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Výkonný výbor MHL Skuteč / STK
PŘÍJMENÍ a JMÉNO

ADRESA / e-mail

Jakub Cimburek
Vedoucí MHL a předseda STK
Marcel Čmelík
Pokladník a člen STK
Libor Hladík
Jednatel a člen STK

MOBIL

Chrast u Chrudimi

TEL. ZAM.

773 988 893

jakubcimburek@seznam.cz

Hrochův Týnec

608 248 560

cmelik@cmelik.cz

Řepníky

728 059 898

liborhladik@seznam.cz

Bankovní spojení / webové stránky
bankovní spojení, číslo účtu
webová adresa

http://www.lnskutec.cz/

Odborné komise MHL a jejich složení
Disciplinární komise
JMÉNO

Láďa Menc
předseda
Jiří Budínský
člen
Lukáš Kouřílek
člen

ADRESA / e-mail

MOBIL

Štěpánov u Skutče
vtipil.pavel@seznam.cz
Skuteč
jbud@atlas.cz

732 668 865
724 702 742

Komise rozhodčích
JMÉNO

JAVŮREK Jiří
předseda
KUNHART Luboš
předseda

ADRESA / e-mail

MOBIL

Sládkova 862, 539 73 Skuteč
jiri.javurek@sendme.cz
Štěpánov 79, 539 73 Skuteč
lubos.kunhart@email.cz

604 738 558
733 323 558

Sládkova 862, 539 73 Skuteč
22.mates@seznam.cz

JAVŮREK Matěj

737 544 564

Seznam zimních stadionů - okres CHRUDIM
ZNAK

HLI
CHR
SKU

MíSTO

Hlinsko
Chrudim
Skuteč

ADRESA

TELEFON ZS

Olšinky 383
V Průhonech 503
ČSA 972

773 802 321
469 669 276
469 350 128
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VEDOUCÍ ZS

Pavel Kabele
Luděk Marousek
Hana Malinská

TELEFON

608 889 739
603 892 855
775 559 856

Adresář klubů ze sezony 2020/2021
č.

HOK

JMÉNO a E-MAIL
organizačního pracovníka

MOBIL

CHLUMĚTÍN

Honza Vaníček
honza.vanicek@seznam.cz

733 782 009

02

HOSTOVICE - Radioaktivita

Jakub Kostelecký
kosteleckyjakub@seznam.cz

739 060 899

03

OTRADOV - PSTRUZI

Michal Černý
.............................@seznam.cz

723 745 829

04

ŘEPNÍKY

Libor Hladík
LiborHladik@seznam.cz

728 059 898

HLINSKO - Skulls HC

Filip Chaloupka
filip@hcskulls.cz

774 135 539

ZAJEČICE

Jiří Komárek, jirka.bzuk@seznam.cz
Michal Bačkovský,
backovsky.michal@seznam.cz

777 170 533
724 417 229

07

SKUTEČ - Jokerit

Michal Březina
brezina@europe-installation.com
Luboš Částek

774 038 866
775 011 981

08

ŠTĚPÁNOV

Ladislav Menc
vtipil.pavel@seznam.cz

732 668 865

09

TELECÍ - Sokol

Jakub Němec
kouba229@seznam.cz

731 021 343

PARDUBICE - Tygři

Lukáš Málek
malas66.lm@gmail.com

730 639 615
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TEL. ZAM.

Seznam rozhodčích - okolí Skutče
PŘÍJMENÍ a JMÉNO

BOHUNĚK Ondřej
HÁJEK Aleš
HÁJKOVÁ Kristýna
HAVEL Michal
RULÍČEK Petr
ŘÍHA Jaromír
TEPLÝ Radek

ADRESA / E-MAIL

Nádražní 284, 538 21 Slatiňany
O.Bohunekk@seznam.cz
539 56 Vrbatův Kostelec 102
ales.hajek@seznam.cz
539 56 Vrbatův Kostelec 102
hajkovakristyna1@seznam.cz
539 71 Horní Holetín 16
havel.mich@seznam.cz
Řestoky 165, 538 51 Chrast u Chrudimě
petr.rulicek@seznam.cz
Poličská 1238, 539 01 Hlinsko
jardik.riha@seznam.cz

539 56 Vrbatův Kostelec 46
radekteply@centrum.cz

MOBIL

TEL. ZAM.

608 156 135
776 826 800
777 826 870
736 741 989
775 720 212
737 819 612
776 240 249

Seznam rozhodčích - MHL
PŘÍJMENÍ a JMÉNO

ADRESA / E-MAIL

MOBIL

JAVŮREK Jiří

Sládkova 862, 539 73 Skuteč
jiri.javurek@sendme.cz

JAVŮREK Matěj

Sládkova 862, 539 73 Skuteč
22.mates@seznam.cz

737 544 564

KOLÁŘ Pavel

Radim 76, 538 54 Luže
pajaskolar@gmail.cz

608 141 293

TEPLÝ Daniel

530 02 Kostěnice 3
daniel.teply33@gmail.com

774 940 984

poznámka

604 738 558

Skuteč
DALECKÝ Michal

Dalecky12@gmail.com

735 087 943
774 910 025

FLORIAN Petr

Skuteč
Petrflorian18@seznam.cz

KUNHART Luboš

Štěpánov 79, 539 73 Skuteč
lubos.kunhart@email.cz

733 323 558

REZERVNÍ ROZHODČÍ

Hlinsko

profík

JEŽEK Jan
Dostál Matěj
CIMBUREK Jakub

603 966 084
Pěšice
mates.dost@gmail.cz

laik
721 695 369

Chrast u Chrudimi
jakubcimburek@seznam.cz
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773 988 893

laik

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Utkání se hrají podle Pravidel ledního hokeje v platném znění (dále také jako „Pravidla“), dle domácích ustanovení.

Článek 1 - Právo účasti družstev v soutěži
a) Právo účasti v soutěži získá klub umístěním v předcházejícím ročníku nebo přijetím se souhlasem Vv MHL.
b) Startovné pro sezónu je stanoveno ve výši:

100,-Kč

c) Účast klubu v soutěžním ročníku je podmíněna složením kauce (vkladu) ve výši:

1.500 Kč

Kauce bude použita na úhradu poplatku za disciplinárního provinění. Nevyčerpaná kauce bude po skončení
sezóny vrácena na základě žádosti, pokud nebudou mít vůči výkonnému výboru jiné závazky.
d)
HOK je povinen předložit řídícímu orgánu soutěže nejpozději 3 dny před zahájením soutěže soupisku
družstva , přičemž na soupisce musí být uvedeno nejméně 16 hráčů včetně nejméně jednoho brankáře. (Soupiska
může obsahovat max. 25 hráčů a může se během ligy doplňovat na max. počet, avšak pouze do 31.12.)

Článek 1.1 - Právo účasti hráčů v soutěži
a) Soutěže se mohou zúčastnit hráči (hráčky) od 16 let (do 18 let se souhlasem rodičů). Všichni startují na vlastní
nebezpečí, což potvrzují uvedením na soupisku družstva MHL Skuteč a zároveň souhlasí se zveřejněním
osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození) na webových stránkách ligy. Registrované hráčky nastupují
bez omezení. Pokud hráč hrál registrovanou soutěž a poté začal hrát v MHL (byl zapsán na soupisku do 31.12.)
není to přestupek proti pravidlům. V každém družstvu můžou být maximálně tři hráči se statusem
registrovaného hráče (R), kteří nastoupí do utkání.
b) Soutěže se nemohou zúčastnit hráči, kteří po zapsání na soupisku MHL aktivně hrají v registrované soutěži (tyká
se i meziokresního přeboru). Hráč, neuvedený v seznamu hráčů - v „tištěné“ podobě zápisu o utkání, nemůže
nastoupit k utkání!
c) Status registrovaného hráče (R) – hráč který hrál registrovanou soutěž mužů od úrovně kraje (KSM, KLM),
extraligu + ligu juniorů a extraligu + ligu dorostu. Status registrovaného hráče po dovršení 35 let věku se ruší.
d) Brankáři se můžou využívat ve více družstvech - můžou být na více soupiskách !
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Článek 2 - Mistrovská utkání - začátky, hrací doba
a) Všechna mistrovská utkání se hrají na zimní stadionu ve Skutči ve stanovených dnech a hodinách.
b) Začátky mistrovských utkání v sobotu, v neděli, ve svátek a o prázdninách mohou být nejdříve v 7:00 a nejpozději

ve 20:30 hod., ve všední den nesmí být dříve než v 18:00 hod. a později než ve 20:30 hod., pokud se kluby
písemně, nedohodnou jinak.
c) Hrací doba u všech utkání v základní části je 3 x 17 minut čistého času, v play – off 3 x 20 minut čistého času.

Utkání může být zahájeno, jestliže družstva mají k dispozici (na hrací ploše před zahájením utkání) min 1 brankáře
a 7 hráčů.

Článek 2.1 – Mistrovská utkání - změny termínů, předehrání, odložení a nesehrání
utkání
a) Předehrávání utkání je možné, pokud dojde ke vzájemné dohodě klubů. STK bere změnu pouze na vědomí.
b) Odkládat utkání na pozdější termín, než byl určen , bez povolení STK je nepřípustné! V případě opodstatněného
odložení termínu utkání, zašlou elektronickou poštou na adresu: lIborhladik@seznam.cz. , dále neprodleně
telefonicky vyrozumí delegované rozhodčí o odložení/zrušení utkání.
a) Nesehrání utkání z důvodu nemoci velkého počtu hráčů některého ze soupeřů, je povinností HOK:
- neprodleně oznámit tuto skutečnost telefonicky soupeři, STK a delegovaným rozhodčím
nejpozději do 48 hodin dohodnout se soupeřem náhradní termín a STK požádat o povolení sehrát utkání po
řádném termínu a zaslat elektronickou poštou na adresu: lIborhladik@seznam.cz.
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Článek 3 - Zápis o utkání
Zápis o utkání se pořizuje na schválených tiskopisech v jednom vyhotovení originálu a je stanovena odpovědnost:
a) Vedoucí družstva domácích - před utkáním:
 poskytuje „Zápis o utkání“,
 vyplňuje číslo utkání, přesný název družstva soupeře, datum, hodinu,
 vyplní své jméno a příjmení a Zápis podepíše,
b) Vedoucí družstva hostů - před utkáním:
 vyplňuje sestavu hostů a současně vyplní své jméno a příjmení a Zápis rovněž podepíše,

předá Zápis o utkání rozhodčím / zapisovateli
d) Zapisovatel
- před utkáním:
překontroluje všechny údaje uvedené vedoucími družstev v Zápise a případně je požádá o doplnění povinných
údajů nebo o provedení opravy,
- během utkání:
 sleduje účast hráčů ve hře a zaznamenává čas střídání brankářů, v mimořádných situacích (tresty brankářů
apod.) zaznamenává potřebná čísla hráčů, včetně časů,
 zaznamenává dosažené branky - čas, čísla střelců a hráčů, jimž byly přiznány asistence,
 zaznamenává všechny tresty uložené rozhodčími, včetně čísel potrestaných hráčů, provinění, čas, kdy byly
tresty uloženy, délku jejich trvání, časy začátků a ukončení trestů, popř. číslo náhradníka na TL,
 zaznamenává každé trestné střílení, včetně jména hráče, který je prováděl a včetně výsledku TS,
 zajišťuje, aby tresty a dosažené branky byly přesně vyznačeny na ukazateli stavu utkání,
 prostřednictvím trestoměřičů zajišťuje, aby všichni potrestaní hráči odpykali přesný čas,
 přesně vede všechny změny nařízené hlavním rozhodčím,
- po utkání:
 proškrtne nevyplněné údaje v Zápisu o utkání v rubrikách seznam hráčů, góly, asistence, tresty,
 ověří své záznamy o účasti hráčů obou týmů ve hře a hráče vč. brankářů, kteří nezasáhli do utkání - po
konzultaci s vedoucími družstev - vyškrtne ze Zápisu o utkání,
 zajistí podpisy vedoucích družstev v příslušných rubrikách.
e) Vedoucí obou družstev po utkání:
 jsou povinni podepsat zápis v části tresty a v části zranění. Tímto berou na vědomí uložené tresty hráčům
 v případě mimořádné události - tj. předčasné ukončení utkání, uložení trestu ve hře apod. - podepíší v Zápise
o utkání záznam, který je hlavní rozhodčí povinen provést ihned po utkání v rubrice „Poznámky k utkání“,
 nemají právo se vyjadřovat k výkonu rozhodčích do Zápisu,
 spolu se zapisovatelem vyškrtnou ze seznamu hráčů všechny, kteří nezasáhli do hry, vč. brankáře (v případě,
že hráč v utkání nenastoupil, ale odpykal trest za HL či brankáře, nemůže být ze zápisu vyškrtnut),
g) Hlavní rozhodčí - nebo rozhodčí uvedený v Zápisu na prvním místě:
 po skončení utkání vyplňuje poznámky k utkání, Zápis podepíše pod své jméno a za poznámky k utkání,
 bude-li rozhodčí do Zápisu o utkání uvádět mimořádné události (uložení TH, předčasné ukončení utkání,
nezahájení utkání apod.), je povinen s nimi prokazatelně seznámit vedoucí obou družstev, kteří tyto
poznámky podepíší. Bez tohoto záznamu mohou řídicí orgány projednávání případných námitek zamítnout.
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Článek 4 - Kontrola totožnosti hráčů
Kapitánu družstva a vedoucímu družstva umožní rozhodčí nahlédnout do zápisu o utkání za účelem zjištění jména
a příjmení kteréhokoliv hráče družstva soupeře.
1. Kapitán družstva může požádat o kontrolu totožnosti kteréhokoliv hráče nebo hráčů soupeře přítomných
v prostorách zimního stadionu.
2. V utkání je povinen rozhodčí takové žádosti vyhovět do zahájení třetí třetiny, později vyhoví rozhodčí takovému
požadavku, považuje-li jej za odůvodněný.
Kontrolu totožnosti provede za přítomnosti vedoucích obou družstev Rozhodčí takto:
a) kontrolou občanského průkazu Hráče a porovnáním se skutečností,
b) kontrolovaný Hráč je povinen se podepsat do zápiu o utkání.
2. Rozhodčí učiní závěr, zda totožnost Hráče odpovídá. V záporném případě nepřipustí Hráče k dalšímu
pokračování utkání, o výsledku rozhodne Řídící orgán soutěže či jeho komise nebo činovník. Řídící orgán
soutěže si může způsob provedení kontroly totožnosti dále zkonkretizovat.
Dále platí:
a) Povinností rozhodčího je v každém případě, kdy je provedena kontrola totožnosti hráče(-ů), její výsledek
zaznamenat v Zápise o utkání následujícím způsobem:
„Provedena kontrola totožnosti hráče(-ů) HC …………….…, ID hráče ……..…..., jméno a příjmení, datum narození
s výsledkem negativním (nebo pozitivním).“
a toto nechá podepsat kontrolovaným (-i) hráčem (-i ).
b) Rozhodčí z dostupných podkladů posoudí totožnost hráče. V případě, že totožnost odpovídá, hráč pokračuje v
utkání, v opačném případě hráč nesmí v utkání dál hrát. Rozhodčí svoje konečné rozhodnutí a srozumitelný závěr
provedené konfrontace zapíše do zápisu o utkání a neukládá se žádný trest. V případě, že se kontrolovaný hráč
z jakéhokoliv důvodu ke kontrole totožnosti nedostaví, v utkání nesmí pokračovat.
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Článek 5 - Řízení utkání a náhrady rozhodčích
a) Odměny rozhodčím jsou vypláceny v hotovosti bezprostředně před zahájením utkání VD. Pokud vedoucí
družstva odměny nevyplatí, rozhodčí poznamená tuto skutečnost v zápise o utkání a zašle vyúčtování řídícímu
orgánu soutěže. Odměny v tomto případě vyplatí rozhodčím přímo řídící orgán z kauce a klub je potrestán
pokutou ve výši 200,- Kč.
b) Mistrovská utkání soutěže řídí kvalifikovaný rozhodčí, delegovaný předsedou komise rozhodčích.
c) Nedostaví-li se k utkání delegovaní rozhodčí, dohodnou se vedoucí družstev na náhradním rozhodčím. Jestliže
se původně delegovaný rozhodčí dostaví během utkání, ihned nahradí dočasného náhradního rozhodčího.
d) Utkání play off , budou řízena systémem dvou rozhodčích s tím, že rozhodčím bude odměna procentuálně
navyšována, dle přílohy 1.1.
Jsou-li podle názoru hlavního rozhodčího barvy dresů soupeřících družstev natolik podobné, že by to mohlo vést
k nesprávnému výroku rozhodčích, je povinností domácího družstva převléknout dresy, pokud to rozhodčí nařídí.

Tabulka vzdáleností
SKUTEČ

Hlinsko
Holetín
Kostěnice
Hrochův Týnec
Chrast u Chrudimě
Luže - Radim
Slatiňany
Vrbatův Kostelec
Řestoky

15
11
22
15
7
9
18
8
12

Poznámka: případnou odchylku od uvedených vzdáleností rozhodčí zdůvodní ve vyúčtování.
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Článek 6 - Disciplinární komise a disciplinární tresty
a)

b)
c)

Disciplinární komise (dále jen DK) dbá na sportovní průběh utkání. Ze Zápisu o utkání projedná příčiny vyloučení
hráčů a činovníků. DK proto důrazně ukládá zapisovatelům a rozhodčím, aby zodpovědně, čitelně a přesně
vyplňovali Zápisy o utkání. Rozhodčí je povinen popsat veškeré větší tresty uložené v utkání (OT, OK, TH),
průběh utkání a události na ledě a v areálu ZS, které se vztahují k utkání.
Provinění, ke kterým dojde v souvislosti s konkrétním utkáním projedná disciplinární komise (dále jako „DK “),
kterému je řídícím orgánem soutěží, tj. svěřeno „technické“ řízení těchto soutěží.
Za každý případ disciplinárního provinění a jeho řešení, klub uhradí poplatek dle DŘ . K úhradě tohoto
poplatku bude použita kauce, kterou je povinen každý klub složit na účet před zahájením soutěže.
V závažnějších případech bude klub, resp. hráč pozván na jednání DK.

d)

V případě uložení výjimečné pokuty jednotlivci nebo kolektivu je povinností klubu dodržet termín splatnosti,
tj. nejpozději do 10 dnů od data odeslání rozhodnutí. Nebude-li stanovený termín dodržen zastaví DK činnost
příslušnému družstvu do doby uhrazení postihu a předložení dokladu o zaplacení.

e)

Hráč , jemuž je rozhodčími utkání uložen trest ve hře (TH), má okamžitě nepodmíněně zastavenou činnost až
do uzavření případu DK. O ukončení zastavení činnosti rozhodne disciplinární komise. Došlo-li při utkání k jiným
událostem s následkem projednávání v disciplinární komisi, rozhodčí uvede všechny okolnosti v zápise (zprávě)
a tuto skutečnost oznámí vedoucímu družstva.

f)

V případě uložení trestu ve hře (TH) má klub právo předložit stanovisko s návrhem trestu, a to nejpozději první
pracovní den po sehrání předmětného utkání .

UPOZORNĚNÍ
Je-li v soutěži MHL SKUTEČ uložen témuž hráči osobní trest do konce utkání (OK), zastavuje se mu
automaticky činnost na jedno následující utkání a evidence trestů začíná znovu. Při nepodmíněném
zastavení činnosti hráče disciplinární komise přihlédne k již uloženému osobnímu trestu do konce
utkání.
Je-li v soutěži MHL SKUTEČ uložen témuž hráči druhý vyšší trest (sčítají se osobní tresty /10´/ a tresty
do konce utkání /20´/), zastavuje se mu automaticky činnost na jedno následující utkání a evidence
trestů začíná znovu.
Je-li v soutěži MHL SKUTEČ uložen témuž hráči další druhý vyšší trest (celkově třetí a čtvrtý), zastavuje
se mu automaticky činnost na dvě následující utkání v soutěži a evidence trestů pokračuje. Takto se
postupuje i při dalších vyšších trestech, zastavení činnosti se zvyšuje při každém dalším druhém
vyšším trestu na dvojnásobek, tedy na 4, 8, 16 utkání atd.
Nastoupí-li hráč ke hře v nejbližším mistrovském utkání po obdržení výše jmenovaných trestů, jedná se
o neoprávněný start s hracími a disciplinárními důsledky.
Jestliže je hráči uložen TREST VE HŘE -TH, rozhodčí popíše všechny okolnosti udělení TH v zápise o utkání
a předá jej disciplinární komisi.
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Článek 7 - Protesty a odvolání
Soutěž organizuje pomocí ustavených odborných komisí řídicího orgánu - STK, DK, KR. Proti rozhodnutí komise nebo
proti porušování regulérnosti soutěže, porušení řádů a nebo porušení Pravidel LH může jednotlivec (hráč,
funkcionář, rozhodčí) nebo kolektiv podat:
a) PROTEST
proti porušování regulérnosti soutěže porušením řádů a nebo porušení pravidel LH
Protest, který má souvislost s konkrétním utkáním, se podává přímo řídicímu orgánu e-mailem, nejpozději druhý
pracovní den po utkání.
Podání a projednání protestu se řídí ustanoveními a musí být doplněn peněžitým vkladem ve výši 300,- Kč
Protest, nesplňující náležitosti dle uvedených ustanovení, nebude projednáván!
b) ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí komise
Odvolání proti rozhodnutí odborné komise (STK, DK, KR) se podává se k VV MHL SKUTEČ. Je nutno jej podat
písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení nebo oznámení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek
na uložený trest a musí být doplněno peněžitým vkladem ve výši 500,- Kč
Pro úhradu peněžitého vkladu, který je spojen s podáním PROTESTU nebo ODVOLÁNÍ, nelze
použít kauci, kterou kluby složily před zahájením .
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Příloha č. 1

Hospodářské náležitosti a finanční postihy
Všechna mistrovská utkání se hrají v režii zúčastněných klubů dle hospodářských směrnic. Uvedené postihy
nezbavují disciplinární komisi jejich práv při posuzování všech přestupků proti DŘ.
KÓD

1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.

DŮVOD

KČ

po zahájení soutěže
Odhlášení družstva ze soutěže
1.500
Nedostavení se k utkání, nesehrané utkání z viny některého z družstev,
+ náhrada soupeři za ledovou plochu, rozhodčí + časomíra(50%)
Předčasné ukončení utkání - z viny družstva (vč. odmítnutí pokračovat ve hře)
Neoprávněný start hráče
Neoprávněný start hráče - start na cizí OP
Neoprávněný start hráče - start po dvou VT
Nesprávně, neúplně vyplněný Zápis o utkání VD + nedodání zápisu o utkání
Neopodstatněné čerpání čekací doby

v průběhu soutěže
1.500
1.000
1.500
1.000
1.000
100
200

Škody na zařízení zimního stadionu, které vznikly po předání šatny VD jako následek chování členů družstva, je
povinen uhradit klub, jehož družstvo škodu způsobilo. Při takto způsobených škodách pořídí VD soupis škod v šatně,
který je podkladem k vyžádání úhrady klubem.
Příloha č. 1.1

Sazebník odměn rozhodčím, zapisovateli a hlasateli
ČÁST SOUTĚŽE

ROZHODČÍ

VEDOUCÍ BOXU

Základní část

400,- Kč (dva rozhodčí: 300 + 300 = 600,- Kč)

200,- Kč

Play-off

400,- Kč

400,- Kč

300,- Kč

O 3.místo

500,- Kč

500,- Kč

300,- Kč

Finále

500,- Kč

500,- Kč

300,- Kč

•

Hlasateli náleží za utkání o 3.místo nebo finále odměna ve výši 200,- Kč.
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Příloha č. 2

Pravidla pro hru v prodloužení v play - off
Doplněk pravidel ledního hokeje pro utkání MHL SKUTEČ (play off),
ukončených v normální hrací době nerozhodným výsledkem.
V prodloužení hraje každé družstvo v počtu 3 hráčů a 1 brankáře. Další tresty jsou ukládány podle pravidel platných
v řádné hrací době.
a) Pokud je družstvo trestáno v prodloužení, družstva hrají 4 na 3.
b) Pokud je družstvo v prodloužení trestáno tak, že vzniká výhoda dvou hráčů, potom družstvo, které se
přestupku dopustilo, zůstane ve třech hráčích, zatímco družstvo, které se neprovinilo, má povoleno pět
hráčů.
c) V prvním přerušení poté, co výhoda dvou hráčů skončila, poměr hráčů se vrátí přiměřeně situaci do stavu
3 na 3, nebo 4 na 3.
d) Pokud početní výhoda jednoho hráče trvá z řádného hracího času do prodloužení, výše zmíněné kritérium
bude použito při začátku prodloužení. Pokud na konci řádné hrací doby družstva hrála 5 na 4, prodloužení
začíná v poměru 4 na 3.
e) Pokud řádná hrací doba končí přesilovkou 5 na 3, družstva začínají prodloužení v poměru 5 na 3.
S vypršením trestů v průběhu hry se poměr hráčů může změnit na 5 na 5, nebo 5 na 4. Při nejbližším
přerušení hry musí být poměr hráčů upraven na 3 na 3, nebo 4 na 3.
f)

Pokud při skončení řádné hrací doby jsou družstva 3 na 3, prodloužení začíná hrou 3 na 3. Jakmile poměr
hráčů v průběhu hry dosáhne 5 na 4, nebo 5 na 5, při nejbližším přerušení hry se poměr hráčů upraví
přiměřeně situaci 4 na 3, nebo 3 na 3.

g) Pokud při skončení řádné hrací doby jsou družstva 4 na 4 s hráčem, nebo hráči na trestné lavici
odpykávajícími trest, prodloužení začíná 3 na 3 a hráči opustí trestnou lavici normálně do počtu 4 na 3, nebo
4 na 4. Při nejbližším přerušení se poměr hráčů upraví přiměřeně situaci 4 na 3, nebo 3 na 3.
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Pro play – off M H L SKUTEČ platí:
při remíze se prodlužuje hraje-li se na 1 nebo na 2 vítězství
při remíze se neprodlužuje po prvním utkání hraje-li se na
2 utkání
výměna stran před prodloužením
prodloužení (min.)

ano
ano
ne
5

náhlé vítězství v prodloužení hraje-li se na 2 utkání

ano

náhlé vítězství v prodloužení hraje-li se na 1 ne 2 vítězství

ano

počet hráčů v prodloužení (kromě brankářů)

3/ 3

5/5

3/3

5/4

4/3

5/3

5/3

4/4

3/3

4/3

4/3

3/3

3/3

1 trest uložený v prodloužení - počet hráčů

3/4

2 tresty uložené v prodloužení - počet hráčů

3/5

1 menší trest na obou stranách - počet hráčů

3/3

při nerozhodném stavu po prodloužení následují SN

ano

počet hráčů
na konci
normální hrací
doby

strana pro SN

na obou stranách hřiště

střílí se na jednu / dvě branky

2

počet SN v první sérii

5/5

počet nominovaných hráčů pro první a rozhodující sérii

nenominuje se

v první sérii stejný hráč opakovaně

ne

výměna pořadí střílejících

ano

rozhodující série

1/1

stejný hráč opakovaně v sérii 1/1

ano

POKUD DOJDE K NESPORTOVNÍMU CHOVÁNÍ PŘI NESTEJNÉM POČTŮ HRÁČŮ PŘI UTKÁNÍCH HRANÝCH
NA DVĚ UTKÁNÍ PŘED PŘÍPADNÝM PRODLOUŽENÍM, DRUŽSTVO SE VYSTAVUJE DISCIPLINÁRNÍMU
TRESTU !
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HERNÍ SYSTÉM MHL SKUTEČ - 2021 / 2022
Herní systém:
1. část: dvoukolově každý s každým, tj. 16 utkání , o pořadí pro 2. část. (hrací doba 3x17minut čistého času)
2. část:

play off „O přeborníka MHL“ (hrací doba 3x20minut čistého času)
SF: 1-4, 2-3 na dvě vítězná utkání
Finále a o 3.místo: na jedno vítězné utkání

2. část:

play off „O pořadí 5 - 8“ (hrací doba 3x17minut čistého času)
5-8, 6-7 na jedno vítězné utkání
vítězové o 5.místo: na jedno vítězné utkání
vítězové o 7.místo: na jedno vítězné utkání

Doplněk pravidel pro utkání s nerozhodným výsledkem v normální hrací době v základní části -netýká se play-off:
Za vítězství v normální hrací době získá družstvo 3 body, v případě nerozhodného výsledku získají družstva po bodu.
Po 2 min. přestávce následují samostatné nájezdy podle pravidel LH. Každé družstvo nominuje 5 střelců. Nebude-li
rozhodnuto ani po pěti SN, pokračuje se po jednom SN na každé straně (s výměnou pořadí) do rozhodnutí. Vítěz
získává druhý bod.
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