
Zápis z předsezónní schůzky Ligy neregistrovaných (2019/2020) 

Datum: 7.10.2019, Hrochův Týnec 

Účastníci: 

Vedení LN: Libor Hladík, Marcel Čmelík 

Zástupci oddílů: HC Řepníky, HC Rosice/Zaječice, HC Štěpánov, HC Tigers Pardubice, HC Skulls Hlinsko, 

HC Radioaktivita Hostovice, HC Ostrov, HC Jokerit Skuteč 

Zástupce rozhodčích:  

Zástupce STK: Jiří Budinský 

Omluveni: HC Chlumětín, HC Otradov, HC Sokol Telecí 

Neomluveni:   

Projednávané body: 

1. Seznam účastníků Ligy neregistrovaných pro sezónu 2019/2020 

a. Účast v nové sezóně potvrdilo 11 mužstev. HC Jenišovice se tohoto ročníku 

nezúčastní, HC Zaječice a HC Dynamo Rosice budou hrát ve společném mužstvu jako 

loňskou sezónu.  

b. Žádný nový účastník se nepřihlásil 

2. Herní model 

a. Vzhledem k rekonstrukci ZS Skuteč není jistý začátek sezóny. Pokud se podaří 2019 

odehrát 4 kola, budeme hrát stejný model jako loňskou sezónu.   

- Play-off o pohár starosti se bude hrát pouze na jedno utkání. 

- Semifinále Play-off o mistra ligy se bude hrát na dva vítězné zápasy. (v 

případě remízy po dvou zápasech se bude hrát třetí rozhodující zápas, 

pravděpodobně v týdnu, nikoliv o víkendu) 

b. V letošní sezóně nelze naplánované zápasy odkládat na jiný termín vzhledem 

k časové tísni celé sezóny 

c. Týmy HC Rosice, HC Hostovice, HC Štěpánov, HC Tigers Pardubice připustili občasnou 

možnost hrát ve středu. 

d. V případě, že dojde k opoždění předpokládaného začátku sezóny, je možné před 

zahájením play-off změnit její podobu po odsouhlasení většiny týmů. 

3. Startovné 

a. Odsouhlaseno startovné ve výši 500 Kč. Nikdo neplatil v hotovosti. Všichni zaplatí do 

30.10.2019 na účet 35-6933450297/0100. Jako VS uveďte 2019-2020. Do poznámky 

příjemce napište název týmu. 

b. Dále evidujeme tyto dluhy: 

- HC Jokerit Skuteč – startovné a tresty z minulé sezóny 600+300 Kč=900 Kč 

- HC Chlumětín – startovné z minulé sezóny 600 Kč 

- HC Skulls Hlinsko – startovné z minulé sezóny 600 Kč 



c. Dluhy budou uhrazeny rovněž na výše uvedený účet do 30.10.2019, jinak bude 

mužstvo vyloučeno z letošní sezóny. 

4. Ostatní ujednání 

a. Vzhledem k diskusím v minulých letech ohledně startů hráčů z vyšších lig v naší 

neregistrované soutěži, týmy přijali následující opatření: 

- Od této sezóny 2019/2020 je zaveden status hráče R. Jedná se o hráče, 

který hrál minimálně jednu celou sezónu registrovanou soutěž mužů od 

úrovně kraje (KSM, KLM) nebo extraligu + ligu juniorů, resp. extraligu + ligu 

dorostu. Status Registrovaného hráče zaniká na začátku kalendářního roku 

ve kterém hráč dovrší 35 let. Tento status R se netýká gólmanů, kteří 

chytali v uvedených vyšších soutěžích. 

- V soupisce mužstva musí být tito hráči označeni písmenem R 

- V jednom zápase nesmí nastoupit více než 3 hráči se statusem hráče R  

b. Před zahájením sezóny (do 31.10.2019 20hod) každé mužstvo (které tak již neučinilo) 

odešle na mail cmelik@cmelik.cz soupisku. Soupiska může obsahovat maximálně 25 

hráčů. Vždy alespoň jeden hráč musí být označen jako gólman (musí nastupovat na 

pozici gólmana). Na soupisce musí být hráči se statusem Registrovaného hráče 

označeni písmenem R. Na soupisku je možné dopisovat hráče do 31.12.2019. 

(doporučuji všem, požádat o případné vymazání hráčů ze soupisek se kterými 

nepočítáte, neboť mazat ze soupisky od 1.11. není možné). Případné přestupy před 

sezónou jsou v kompetenci nového klubu a hráče.  

- Přestupy po uzávěrce (od 1.11.-31.12.2019) lze řešit pouze se souhlasem 

obou týmů a hráče.  

c. Gólmany lze „půjčovat“ v rámci pravidel i v Play–off. Bohužel jich je nedostatek a jen 

doufáme, že mužstva nebudou s gólmany spekulovat, přestože jejich „kmenový“ 

gólman by mohl hrát. 

d. Do pravidel je zavedeno nové pravidlo o nesportovním chování, pokud si mužstvo 

vstřelí samo branku, aby se např. vyhnulo přesilové hře v prodloužení 

e. Prodloužení se hraje vždy na „náhlou smrt“, bez ohledu zdali se hraje na 2 vítězná 

utkání nebo 2 utkání.  

f. Pokud se mužstvo nedostaví k utkání a nedá vědět více jak tři dny dopředu soupeři a 

Liborovi Hladíkovi, musí uhradit ½ pronájmu ledové plochy, za rozhodčí i časomíru. 

Kontumace je samozřejmostí. 

g. Brankáři mohou být na soupiskách LNS u více družstev. 

h. ZS Skuteč má nové ceny pronájmu. Cena ½ pronájmu (za 1,5 hod) je 1275 Kč na 

mužstvo a cena ½ pronájmu (za 2 hod) je 1500 Kč na mužstvo. 

i. Od této sezóny jsme ustanovili disciplinární komisi, viz. pravidla v příloze. 

j. Vedoucím LN Skuteč se stal Jakub Cimburek, jako náhrada za Marcela Čmelíka, který 

bude nadále působit pouze jako člen STK.      

Do začátku sezóny budou tyto pravidla zapracovány do herního plánu a pravidel. 

 

Zapsal: Marcel Čmelík 

mailto:cmelik@cmelik.cz

