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Seminář klubů
•

Shrnutí základních informací ze semináře klubů z 01. září v Praze na Strahově,
týkající se:
–
–
–
–
–

COVID-19 opatření
Nejdůležitější úpravy systému soutěží v návaznosti na opatření COVID-19
Úpravy systémů soutěží
Úpravy elektronických systémů
Kategorie přípravek

COVID-19 opatření
Sezona 2020/2021

COVID-19 opatření
•

Aktuální informace uveřejňovány na
www.StredoceskyHokej.cz => Sezona 2020/2021

•

Přijatá opatření ČSLH:
–
–
–
–
–
–

PŘEHLED OPATŘENÍ ČSLH COVID-19
Povinnosti pro kluby
Organizace tréninků
Opatření pro rozhodčí
Organizace utkání
Pravidla provozování hlediště

COVID-19 – úprava
systému soutěží
Sezona 2020/2021

COVID-19 – úprava systému soutěží
6. Odložené utkání, s výjimkou utkání play-off, musí být sehráno:
a)
jedná-li se o případ, kdy jedno nebo obě družstva nemohou utkání příslušné soutěže
odehrát z důvodu karanténního opatření přijatého příslušnou krajskou hygienickou stanicí či
jiným příslušným orgánem z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 u některého z členů družstva
klubu (dále také jako „Karanténní opatření“) a vztahujícího se na celé družstvo klubu, do 40 dnů
od původního termínu, nejpozději však do posledního dne příslušné části soutěže,
nestanoví-li STK ČSLH jinak,
b)
nejedná-li se o případ uvedený pod písm. a) tohoto odstavce, do 14 dnů od původního
termínu, nejpozději však do posledního dne příslušné části soutěže, nestanoví-li STK ČSLH jinak,

•

přičemž nebude-li odložené utkání sehráno v souladu s výše uvedeným, rozhodne o výsledku
utkání STK ČSLH:
– v případech uvedených pod písm. a) tohoto odstavce dle čl. 410 písm. f) SDŘ (=utkání
nezapočítávat, tj. považovat za nesehrané.),
– v ostatních případech dle možností specifikovaných v čl. 410 SDŘ s přihlédnutím k veškerým
okolnostem souvisejícím s nesehraným utkáním.

COVID-19 – úprava systému soutěží
Pro utkání play-off platí, že nebude-li odehráno:
•
utkání z důvodu Karanténního opatření vztahujícího se na celé družstvo jednoho ze zúčastněných klubů, rozhodne STK
ČSLH o výsledku utkání dle čl. 410 písm. b) SDŘ kontumací utkání ve prospěch družstva, které bylo připraveno k utkání
nastoupit,
•
utkání z důvodu Karanténního/Karanténních opatření vztahujícího/vztahujících se na celá družstva obou zúčastněných
klubů, rozhodne STK ČSLH o výsledku utkání dle čl. 410 písm. f) SDŘ, přičemž v takovém případě může STK ČSLH
rozhodnout o snížení počtu utkání příslušné série play-off tak, aby v případě ukončení Karanténního/Karanténních
opatření vztahujícího/vztahujících se na celé družstvo jednoho nebo obou zúčastněných klubů, bylo možné určit družstvo,
které má nárok na postup do dalšího kola play-off, resp. do vyšší soutěže, resp. nárok na titul Mistr České republiky v
příslušné věkové kategorii,
•
z důvodu Karanténního/Karanténních opatření vztahujícího/vztahujících se na celá družstva obou zúčastněných klubů
žádné utkání příslušné série play-off, nárok na postup do dalšího kola play-off, resp. do vyšší soutěže, resp. nárok na titul
Mistr České republiky v příslušné věkové kategorii nevzniká žádnému z příslušné série play-off účastnících se klubů, a to s
výjimkou Chance ligy, v níž nárok na postup do vyšší soutěže v případě předčasného ukončení play-off navzdory využití
procesních postupů uvedených shora náleží družstvu, které bude ke dni ukončení play-off ve hře o postup do vyšší soutěže
(tj. nebude vyřazeno v žádném z předcházejících kol play-off), a zároveň z družstev, která budou ke dni ukončení play-off ve
hře o postup do vyšší soutěže, dosáhlo nejvyššího pořadí v části soutěže bezprostředně předcházející vyřazovací části
soutěže (tzv. play-off),
•
utkání v řádném termínu z důvodu jiného, nežli z důvodu Karanténního/Karanténních opatření vztahujícího/vztahujících se
na jedno nebo obě družstva zúčastněných klubů, rozhodne STK ČSLH o výsledku utkání dle možností specifikovaných v čl.
410 SDŘ s přihlédnutím k veškerým okolnostem souvisejícím s nesehraným utkáním.

COVID-19 – úprava systému soutěží
7. V případech, kdy herní systém části příslušné soutěže stanovuje nárok na postup
určitého počtu družstev do další části příslušné soutěže, nebo nárok na postup
určitého počtu družstev do vyšší soutěže, nebo nárok určitého družstva na titul Mistr
České republiky v příslušné věkové kategorii, vzniká takový nárok pouze těm
družstvům, která v předcházejícím průběhu příslušné části soutěže (u částí soutěže, v
nichž se započítávají výsledky utkání z předchozích částí soutěže, platí, že se
započítávají všechna odehraná utkání z těchto částí soutěže) odehrají minimálně 50%
utkání. Dosáhne-li některé z družstev umístění, které by zakládalo jeho nárok na
postup do další části soutěže, nebo nárok na postup do vyšší soutěže, nebo nárok na
titul Mistr České republiky v příslušné věkové kategorii, ale neodehraje minimální
počet 50% utkání v předcházejícím průběhu soutěže, vzniká na místo tohoto družstva
takový nárok družstvu na dalším místě tabulky, které tento minimální stanovený počet
utkání odehrálo. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na play-off.

COVID-19 – úprava systému soutěží
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po
skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna
zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto
ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude
kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které
bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude při určení
konečného pořadí družstev postupováno obdobně podle čl. 418 SDŘ.

V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

COVID-19 – úprava systému soutěží
• SDŘ – Článek 418
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
čl. 417 SDŘ, pokud lze mezi všemi družstvy v rovnosti započítat stejné množství
vzájemných utkání,
c) nelze-li určit pořadí podle písm. a) a b) tohoto článku, rozhoduje o pořadí vyšší
průměrný brankový rozdíl na jedno utkání, případně vyšší průměrný počet
vstřelených branek na jedno utkání,
d) pokud pořadí nelze určit podle písm. a) až c) tohoto článku, postupuje se podle
písm. j) a k) čl. 417 SDŘ.

COVID-19 – úprava systému soutěží - příklady
•

Tým A – Tým B (základní část)
–
–

•

Tým A – Tým B (play-off)
–
–

•

Tým A karanténa => až 40 dní na dohrání, nejpozději však do posledního dne daného kola play-off
Nesehráno => utkání kontumováno ve prospěch Tým B

Tým A – Tým B (základní část)
–
–
–

•

Tým A karanténa => až 40 dní na dohrání, nejpozději však do posledního dne základní části
Nesehráno => utkání „nesehráno“, nezapočítává se

Tým A karanténa => až 40 dní na dohrání , nejpozději však do posledního dne základní části
Následně tým B karanténa => až 40 dní na dohrání (od původního termínu), nejpozději však do posledního dne
základní části
Nesehráno => utkání „nesehráno“

Tým A – Tým B (play-off)
–
–
–

Tým A karanténa => až 40 dní na dohrání, nejpozději však do posledního dne daného kola play-off
Následně tým B karanténa => až 40 dní na dohrání (od původního termínu), nejpozději však do posledního dne
daného kola play-off
Nesehráno => utkání oboustranně kontumováno

COVID-19 – úprava systému soutěží - příklady
Soutěž - celkem 30 utkání
Pořadí

Tým

PU

B

PB

1

A

14

42

3

2

C

18

32

1,77

3

B

17

30

1,76

Tým A neodehrál 50% utkání = nemá nárok na postup

Úpravy systému
soutěží
Sezona 2020/2021

Úprava systému soutěží
Všeobecná ustanovení:
9. Současně s platnými hráčskými průkazy, resp. se seznamem hráčů v soutěžích, kde je taková povinnost výslovně
stanovena, je vedoucí družstva povinen předložit před utkáním hlavnímu rozhodčímu ke kontrole platné trenérské
průkazy trenéra a jeho asistenta(ů), a dále platné funkcionářské průkazy všech osob, které mají při příslušném utkání
působit na hráčské lavici družstva Klubu a které v příslušném utkání nevykonávají činnost trenéra nebo nejsou hráčem
v dresu ve smyslu Pravidel. V případě vedoucího družstva je vždy vyžadováno předložení platného funkcionářského
průkazu, a to bez ohledu na skutečnost, zda je vedoucí družstva zároveň hráčem v dresu ve smyslu Pravidel, držitelem
platného trenérského průkazu, nebo přímo osobou vykonávající v předmětném utkání činnost trenéra.

 Všichni na hráčské lavici průkaz funkcionáře + uvedení v zápisu o
utkání => Průkazy předkládat společně s průkazy hráčů a trenérů
 Výjimka zdravotník a hlavní pořadatel
 Mimo kategorie přípravek (2. – 5. třída)

Úprava systému soutěží – žákovské soutěže!
Zrušeny články ohledně startu žáků o jednom víkendu:

Ustanovení čl. 220 SDŘ se nevztahuje na kluby mající družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ
„C“ a LMŽ „D“.
Hráč klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“, smí v rámci
uvedených soutěží nastoupit o víkendu pouze za družstvo LSŽ „A“, nebo za družstvo LSŽ „B“, resp. za družstvo LMŽ „C“,
nebo za družstvo LMŽ „D“. Porušení znamená neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky

Úprava systému soutěží – žákovské soutěže!
Soutěžní a disciplinární řád – v platnosti Článek 220
•

Má-li Klub v soutěžích jedné věkové kategorie dvě družstva, Hráč, který v příslušné Sezóně hrál dle
odst. 2. čl. 327 SDŘ v 50% utkání za "A" družstvo, nemůže již v této Sezóně nastoupit za "B"
družstvo.

Startují

Výjimka

LSŽ A

2006 a 2007

3 hráči 2008

LSŽ B

2006 a 2007

3 hráči 2008

LMŽ C

2008 a 2009

3 hráči 2010

LMŽ D

2008 a 2009

3 hráči 2010

50 %
50 %

Malý hokejový zápis
Nové kontroly/funkce:
•
celkový počet hráčů na soupisce nepřesáhne povolený počet hráčů do utkání stanovený řídícím orgánem
soutěže,
•
počet mladších hráčů v zápisu o utkání nepřesáhne jejich povolený počet řídícím orgánem soutěže
•
počet Cizinců, tj. hráčů cizí státní příslušnosti, kteří v soutěžích ČSLH nepůsobili ve třech po sobě jdoucích
sezónách, v zápise o utkání nepřesáhne jejich povolený počet řídícím orgánem soutěže, přičemž v této
souvislosti si dovoluji vyzvat kluby ledního hokeje, aby registračnímu oddělení ČSLH nahlásili hráče, kteří
mají v sezóně 2020-2021 nastupovat k soutěžním utkáním za klub a kteří by dle shora uvedené definice
pojmu Cizinec již neměli být v soutěžích ČSLH považováni Cizince, tedy hráče, kteří v soutěžích ČSLH
působili ve třech po sobě jdoucích sezónách,
•
hráč, který v evidenci trestů ve smyslu čl. 529 soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále také jako
„SDŘ“) dosáhl hranice 40 bodů, nebude připuštěn k následujícímu utkání družstva příslušného klubu v
soutěži, v níž uvedené hranice dosáhl
•

minihokej 4. tříd – povinně vyplnit zvolený typ hřiště

Malý hokejový zápis
Sezónní soupisky:
•
možnost editovat
sezónní soupisky
•
na hlavní stránce
Malého hokejového
zápisu tlačítko „Sezónní
soupisky“ -> výběr
týmu

Přípravky
Sezona 2020/2021

Systém zápasů – turnaje minihokejů
Turnajový mód – pořádající oddíl zadává termíny pro všechna utkání na turnaji!

Systém zápasů – turnaje minihokejů
Pozor na filtry – pro turnaje je nutné přepnout z „Výběr klubu“ na „Stadion“

Minihokej – složení turnajů
V případě, že se turnaje účastní pouze kluby s „A“ a „B“ týmy, odehraje každý „A“ tým
proti každému „A“ týmu („B“ tým proti „B“ týmu).

Minihokej – složení turnajů
V případě, že se turnaje účastní pouze kluby s „A“ a „B“ týmy, odehraje každý „A“ tým
proti každému „A“ týmu („B“ tým proti „B“ týmu).

Minihokej – složení turnajů
V případě, že se turnaje účastní pouze kluby s „A“ týmy, utkání „B“ týmů se nepořádají
(hraje se jen na jedné polovině)
7. kolo HC Poděbrady
HC Spartak Žebrák

HC Rakovník
HK Kralupy n. Vltavou

HC Buldoci Neratovice SK Černošice

HC Příbram

HC Lev Benešov

HC Berounští Medvědi
HC Příbram C / ?
/ Slavoj Vel. Popovice
TJ Tatran Sedlčany / HC
HC Benátky n. J.
Lev Benešov C

HC Nymburský Lev

SC Kolín

Mělník / ?

Rytíři Kladno

HK LEV Slaný

PZ Kladno / ?

HC Rytíři Vlašim

BK Mladá Boleslav

HK Čáslav / ?

Minihokej – složení turnajů
Pokud turnaj není plně obsazen (celkem 6 týmů), ale některá mužstva mají i „B“ týmy, pořádající oddíl
může přizvat k turnaji jiný tým pro doplnění – v takovém případě:
• nahlásí pořádající oddíl skutečnost sportovně-technické komisi (ta doplní utkání do systému zápasů)
• tato se stávají plnohodnotnými utkání v turnaji se všemi náležitostmi
Příklad 1:
• Turnaj v Kralupech nad Vltavou se účastní HC Příbram pouze s týmem „C“
1. kolo HC Rakovník

HK LEV Slaný

HK Kralupy n. Vltavou HC Příbram

HK Čáslav / ?

HC Poděbrady

Mělník / ?

Rytíři Kladno

PZ Kladno / ?

HC Buldoci Neratovice HC Rytíři Vlašim

HC Nymburský Lev

BK Mladá Boleslav

HC Benátky n. J.

HC Spartak Žebrák

HC Berounští Medvědi
HC Příbram C / ?
/ Slavoj Vel. Popovice

HC Lev Benešov

SK Černošice

•

TJ Tatran Sedlčany / HC
SC Kolín
Lev Benešov C

Po dohodě klubů přicestuje na turnaj Příbram se 2 týmy:
–
–

tým HC Příbram ( označený písmenem „D“) přidán do turnaje
do systému zápasů (a malého hokejového zápisu) zadána utkání

Minihokej – složení turnajů
Příklad 1:
• Turnaj v Kralupech nad Vltavou se účastní HC Příbram pouze s týmem „C“
• Po dohodě klubů přicestuje na turnaj Příbram se 2 týmy:
–
–

tým HC Příbram ( označený písmenem „D“) přidán do turnaje
do systému zápasů (a malého hokejového zápisu) zadána utkání

Minihokej – složení turnajů
Příklad 2:
• Turnaj na ZS Slaný se účastní PZ Kladno pouze s „A“ týmem, turnaje se účastní i „vypárovaná“
mužstva
1. kolo HC Rakovník

HK LEV Slaný

HK Kralupy n. Vltavou HC Příbram

HK Čáslav / ?

HC Poděbrady

Mělník / ?

Rytíři Kladno

PZ Kladno / ?

HC Buldoci Neratovice HC Rytíři Vlašim

HC Nymburský Lev

BK Mladá Boleslav

HC Benátky n. J.

HC Spartak Žebrák

HC Berounští Medvědi
HC Příbram C / ?
/ Slavoj Vel. Popovice

HC Lev Benešov

SK Černošice

•

TJ Tatran Sedlčany / HC
SC Kolín
Lev Benešov C

Turnaje lze zkombinovat upraveným pořadím utkání, aby každý tým odehrál 2 utkání, např.:

Přípravka – technické normy
Zápis o utkání se zpracovává v „MEZ“, na utkání není přítomen zapisovatel, zápis o
utkání spravuje domácí oddíl.
Hrací doba

Hřiště

Výsledky / statistiky

Branky

5. třídy

3 x 20 čistý čas
18/20 utkání

celé hřiště

výsledek se po třetině smaže
statistiky se neevidují

běžné

4. třídy

3 x 15 letmé stříd.
18 turnajů

volí domácí

neevidují se

snížené

3. třídy

3 x 15 letmé
12 turnajů

ve třetině

neevidují se

snížené

2. třídy

3 x 15 letmé
12 turnajů

ve třetině

neevidují se

snížené

