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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 těmito propozicemi řídit.
Při porušení propozic soutěží má ČAILH právo dle soutěžního a disciplinárního řádu, klub či mužstvo
disciplinárně trestat nebo ze soutěží vyloučit.

2.

ŘÍDÍCÍ ORGÁN
 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.

SOUTĚŽNÍ KOMISE
 STK
 Disciplinární
 Rozhodčí

4.

Jan Řivnáč (předseda), Tomáš Würtherle, Tomáš Březina
Obsazení bude upřesněno
Martin Votroubek (předseda)

PODMÍNKY ÚČASTI MUŽSTVA
Mužstvo inline hokeje musí pro účast v soutěži splňovat následující kritéria:
a) Řádně odeslaná elektronická přihláška do soutěže do 31.1. 2016
Přihláška je na adrese: http://goo.gl/forms/SHgixMnu0l
b) Poskytnutí potřebných údajů pro statistiky a evidenci MŠMT a ČOV (jsou součástí přihlášky ).
c) Uhrazené startovné do soutěžního ročníku 2016 nejpozději do 1.4. 2016
o Extraliga
2.500,- Kč
o 1. liga
2.000,- Kč
o 2. Liga
1.000,- Kč
o Extraliga juniorů
1.500,- Kč
o Extraliga dorost
1.000,- Kč
o Starší žáci
1.000,- Kč
o Mladší žáci
1.000,- Kč
o Přípravka
1.000,- Kč
o Liga žen
1.000,- Kč
d) Uhrazené veškeré závazky vůči ČAILH do 29.2. 2016
e) Plané registrační průkazy vydané ČAILH
f) Odevzdaná soupiska mužstva do 15.4.2016
Soupisky budou zpracovány a odesílány v elektronické podobě
g) Jednotné výstrojové vybavení hráčů (vybrané soutěže mohou mít výji mky)
o Shodná barva přilby všech hráčů
o Dvě sady dresů v tmavé a světlé variantě
o Shodná barva kalhot
h) Trenér s řádnou licencí vydanou ČAILH na základě školení trenérů
i) Nehrající osoba, pro všechna utkání přítomna na hráčské lavici
j) Schválené domácí hřiště s povrchem určeným pro inline hokej
(přípustné jsou pouze speciální plastové povrchy)
k) Respektovat domácí a mezinárodní ustanovení, pravidla, předpisy a řády,
k jejichž plnění se zavázala ČAILH
l) Respektovat antidopingové směrnice
m) Vlastnit emailovou adresu pro primární komunikaci s řídícím orgánem
Pozn.: Veškerá komunikace ohledně chodu soutěže (soupisky, registrace, změny termínů
utkání) musí být vedena pouze přes řídícího příslušné soutěže.
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5.

PŘEDPISY
Všechna utkání se hrají dle platných pravidel, řádů vydaných ČAILH.
a) Seniorské soutěže se hrají dle pravidel IIHF.
b) Mládežnické soutěže a soutěže žen se hrají podle pravidel FIRS.
Pro všechny soutěže jsou platné pouze registrační průkazy vydané ČAILH.

6.

POČET ÚČASTNÍKŮ
Je vždy stanoven pro příslušnou soutěž, na základě zpětně obdržených přihlášek.
Omezení a stanovení počtu účastníků pro příslušnou soutěž je plně v kompetenci ČAILH.
Na pozdní zaslání přihlášky nebude brán zřetel !
Pozn.: do soutěže „Extraliga muži“ se nelze volně přihlásit, extraliga se řídí pravidly postupu a sestupu.

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.
Předběžné zahájení soutěžního ročníku
16.4. 2016
Předběžné ukončení soutěžního ročníku
3.7. 2016

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
o O postupujících a sestupujících bude rozhodovat barážový turnaj



Hodnocení
o Extraliga

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

o

1.liga

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

o

2.liga

- mužstva na 1 – 3 místě obdrží poháry a medaile

o

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

o

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

o

Starší žáci

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

o

Mladší žáci

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

o

Přípravka

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

o

Liga žen

- vítěz získá titul mistra ČR
- mužstva na 1 – 3 místě obdrží poháry a medai le
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Hrací doba
o Extraliga
o 1. Liga
o 2.liga
o Extraliga juniorů
o Extraliga dorost
o MČR Starší žáci
o MČR Mladší žáci
o MČR Přípravka
o Liga žen

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

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

11. TECHNICKÉ NORMY
Pozn.: V případě nedostatečného obsazení kategorie dorostu bude tato kategorie ročníkově rozdělena mezi
kategorie juniorů a starších žáků.
a)

Věkové kategorie
o Muži
o Junioři
o Junioři
o Dorost
o Starší žáci
o Starší žáci
o Mladší žáci
o Přípravka
o Ženy

b) Ročníkové výjimky
o Junioři
o Dorost
o Starší žáci
o Mladší žáci
o Přípravka

1996 a starší
1997, 1998
1997, 1998, 1999
- při neobsazení kategorie Dorostu
1999, 2000
2001, 2002
2000, 2001, 2002
- při neobsazení kategorie Dorostu
2003, 2004
2005
bez omezení věkové kategorie

dívky ročník 1996
dívky ročník 1998
dívky ročník 2000
dívky ročník 2002
dívky ročník 2004

c)

Střídavé starty
I.
Je povolené hostování mezi soutěžemi, tzv. střídavé starty.
II.
Ty jsou povoleny pouze z nižší soutěže do vyšší a za předpokladu, že hráči na střídavý
start byli označeni na soupisce mužstva před za hájením soutěžního ročníku.
III.
Na soupisce mužstva může být označeno maximálně 5 hráčů, kterým bude povolen
střídavý start.
IV.
Střídavý start je omezen počtem 5 utkání ve vyšš í soutěží, přičemž po odehrání pátého
utkání hráč musí přestoupit do mužstva vyšší soutěže a nemůže již nastupovat za mužstvo
v nižší soutěží. Pozdější přestup i do jiného oddílu nebude povolen.
V.
Výjimku v pohybu mezi soutěžemi mají hráči, kteří v příslušné s ezóně dovrší 19 let a
mladší. Tito hráči mohou na střídavý start nastupovat bez omezení počtu utkání, avšak za
předpokladu, že jsou řádně označení na soupisce mužstva před zahájením sezóny.
VI.
V jednom utkání mohou na střídavý start nastoupit maximálně 4 hráči a 1 brankář
VII.
Hráč startující na střídavý start, musí být v zápise o utkání řádně označen písmenem „S“.
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d) Soupisky A a B mužstva
I.
Hráči uvedení na soupisce "A" mužstva mohou hrát v mistrovských utkáních jen za "A"
mužstvo.
II.
Soupiska „A“ mužstva musí obsahovat nejméně 10 hráčů a 1 brankáře.
III.
Hráč uvedený na soupisce „B“ mužstva může startovat za „A“ mužstvo bez omezení
počtem utkání.
IV.
Nejvýše 3 hráči z původní soupisky, kteří neodehráli 5 utkání za "A" družstvo, mohou být
ze soupisky vyškrtnuti a nahrazeni jinými hráči do 20.5. příslušného roku.
V.
Za „A“ mužstvo mohou v jednom utkání nastoupit maximálně 4 hráči a 1 brankář
neuvedeni na soupisce „A“ mužstva.
e) 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.
f)

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

g)

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 řídícím soutěže

h) Registrační průkazy, soupisky
o Všechna mužstva jsou povinna před zahájením utkání předložit rozhodčím
registrační průkazky.
o Každé mužstvo musí do zahájení soutěže poslat řídícímu orgánu k potvrzení
soupisku.
o Při utkání předkládá rozhodčím soupisku pouze mužstvo, které má v kategoriích A
a B mužstvo, přičemž v konkrétním utkání předkládá obě soupisky.
o U mládežnických mužstev je možné povolit start více mužstvům jednoho oddílu,
které však v soutěži startují jako dva samostatné kluby bez možnosti volné výměny
hráčů mezi sebou. Tato družstva předkládají rozhodčím před utkáním společně s
registračními průkazy i seznam hráčů, potvrzený řídícím orgánem soutěže,
opravňující je startovat za dané družstvo.
o Hráč, který nebude uveden na soupisce a nebude vlastnit registrační průkaz,
nebude připuštěn k utkání!!!
o 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.
2016
o Hráč, jenž nevlastní registrační průkaz a má podanou přihlášku k registraci a
uhrazený poplatek za 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.
o Vystavování a platba registračních průkazů bude probíhat pouze převodním
příkazem nebo platbou v hotovosti. Žádný registrační průkaz nebude vydán dříve,
než proběhne jeho úhrada!
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i)

Minimální počet hráčů k utkání
o 8 hráčů + 1 brankář
Nařízení je platné pro všechny soutěže! Při porušení minimálního počtu hráčů bude
mužstvo řešeno dle tabulky pokut nad rámec disciplinárního řádu

j)

Evidence trestů
Každé mužstvo je povinné vést vlastní evidenci trestů.
o Obdrží-li v seniorské kategorii hráč druhý trest do konce utkání, automaticky se mu
zastavuje činnost na jedno utkání.
o Obdrží-li v seniorské kategorii hráč třetí osobní trest, automaticky se mu zastavuje
činnost na jedno utkání.
Pozn.: OT a OK se nesčítají.
o

Obdrží-li v mládežnické kategorii hráč třetí vyšší trest (OT, OK), automaticky se mu
zastavuje činnost na jedno utkání.
Pozn.: Pokud hráč nastoupí do utkání v době, kdy mě mít na základě evidence trestů
zastavenou činnost, bude jeho start řešen disciplinárně, jako neoprávněný start.
k)

Přestupy, hostování, střídavé starty
o Přestupy jsou povoleny dle SŘ.
o Přestupní termín končí 25.5. 2016.
o Hráč, který přestoupí do jiného klubu, musí před play-off v novém klubu nastoupit a
zúčastnit se hry minimálně ve 2 utkání základní části.
o Hráč na střídavý start, musí před play-off v novém klubu nastoupit a zúčastnit se hry
minimálně ve 2 utkání základní části.
o 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.
l)

Termíny utkání
o Jsou pevně dané dle rozpisu příslušné soutěže a v případě, že klub nebude z různých
důvodů disponovat domácí pl ochou, může si utkání předehrát či dohrát v náhradním
termínu. Utkání v náhradním termínu, proti původnímu, však musí být odehráno
nejdříve týden před a maximálně týden po původním termínu a za předpokladu
souhlasu soupeře a řídícího orgánu.
Utkání lze sehrát i na náhradním hřišti v původním termínu za předpokladu, že hřiště
není vzdáleno více jak 50 km od původního místa utkání. Bude-li utkání sehráno na
náhradním hřišti v původním termínu, není nutný souhlas soupeře a řídícího soutěže,
ale je nutné písemné potvrzení soupeře i řídícího orgánu, že berou změnu místa na
vědomí.
o Mužstva mají možnost svá utkání po dohodě se soupeřem a se svolením řídícího
orgánu přeložit i na jiný termín. Takovému požadavku bude však vyhověno pouze na
základě písemné žádosti zaslané řídícímu soutěže nejpozději 14 dní před utkáním a
to pouze v opodstatněných a ve výjimečných případech, za předpokladu, že řídící
soutěže shledá tyto důvody jako opodstatněné
o Soutěže se nebudou přerušovat

m) Zápisy o utkání
U všech mistrovských utkání se bude používat elektronický zápis.
Domácí mužstvo je povinné zajistit tiskárnu a po utkání vytisknout originál zápisu pro
rozhodčí, kopie pro soupeře a případného delegáta !
V případě, že by nebyl k dispozici elektronický zápis, domácí klub je povinen zajistit
tištěný formulář zápisů o utkání, vydané ČAILH v roce 2013.
Jedná se o propisovací variantu, kterou každý zástupce klubu obdrží poštou před zahájením
soutěže v dostatečném počtu.
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n) Puky
Soutěž se hraje výhradně puky:
o STILMAT (oficiální puk FIRS)
o SLIVVER (oficiální puk IIHF)
o IDS PRO-SHOT (náhradní varianta)
o 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.
o) Rozhodčí
Rozhodčí jsou na všechna utkání delegováni obsazovacím úsekem KR prostřednictvím
aplikace SRR.
Pořádající oddíl hradí paušály a cestovné rozhodčím před zahájením utkání na základě
obdrženého potvrzení o výkonu funkce a náhrad za dopravu dle platného sazebníku odměn.
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.

p) Delegáti
Na utkání budou nasazeni KR namátkově.
Delegáta na utkání lze nasadit na požádání klubů, v tomto případě klub, který si delegáta
vyžádal, hradí jeho plné náklady související s výkonem funkce a dopravy.
q) Hřiště
o rozměr hřiště musí být 26 - 30 m x 52 – 60 m
o hřiště musí být opatřeno speciálním plastovým povrchem určeným pro inline hokej
a schváleným řídícího orgánu
Leštěný beton a další povrchy jsou zakázány !
o Mantinely výška 1,02 – 1,20 m s madlem
o 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
o Branky musí mít instalovánu závěsnou síť
o Lajnování hřiště musí být provedeno dle pravidel a musí být vyznačeno povinných
pět bodů na vhazování
o 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
o Hřiště musí mít ukazatel času a výsledku
o Hrací plocha hřiště bude upravena tak, aby v povrchu nebyly žádné viditelné trhliny,
praskliny apod.
o Hrací plocha musí být čistá a suchá.
o V blízkosti hřiště budou uzamykatelné šatny pro hosty a rozhodčí.
o 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
r) TV utkání
Řídící soutěže se zavazuje oznámit oběma klubům minimálně 7 dní předem, že jejich utkání
bude přenášet televize nebo budou zajištěny internetové stream přenosy.
Řídící soutěže si v návaznosti na podmínky mediálního partnera vyhrazuje právo upravit
termín, začátek a podmínky kteréhokoliv utkání dle potřeb mediálního partnera
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s)

Technické náležitosti
o Rozhodčí budou důsledně kontrol ovat ustanovení o nehrajícím trenérovi
(vedoucím mužstva) !!!
o Rozhodčí zašle originál zápisu o utkání doporučenou poštou první pracovní den po
skončení utkání na adresu: ČAILH, Zátopkova 100/2, PS40, Praha 6, 160 17
o Pokud se rozhodčí nedostaví, odpovědnost za odeslání zápisu přebírá domácí
oddíl.
o V případě odebrání registračního průkazu ho rozhodčí zasílá spolu se zápisem o
utkání.
o Rozhodčí hlásí neprodleně (do 1 hod) po skončení utkání všechny mimořádné
situace a disciplinární tresty na číslo 778 722 730.
o 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.

t)

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

12. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
a) Startovné dle článku č. 4 propozic soutěží
b) Delegovaný rozhodčí má nárok na odměnu za výkon funkce na základě předpisu o výplatě
rozhodčích. Hradí pořádající oddíl před zahájením utkání.
c) K účtování poplatků je oprávněna LK a DK ČAILH
d) Registrační poplatky
o Nová registrace
300,- Kč (platnost 3 roky)
o Nová registrace hráče mladšího 18 let
100,- Kč (platnost 3 roky)
o Nová registrace ženy
100,- Kč (platnost 3 roky)
o Přestup
300,- Kč
o Hostování
300,- Kč
o Střídavý start
300,- Kč (platnost 1 sezóna)
e) Licenční poplatky
o Rozhodčí
200,- Kč / sezóna
o Trenér
300,- Kč / platnost 5 let
Poplatek za registrační průkaz musí být uhrazen před vydáním RP, v opačném případě nebude RP
vydán.

13. MARKETINGOVÉ NÁLEŽITOSTI
Klub je povinen se podřídit kolektivní marketingové smlouvě uzavřenou mezi ČAILH a partnerem.
Na základě případné smlouvy je klub povinen ČAILH poskytnout určené marketingové plochy (přední
strana přilby o rozměru 15 x 5 cm a rukávy dresu o rozměrech 30 x 15 cm).
Klub je povinen ČAILH poskytnout 2 ks reklamní plochy na mantinelu domácího hřiště o rozměrech
90 x 300 cm a umístit na nich reklamu, kterou od ČAILH obdrží.

14. TERMÍNY ŠKOLENÍ (předběžné)
 Školení trenérů
 Školení rozhodčích
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PROPOZICE SOUTĚŽÍ INLINE HOKEJE 2016
Tabulka pojmů
ČAILH
LK
DK
KR
SŘ
DŘ

=
=
=
=
=
=

Česká asociace inline hokeje
Ligová komise
Disciplinární komise
Komise rozhodčích
Soutěžní řád
Disciplinární řád

15. TABULKA POKUT NAD RÁMEC SOUTĚŽNÍHO A DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU
MUŽSTVA
1. Odhlášení mužstva ze soutěže před zahájením
V průběhu soutěže

5.000,- Kč
10.000,- Kč

2. Nedostavení se k utkání bez důvodu
- 1. případ
- 2. případ
- 3. případ

5.000,- Kč
7.500,- Kč
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. Nesprávný počet hráčů ke hře dle technických norem (8+1)

1.500- Kč

7. Pozdní nastoupení k utkání z viny družstva

200,- Kč

8. Neoprávněný start hráče bez RP nebo neuvedeného na soupisce
- 1. případ
- další případ
9. Pozdě předložené podklady k utkání mužstvem

1.000,- Kč
+1.000,- Kč
200,- Kč

10. Nepředložené podklady k utkání mužstvem

1.000,-

11. Zesměšňování nebo znehodnocování utkání

5.000,- Kč

12. Urážky řídících členů ČAILH

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 nahlášené povinné informace 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

Všechny výše uvedené přestupky budou též dále řešeny DK dle SŘ
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PROPOZICE SOUTĚŽÍ INLINE HOKEJE 2016
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 Propozice jsou platné pro všechny členské kluby ČAILH startujících v mistrovských soutěží.
 Propozice jsou platné od 1.2. 2016.
 Za porušení propozic se členský klub vystavuje disciplinárnímu postihu
 Podáním přihlášky do příslušné soutěže zástupce klubu automaticky souhlasí s propozicemi
 Změny v propozicích může prezídium učinit kdykoliv a následně změnu oznámí příslušným
klubům.

Za ČAILH
Tomáš Würtherle
Prezident ČAILH
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