116 a doklad o platbě bude přiložen k podkladům nebo 
zaslán elektronicky do sekretariátu.
Vyhotovené registrace budou zpět odeslány na základě potvrzení o uskutečnění platby.

Přestupní a registrační termín
Končí 20.5. 2014

Zápisy o utkání
Tištěná verze je platná pouze pro soutěže 1.liga, 2.liga, soutěže mládeže (bez extraligy juniorů) a 
ligy žen.
Zápisy po utkání vždy odesílá rozhodčí.
Tištěné formuláře obdrží zástupci klubů poštou, platná je pouze verze vydání 2013. 
Pro soutěže extraliga a extraliga juniorů platí v soutěžním ročníku 2014 elektronický zápis.

Startovné do soutěží
Musí být pro všechny kategorie uhrazeno do 25.4.
Nebude-li startovné uhrazeno, klub se tím vystavuje disciplinárnímu řízení. 
Mužstvům extraligy a extraligy juniorů nebudou hrazeny cestovní náklady rozhodčích, u klubů 
mládeže takovému klubu nebude přiznán nárok na dotaci na činnost.

Soupisky
Všechny mužstva jsou povinna odeslat vyplněnou soupisku mužstva do 20.4. emailem na 
office@inlinehokej.cz
Zpětně se soupisky potvrzují pouze pro mužstva mající v soutěžích A a B mužstvo a pro všechna 
mládežnická mužstva.

Střídavé starty 
Jsou povoleny pouze z nižší soutěže do vyšší a to pouze za předpokladu, že budou ohlášeny 
před prvním soutěžním utkáním a takovýto hráč bude označen na příslušné soupisce mužstva.
Na střídavý strat může hráč odehrát ve vyšší soutěži maximálně 5 utkání.

Sčítání trestů
Po 3 vyšších trestech má hráč automaticky zastavenou činnost na 1 utkání, v případě jakéhokoliv 
dalšího vyššího trestu mu bude automaticky zastavena činnost na dvě utkání.
Mezi větší tresty se počítají VT (5.min nebo 4.min), OT (10.min), OK.

INFORMACE K SOUTĚŽÍM - VYMEZENÍ POJMŮ



118

  •  Rozpis soutěží inline hokeje 2014 •  •  Všeobecná ustanovení •             

Povinná výstroj

Soutěž dresy kalhoty přilby chránič 
obličeje

chrániče 
ramen

Extraliga Shodná barva 
a typ

Shodná barva 
a typ Shodná barva Hráči mladší 

18 let
Nejsou povinná 
ani zakázaná

1.liga Shodná barva 
a typ X X Hráči mladší 

18 let
Nejsou povinná 
ani zakázaná

2.liga Shodná barva 
a typ X X Hráči mladší 

18 let
Nejsou povinná 
ani zakázaná

Ex. juniorů Shodná barva 
a typ

Shodná barva 
a typ X Hráči mladší 

18 let
Nejsou povinná 
ani zakázaná

Starší žáci Shodná barva 
a typ X X Všichni hráči Nejsou povinná 

ani zakázaná

Mladší žáci Shodná barva 
a typ X X Všichni hráči Nejsou povinná 

ani zakázaná

Přípravka Shodná barva 
a typ X X Všichni hráči Nejsou povinná 

ani zakázaná

Ženy Shodná barva 
a typ X X Hráči mladší 

18 let
Nejsou povinná 
ani zakázaná

Ostatní 

Soutěž Trenérská 
licence

Nehrající 
osoba

Cestovné 
rozhodčím

Paušály
rozhodčím

Potvrzené 
soupisky

Extraliga Povinná Povinná ČAILH Klub Pouze A a B
1.liga X X Klub Klub Pouze A a B
2.liga X X Klub Klub Pouze A a B
Ex. juniorů Povinná Povinná ČAILH Klub X
Starší žáci Povinná Povinná Klub * Klub ANO
Mladší žáci Povinná Povinná Klub * Klub ANO
Přípravka Povinná Povinná Klub * Klub ANO
Ženy X X Klub Klub X

* Cestovné rozhodčím finálových turnají mládeže hradí ČAILH.

Všeobecná ustanovení •             
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Náklady na kvalifikční turnaj, utkání předkola play-off
Náklady na příslušný kvalifikační turnaj u soutěží mládeže jsou zcela v režii pořádajícího klubu.
Účastníci kvalifikačního turnaje nehradí žádné startovné ani další více náklady.
Do nákladů se započítává nájem plochy, paušál a cestovné rozhodčích, náklady na pomocný 
box. 

Náklady na utkání předkola play-off 1.ligy 
Náklady na plochu, cestovné rozhodčím a paušál prvního utkání hradí pořádající klub, tedy muž-
stvu u kterého se zápasy předkola hrají.
Hostující mužstvo hradí pouze vlastní cestovní náklady na utkání a paušály rozhodčím druhého 
utkání.
Vzhledem k tomu, že se obě utkání hrají u jednoho mužstva z důvodů snížení nákladů, následné 
rozdělení nákladů, vzhledem k předpokládaným vzdálenostem dojezdu, by měli být rovnocené. 

Náklady na utkání předkola play-off extraligy juniorů 
Náklady na plochu, a paušál za obě utkání hradí pořádající klub, tedy mužstvu u kterého se 
zápasy předkola hrají.
Hostující mužstvo hradí pouze vlastní cestovní náklady.
Vzhledem k tomu, že se obě utkání hrají u jednoho mužstva z důvodů snížení nákladů, následné 
rozdělení nákladů, vzhledem k předpokládaným vzdálenostem dojezdu, by měli být rovnocené. 

Klubweb
Kluby extraligy a extraligy juniorů budou napojeny na systém klubwebu.
Projekt je pod patronací ČAILH, která celý projekt hradí.
Klubweby budou vzájemně propojeny a budou automaticky napojeny i do ssystému elektronické-
ho zápisu.
Do projektu mohou být za individuálních podmínek připojeny i kluby ostatních soutěží.

Elektronický zápis (platí pro extraligu a extraligu juniorů)
Elektronický zápis zpracovává pověřený pracovník společnosti eSports v rámci funkce zapiso-
vatele. Před utkání bude zástupcům mužstev předložen vytištěný formulář soupisky, do kterého 
zástupce mužstva zapíše sestavu pro příslušné utkání. Po zahájení utkaní nelze soupisku měnit 
či doplňovat. V průběhu utkání zpracovává zápis pověřený pracovník. Po skončení utkání se 
zapíší poznámky rozhodčích a zápis se uzavře. Elektronická verze následně přijde emailem na 
svaz, rozhodčím a vedoucím mužstev. Předzápasovou soupiskou odesílá rozhodčí viz. instrukce 
odesílání zápisů. 
Elektronický zápis je automaticky online napojen na web www.inlinehokej.cz a do programu 
klubwebu.
Domácí klub je povinnen zajistit přístup na internet v místě konání utkání.
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www.inlinehockey2014.com



REPREZENTACEREPREZENTACEREPREZENTACEREPREZENTACEREPREZENTACEREPREZENTACE



122

  •  Rozpis soutěží inline hokeje 2014 •    •  Repre zentace •             

International Ice Hockey Federation
www.iihf.com/inline

Federation Internationale de Roller Sports
www.worldinlinehockey.org

MS IIHF
Pardubice, ČR
1.6. - 7.6. 2014

Trenér: Petr Hemský
Asistent: Jan Besser
Manažer: Tomáš Kazlepka

MS FIRS Muži
Toulouse, Francie
7.7. - 13.7. 2014

Trenér: Jiří Suhrada
Asistent: Martin Tvrzník
Manažer: Martin Mecera
Vedoucí: Tomáš Ulrich

MS FIRS Junioři
Toulouse, Francie
30.6. - 6.7. 2014

Trenér: Jiří Suhrada
Manažer: Tomáš Kazlepka
Vedoucí: Ivan Tomaštík

MS FIRS Ženy
Toulouse, Francie
30.6. - 6.7. 2014

Trenér: Milan Žurek
Manažer: Věra Pančáková
Vedoucí: Michal Papoušek

MS FIRS Veteráni
Praha, ČR
22 - 25.5. 2014
www.prague2014.eu

Trenér: Tomáš Ulrich
Manažer: Martin Mecera
Vedoucí: Tomáš Würtherle

SVĚTOVÉ HRY
2005 Düisburg, Německo 5. místo
2009 Thaosiung, Taiwan 3. místo
2013 Cali, Kolumbie 3. místo

PROGRAM REPREZENTACE

HISTORICKÉ UMÍSTĚNÍ
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MS IIHF MS FIRS
1995 MS se nekonalo 1995 Chicago, USA 4. místo
1996 Minneapolis, USA 8. místo 1996 Roccaraso, Itálie bez účasti ČR
1997 Anaheim, USA 5. místo 1997 Zell Am See, Rakousko 5. místo
1998 Annaheim, USA, B.sk 2. místo 1998 Winnipeg, Kanada 3. místo
1999 MS se nekonalo 1999 Thun, Švýcarsko 3. místo
2000 Hradec Králové, ČR 2. místo 2000 Amiens, Francie 3. místo
2001 Ellenton, USA 3. místo 2001 Torrevieja, Španělsko 2. místo
2002 Norimberk, Německo 4. místo 2002 Rochester, USA 3. místo
2003 Norimberk, Německo 4. místo 2003 Písek, ČR 2. místo
2004 Bad Tölz, Německo 6. místo 2004 London, Kanada 4. místo
2005 Kuopio, Finsko 4. místo 2005 Paříž, Francie 2. místo
2006 Budapešť, Maďarsko 5. místo 2006 Detroit, USA 2. místo
2007 Landshut, Německo 6. místo 2007 Bilbao, Španělsko Mistři světa
2008 Bratislava, Slovensko 5. místo 2008 Düsseldorf, Německo 3. místo
2009 Ingolstad, Německo 6. místo 2009 Varese, Itálie 3. místo
2010 Karlstad, Švédsko 2. místo 2010 Beroun, ČR 3. místo
2011 Pardubice, ČR Mistři světa 2011 Rocarasso, Itálie Mistři světa
2012 Ingolstad, Německo 5. místo 2012 Bucamaranga, Kolumbie 3. místo
2013 Drážďany, Německo 5. místo 2013 Anahaim, USA Mistři Světa

MS FIRS - JUNIOŘI MS FIRS - ŽENY
2007 Düsseldorf, Německo 2. místo 2002 Rochester, USA bez účasti ČR
2008 Philladelphia, USA 4. místo 2003 Písek, ČR 3.misto
2009 Varese, Itálie Mistři světa 2004 London, Kanada 3.misto
2010 Düsseldorf, Německo Mistři světa 2005 Paříž, Francie 5.misto
2011 Rocarasso, Itálie Mistři světa 2006 Detroit, USA 4.misto
2012 Bucamaranga, Kolubie Mistři světa 2007 Bilbao, Španělsko 2.misto
2013 Anahaim, USA Mistři světa 2008 Düsseldolf, Německo Mistři světa

2009 Varese, Itálie 2.misto
MS FIRS - VETERÁNI 2010 Beroun, ČR Mistři světa

2010 Bisley, Velká Británie Mistři světa 2011 Rocarasso, Itálie 5.misto
2011 Beroun, ČR Mistři světa 2012 Bucamaranga, Kolubie bez účasti ČR
2012 Pinerollo, Itálie 2. místo 2013 Anahaim, USA bez účasti ČR
2013 Anglet, Francie 2. místo

  



MISTROVSTVÍ SVĚTA 
VETERÁNŮ

Zimní stadion EDEN - PRAHA 10
22 - 25.5. 2014

www.prague2014.eu
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A. SAZEBNÍK NÁHRAD ZA VÝKON FUNKCE

Tabulka náhrad soutěží 2014

Soutěž Rozhodčí Delegát Brankový 
rozhodčí

Zapisovatel 
Časoměřič Ostatní

Všechna utkání 
reprezentace 800,- 350,- 200,- 100,- * 100,-

Extraliga 650,- 250,- 150,- 100,- * 80,-

1.liga 400,- 250,- 100,- 80,- 60,-

2.liga 300,- 200,- 60,- 80,- 60,-

Extraliga juniorů 350,- 200,- 60,- 80,- 60,-

MČR žáků 120,- 100,- 60,- 60,- 60,-

MČR přípravka 100,- 80,- 60,- 60,- 60,-

Částky jsou uvedeny v KČ.
* Pokud v zápasech play-off vykonává funkci zapisovatele třetí delegovaný rozhodčí, náleží mu 
náhrada za výkon funkce ve výši 250,- Kč
(a) Řídící orgán soutěže může upravit dle vlastních podmínek.

Poznámky k odměnám za řízení utkání
1. Při utkáních neuvedených v tabulce (turnajových, přátelských a pod) se odměna za řízení 
řídí zařazením pořádajícího klubu v soutěži a je vyplácena u žákovských kategorií v plné výši u 
ostatních v poloviční výši
2. V utkání prolínacích soutěží a kvalifikací náleží rozhodčím odměna za řízení utkání shodná s 
odměnou soutěže, do níž vítěz nebo vítězové postupují.
3. V utkáních hraných do rozhodnutí dle soutěžního řádu 311, se u rozhodčích odměna za řízení 
utkání, vyjma předkola, zvyšuje ve čtvrtfinále o 20% v semifinále o 30% a ve finále o 50%.
4. Odřídí-li rozhodčí jen část utkání, náleží mu poměrný díl odměny za řízení utkání s výjimkou, 
že se tak stalo pro zranění rozhodčího nebo z důvodu předčasného ukončení utkání.
5. Jestliže se rozhodčí k utkání řádně dostavil a utkání nebylo odehráno (např. z vinny některého 
oddílu nebo pro nezpůsobilost hrací plochy) náleží mu polovina odměny za řízení utkání. 

Cestovné
Cestovné bude hrazeno v jednotné výši 5,- Kč za 1km jízdy, dle platného kilometrovníku, při 
obsazení vozidla 2 rozhodčími.
V případě výrazného navýšení cen za PHM se cestovné upraví.
V zápasech Extraligy hradí cestovné ČAILH převodem na účet, oproti vystavenému dokladu na 
platném formuláři řádně a včas odeslaném. V zápasech ostatních soutěží hradí cestové pořádají-
cí klub před zahájením utkání.
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B. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ROZHODČÍHO

1. Chovat se dle zásad fair-play ve sportu. Nestranně a s nejvyšší možnou odborností a dle plat-
ných pravidel inline hokeje, jejich oficiálního výkladu a pokynů komise rozhodčích řídit utkání. Při 
činnosti a v souvislosti s ní dodržovat platné předpisy a písemně sdělené pokyny ČAILH a dále 
předpisy ČAILH a zejména soutěžní a disciplinární řád ČAILH.
2. Zúčastňovat se školení, doškolování, seminářů, zkoušek a přezkoušení na základě pozvání 
komise rozhodčích. Zlepšovat své fyzické a psychické schopnosti potřebné k výkonu funkce 
rozhodčího, jakož i znalosti v oblasti pravidel inline hokeje.
3. Dostavit se k utkání nejméně 45 min před stanoveným začátkem, v utkání play-off a play-out 
pak nejméně 60 min před začátkem utkání na které byl delegován, nestanoví-li příslušná komise 
rozhodčích jinak.
4. Zdržet se konzumace alkoholu a jiných návykových látek v den utkání a v průběhu utkání včet-
ně přestávek. Zdržet se kouření v průběhu utkání včetně přestávek
5. Nosit při utkání předepsanou a obdrženou výstroj dle pokynů ČAILH. Výstroj udržovat v čistotě 
a  neporušeném stavu. Na výstroji musí být umístěny reklamní nápisy, či vyobrazení jejíchž 
obsah a umístění odpovídá schválení ČAILH. O rozložení a umístění reklam, bude rozhodčí 
seznámen na semináři případně jej obdrží emailem.
6. Sdělit komisi rozhodčích, řádné omluvy 14 dní předem či bezprostředně informovat o nemoci 
či zranění. V případě nedostavení se k utkání zaslat do 5 dnů písemnou omluvu včetně důvodu 
nedostavení se k utkání.
7. Informovat okamžitě řídící orgány ČAILH a komise rozhodčích, o všech mimořádných skuteč-
nostech (disciplinárních trestech a pod), jakožto i při pokusech o ovlivnění třetí osobou.
8. Nepřijímat v souvislosti s utkáním, na které je rozhodčí delegován jiné peněžité a nepeněžité 
plnění.
9. Nezúčatňovat se přímo či prostřednictvím třetí osoby sázek na utkání, k němuž byl delegován.
10. Překontrolovat stav a vybavení hrací plochy, prověřit organizační a pořadatelské zabezpečení 
utkání, včetně prověření hlavního pořadatele.
11. Překontrolovat oprávněnost startu všech hráčů podle zápisu o utkání, registračních průkazů 
hráčů a průkazu trenéra.
12. Rozhodčí odpovídá za správnost a vyplnění a za odeslání zápisu doporučenou poštou nej-
později první pracovní den po utkání. Za vyplnění a odeslání odpovídá prvně uvedený rozhodčí v 
zápise.
13. Plnit další povinnosti podle nařízení příslušné komise rozhodčích.
14. Nepřipustit do utkání hráče nebo brankáře, který nesplňuje náležitostí jednotné   výstroje  dle 
propozic a všeobecných ustanovení soutěže.
15. Uhradit licenční poplatek pro příslušnou sezónu ve výši 200,- Kč na účet 1777409504/0600.

Rozhodčí jsou povinni dostavit se k utkání nejpozději 45 min před zahájením utkání, v zápasech 
play-off a play-out pak 60 min před zahájením utkání !

Obsazení utkání

Obsazení rozhodčích bude zveřejněno na interní webové aplikaci KR ČAILH.
Rozhodčí budou emailem upozorněni na aktualizaci obsazení, které následně po přihlášení do 
aplikace pomocí zadání osobních přístupových údajů, potvrdí.

http://refman.inlinehokej.cz

  



Partner rozhodčích 
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Pravidla FIRS
Všechna soutěžní utkání kategorií:

- Extraliga juniorů
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Přípravka
- Liga žen

Se hrají dle platných pravidel FIRS, české vydání 2014.

Hrací doba 2 x 20 min čistého času, případně upravená dle kategorie.
Hraje se bez offside a zakázaného uvolnění.
Tresty v délce 2 min, 5 min, 10 min.
Může dojít i k dvojímu potrestání téhož mužstva a následně k herní situaci 4:2.
Platí čerpání dvou oddechových časů v trvání 1 min (každý v jedné polovině utkání).
3 menší trest znamená automatické uloží osobního trestu, 3 menší trest za faul holí znamená 
automatické uložení trestu do konce utkání.
4 menší trest je navíc potrestán automaticky osobním trestem o konce utkání.

Pravidla IIHF
Všechna soutěžní utkání seniorských soutěží:
- Extraliga muži
- 1.liga
- 2.liga
Se hrají dle platných pravidel IIHF, české vydání 2014.

Hrací doba 4 x 12 min čistého času, případně upravená dle kategorie.
Platí offside a zakázaného uvolnění.
Tresty v délce 1.5 min, 4 min, 10 min.
Vyjma posledních dvu minut utkání se jakýkoliv další trest stejnému mužstvu odkládá a může 
dojít pouze k přesilovkové herní variantě 4:3.
K herní variantě 4:2 může dojít pouze v posledních dvou minutách utkání a v prodloužení.
Platí čerpání jednoho oddechového času v trvání  min, kdykoliv během utkání.
Střídání po zakázaném uvolnění je dovoleno.

Platí pro všechny soutěže.
Ve všech soutěžích se trestá menším trestem vyhození kotouče mimo hrací plochu.
V případě vyhození kotouče na hráčskou lavici, musí pro uložení MT kotouč přeletět ochranné 
plexisklo za hráčskou lavicí.

Pokud je branka neúmyslně dosažena nohou, platí bez ohledu na to, od jaké části brusle se 
kotouč odrazil.

Souběžné vyloučení při hře 4 proti 4 mužstva neoslabuje a do hry budou povoláni náhradníci.
Každý uložený větší trest nemusí vždy znamenat automatické uložení osobního trestu do konce 
utkání.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY PRAVIDEL
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Město Adresa Plocha
BEROUN Na Ostrově 816, 266 01  Beroun STILMAT
BOSKOVICE Červená zahrada, 680 01  Boskovice STILMAT
BRNO - ÚVOZ  Úvoz 55, 603 00  Brno ICE COURT
BŘECLAV  Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav STILMAT
ČERNOŠICE Fügnerova 1244, 252 28  Černošice STILMAT
HLINSKO Smetanova 1524,  539 01 Hlinsko STILMAT
HRADEC KRÁLOVÉ Komenského 1214, 500 02  Hradec Králové STILMAT
CHRUDIM  V Průhonech 503, 537 03  Chrudim III STILMAT
KARVINÁ  K. Sliwky 783, 733 01  Karviná-Fryštát STILMAT
KLADNO  Petra Bezruče 2531, 272 80  Kladno STILMAT
LITOMYŠL  Prokešova ulice, 570 01, Litomyšl STILMAT
LOVOSICE  U Stadionu 1022, 410 02  Lovosice STILMAT
NOVÁ PAKA  Havlova 1795, 509 01  Nová Paka STILMAT
NOVÝ JIČÍN  Divadelní, 741 01  Nový Jičín STILMAT
OLOMOUC  Hynaisova 9a, 771 12  Olomouc STILMAT
PARDUBICE  Sukova třída  1735, 530 02  Pardubice ICE COURT
PLZEŃ - KOŠUTKA  Studentská 117/2143, 323 00 Plzeň STILMAT
POLIČKA Revoluční ul., Horní Předměstí, 572 01 Polička STILMAT
PRAHA 10 - EDEN  Vladivostocká 1460/10, 100 05  Praha 10 PLAYT
PRAHA 6 - HVĚZDA  Na rozdílu 1, 160 00  Praha 6 STILMAT
PŘEROV  Petřivalského 5, 750 02  Přerov STILMAT
RAKOVNÍK  Náb. Dr. Ed. Beneše 2332, 269 01  Rakovník STILMAT
ŠTERNBERK  Blahoslavova 15, 785 01  Šternberk STILMAT
UHERSKÉ HRADIŠTĚ  Na rybníku 1057, 686 01  Uherské Hradiště STILMAT
UHERSKÝ BROD  Lipová, 688 01  Uherský Brod STILMAT
VRCHLABÍ  Fügnerova 1288, 543 01  Vrchlabí STILMAT
ZLÍN  Březnická 4068, 760 01  Zlín STILMAT

www.szs.cz
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PRAVIDLA HLASOVÁNÍ DO ANKETY INLINE HOKEJISTA SEZÓNY

Organizátorem ankety je Česká asociace inline hokeje (dále jen „organizátor“). 

1. Anketu tvoří vybraný žebříček hráčů inline hokeje mající české státní občanství a působící v 
domácích soutěžích či startující za reprezentaci.

2. Návrhy do ankety zasílají zástupci extraligových klubů a reprezentačních výběrů do 30.6. 
2014, přičemž každý zástupce má možnost navrhnou 3 libovolné hráče.

3. Pořadí hráčů v anketě je sestavováno na základě jednokolového hlasování. Uzávěrka 
hlasování je 31.7. 2014

4. Hlasovat v anketě mají právo členové prezídia České asociace inline hokeje, jeden z členů 
realizačního týmu reprezentačního výběru (manažer, trenér, asistent), trenéři (manažeři) klubů 
extraligy, vybraní zaměstnanci eSports.cz (dále jen „hlasující“). Každý hlasující má možnost 
pouze jednoho hlasu.

5. Hlasující ankety tipují pět nejlepších českých inline hokejistů majících české státní občan-
ství a působící v domácích soutěžích či startující za reprezentaci.

6. Inline hokejisté jsou podle pořadí ohodnoceni pěti až jedním bodem (1. místo – 5 bodů, 2. 
místo – 4 body, 3.místo – 3 body, 4.místo – 2 body, 5.místo – 1 bod. Hlasy všech hlasujících 
se sčítají  dohromady. 

7. Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se těchto pravidel hlaso-
vání a vyhrazuje si právo kdykoliv měnit podmínky hlasování. Účinnost takového rozhodnutí 
nastává zveřejněním na stránkách www.inlinehokej.cz

Seznam hlasujících 
• Prezídium České asociace inline hokeje   = 5 hlasů
• Reprezentace (IIHF, FIRS, ženy, junioři, veteráni)  = 5 hlasů
• Zástupci extraligových klubů    = 12 hlasů
• Média (eSports)     = 5 hlasů
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PODMÍNKY PŘIJETÍ DO SÍNĚ SLÁVY INLINE HOKEJE

1. OBECNĚ
Síň slávy inline hokeje je založena po vzoru podobných ocenění ostatních sportů. Smyslem je 
ocenit ty, kteří se projevili mimořádným a dlouhodobým přínosem pro inline hokej.
Ve svém počátku bude mít síň slávy virtuální podobu se speciální sekcí na www.inlinehokej.cz/
sinslavy
Všichni uvedení do síně slávy obdrží věcnou plaketu.

2. PŘEDPOKLADY
• o zařazení do síně rozhoduje odborná komise
• první rok bude zařazeno max. 5 osob (z toho jedna posmrtně)
• v každém dalším roce budou zařazeny max. 3 osoby
• zařazena může být osoba i z jiného státu, než ČR
• věk zařazeného minimálně 40 let, nebo posmrtně

3. KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ OSOB Z ČR
Pomocná kritéria, která by ve většině případů měla být u kandidátů dodržena.
Oceněni mohou být ve výjimečných případech osoby, které nesplňují daná kritéria, avšak pod-
mínkou je mimořádný přínos, či mimořádný čin s inline hokejem související.

3.1 Okruh hráčů
Hráči s aktivním vrcholem do roku 2000

• min. 1 titul z nejvyšší soutěže
• bývalý reprezentant

 
Hráči s aktivním vrcholem 2010

• min. 2 tituly z nejvyšší soutěže
• medaile z reprezentační akce

Hráči s aktivním vrcholem po roce 2010
• min. 2 tituly z nejvyšší soutěže
• min. 2 medaile z reprezentační akce

3.2 Okruh trenérů
Trenéři reprezentace

• min. 5 let praxe u reprezentace
• zisk medaile z reprezentační akce

Trenéři ostatní
• min. 8 let praxe v inline hokeji
• zisk min. 1 titulu z nejvyšší soutěže

3.3 Okruh funkcionářů
• min. 10 let praxe v inline hokeji na celostátní úrovni (prezídium, odborné komise)
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3.4 Okruh rozhodčích
• min. 10 let praxe v nejvyšších soutěžích inline hokeje
• min. jedna účast na mezinárodní akci

3.5 Přínos pro inline hokej
• Zde se jedná o osoby, které nespadají do výše uvedených okruhů, ale znamenaly mimo-
řádný přínos inline hokej.

4. KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ OSOB Z JINÝCH ZEMÍ
Použije se obdobných kritérií, jako u předchozí kategorie, pouze se zohlední mimořádný přínos 
pro český inline hokej.

5. KANDIDÁTI PRO ZAŘAZENÍ
Kandidáty pro zařazení může navrhnout kterýkoliv subjekt působící v ČAILH. Vždy musí v 
zaslaném písemném návrhu uvést kontaktní údaje kandidáta a důvody návrhu. Též jeho profil, 
zejména ve vztahu k inline hokeji. Návrhy jsou zasílány předsedovi Komise Síně slávy.

6. KOMISE SÍNĚ SLÁVY
Se skládá ze třech členů, přičemž členy navrhuje prezident ČAILH a schvaluje prezídium ČAILH.
Komise, rozhodne o kandidátech zařazení do síně a jejich přijetí. Člen komise nemůže do síně 
kandidovat, ale může být již jejím členem. Komise si ze svého středu volí předsedu.

7. TERMÍNY UVEDENÍ DO SÍNĚ SLÁVY
Návrhy na přijetí do síně slávy lze zaslat kdykoliv v průběhu roku, avšak uzávěrka kandidátů na 
přijetí v příslušném roce je 30.6. příslušného roku.
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Poznámky:

ONLINE VÝSLEDKY,
STATISTIKY, REPORTÁŽE,

GALERIE, VIDEA

Veškeré informace o 
Českém inline hokeji na

www.inlinehokej.cz
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Foto oficiálních kotoučů

 STILMAT    SLIVVVER
 Oficiální puk FIRS   Oficiální puk IIHF

 REEBOK     PRO SHOT ISD
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Poznámky:

Poznámky •             
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Poznámky:
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MISTŘI SVĚTA FIRS 2013 - MUŽI

MISTŘI SVĚTA FIRS 2013 - JUNIOŘI

Poznámky •             
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3. MÍSTO - SVĚTOVÉ HRY 2013
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© Česká asociace inline hokeje
© Asociace inline hokejových klubů
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