
 

ROZPIS SOUTĚŽÍ STK ČSPH 22/23 – pozemní hokej 
 
A. NÁZVY SOUTĚŽÍ  
 
Extraliga muži   
1. liga muži  
Extraliga ženy 
1.liga ženy  
Dorostenci U18 
Dorostenky U18 
Starší žáci U15 
Starší žákyně U15 
Mladší žáci U12 
Mladší žákyně U12 
Přípravka U10 
Benjamíni U8 
Mini U6 
 
Pozn. Kategorie U15 je dočasná kategorie, která pomáhá překlenout generační problém a s ním spojený malý počet 
hráčů v kategoriích U16 a U18 
 
Otevřené turnaje: 
V kategoriích přípravky, mladšího a staršího žactva budou v červnu po dohodě STK s kluby vypsány vždy min. dva 
jednodenní otevřené červnové turnaje, kterých se mohou zúčastnit týmy bez ohledu na přihlášky do klasických 
soutěží.  
 

B. VĚKOVÁ HRANICE  
Extraliga muži – dle soutěžního řádu 
1. liga muži – dle soutěžního řádu 
Extraliga ženy – dle soutěžního řádu 
1. liga ženy – dle soutěžního řádu 
Dorostenci – 1.1. 2004 a mladší 
Dorostenky – 1.1. 2004 a mladší 
Starší žáci – 1.1. 2007 a mladší  
Starší žákyně – 1.1. 2007 a mladší 
Mladší žáci – 1.1. 2010 a mladší 
Mladší žákyně – 1.1. 2010 a mladší 
Přípravka – 1.1. 2012 a mladší 
Benjamíni – 1.1. 2014 a mladší 
Mini – 1.1. 2016 a mladší 
 

C. ÚČASTNÍCI 
 

Extraliga muži Extraliga ženy Muži I. Ženy I. 

HC Bohemians Praha HC Bohemians Praha HC 1970 Bolevec HC 1957 Kadaň 

TJ Plzeň Litice HC Hostivař Praha HC 1957 Kadaň HC Hostivař Praha B 

HC 1972 Rakovník HC 1946 Praga ŠK Šenkvice SK Slavia Praha B 

HC Hostivař Praha SK Slavia Praha HC Hostivař Praha B TJ Mnichovice 

President  HC 1972 Rakovník SK Slavia Praha B TJ Plzeň Litice B 

HC 1946 Praga HC Slavia Hradec Králové TJ Plzeň Litice B Bohemians Praha B 

HC Slavia Hradec Králové TJ Plzeň Litice   

SK Slavia Praha    

 



 
 
 
 

Dorostenci U18 Dorostenky U18 Starší žáci U15 Starší žákyně U15 

HC Hostivař Praha HC Hostivař Praha TJ Plzeň Litice SK Slavia Praha 

HC 1972 Rakovník TJ Plzeň Litice HC 1970 Bolevec TJ Mnichovice 

SK Slavia Praha SK Slavia Praha President  HC Hostivař Praha 

President  TJ Mnichovice SK Slavia Praha HC 1946 Praga  

TJ Mnichovice HC 1972 Rakovník TJ Mnichovice HC Slavia Hradec Králové 

TJ Plzeň Litice HC 1946 Praga Praha HC Hostivař Praha HC 1972 Rakovník 

TJ Sokol Kbely HC Bohemians Praha HC Hostivař Praha B  

  HC Slavia Hradec Králové  

  PH Jičín  

  TJ Sokol Kbely  

  HC 1946 Praga   

  HC 1957 Kadaň  

  KPH Rača Bratislava  

  HC Bohemians Praha  

 

Mladší žáci U12 Mladší žákyně U12 Přípravka U10 

HC 1946 Praga   HC Bohemians Praha A 

TJ Plzeň Litice  HC Bohemians Praha HC Bohemians Praha B 

HC Slavia Hradec Králové HC 1972 Rakovník HC Hostivař Praha 

President  TJ Plzeň Litice HC Slavia Hradec Králové 13 

TJ Mnichovice HC 1946 Praga  HC 1946 Praga  

HC 1957 Kadaň SK Slavia Praha HC 1957 Kadaň 

HC Hostivař Praha  HC 1972 Rakovník 

HC 1970 Bolevec  PH Jičín 

HC Bohemians Praha  HC Slavia Hradec Králové 12 

TJ Plzeň Litice B  SK Slavia Praha 

SK Slavia Praha  TJ Mnichovice A 

TJ Sokol Kbely  TJ Mnichovice B 

HC 1972 Rakovník  TJ Plzeň Litice žlutí 

HA Šenkvice  TJ Plzeň Litice modří 

  TJ Sokol Kbely A 

  TJ Sokol Kbely B 

  President  

  HC 1970 Bolevec 

 
Kvalifikační skupiny starší žáci: 
A – SK Slavia Praha, HC Slavia Hradec Králové, TJ Mnichovice, HC 1946 Praga, PH Jičín, HC Hostivař Praha B, KPH Rača 
Bratislava 
B – TJ Plzeň Litice, President, HC Hostivař Praha A, HC 1970 Bolevec, TJ Sokol Kbely, HC 1957 Kadaň, HC Bohemians 
Praha 
 
Kvalifikační skupiny mladší žáci: 
A – HC Slavia Hradec Králové, TJ Plzeň Litice A, TJ Mnichovice, SK Slavia Praha, HC Bohemians Praha, TJ Plzeň Litice B, 
HA Šenkvice 
B – HC Hostivař Praha, TJ Sokol Kbely, President, HC 1946 Praga, HC 1972 Rakovník, HC 1957 Kadaň, HC 1970 Bolevec 
 

D. SPORTOVNĚ TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
D.1 - Řízení soutěží  
Soutěže řídí STK ČSPH, která rozhoduje v I. instanci. 



Všechny soutěže jsou soutěžemi základními mimo Extraligy mužů. 
 

D.2 - Pořadatel 
Pořadatelem je klub PH uvedený v rozlosování na 1. místě. 
V kvalifikacích nebo jiných utkáních hraných turnajovým systémem je pořadatel vždy určen. 
Pořadatel poskytne na každé utkání pro hostující tým 30 míčků pro předzápasové rozcvičení. Platné pro soutěže od 
staršího žactva výše. 
V soutěžích dorostenců, dorostenek, Extralize mužů a Extralize žen se hraje s míčky zn. Kookaboora. 
 

D.3 – Hrací dny a doporučené časy 
Sobota – St. žákyně 10.00 / Starší žáci 12.00 / Ex. ženy 14.00 / Ex. muži 16.00 / 1.liga muži 18.00  
Neděle – Turnaje přípravek a mladšího žactva 9(10).00-13(14).00 / Dorostenky 14.00 / Dorostenci 16.00, Ženy I. dle 
volného místa na hřištích. 
Sobota a neděle – turnaje benjamínků a mini ve volných termínech dle termínové listiny 
Pracovní den – je-li v soutěži jako hrací den uveden pracovní, předpokládá se určení hracího času domácím klubem 
s přihlédnutím na dojezdovou vzdálenost soupeře, světlo atp. Pokud chtějí týmy tento hrací den změnit na jiný, musí 
tak být po vzájemné dohodě a schválení STK ČSPH. 
 

D.4 – Hrací doba 
Starší žactvo až dospělí: 4x15 minut.  
Mladší žactvo, kvalifikace starší žáci: 2x20 minut. 
Ženy I. – v turnaji 1x15 nebo 1x 20 min., dle počtu zúčastněných týmů. 
Přípravka: dlouhodobá série turnajů je losována s celkovou hrací dobou pro tým 60-80 min. 
Benjamínci: turnaj max. 5-6 zápasů v délce 10 min. Doporučená celková hrací doba pro tým 50-60 min. 
Mini: turnaj max. 4-5 zápasů v délce 10 min. Doporučená celková hrací doba pro tým 40-50 min.  
 

D.5 – Počet hráčů 
Extraliga muži, Extraliga ženy, muži I. liga: 11 hráčů 
Dorosty: 11 hráčů, v případě menšího počtu hráčů než 11 se hraje v počtu 8+1 (9+0) nebo 9+1 (10+0). Cílem je, aby 
hrály oba týmy v co největším počtu hráčů. Minimum je 9 hráčů. 
Starší žactvo: 9 hráčů, v případě dohody obou soupeřů je možné hrát v počtu 11 na celém hřišti.  
Mladší žactvo, ženy I.: 6 hráčů 
Přípravka: 5 hráčů 
Benjamíni a mini: 3 hráči 
 

D.6 – Hřiště 
Všechny soutěže se hrají pouze na umělé trávě. 
Extraliga muži, Extraliga ženy, muži I., dorostenci a dorostenky: na celém hřišti 
Starší žactvo: na ¾ hrací plochy, v případě dohody obou soupeřů je možné hrát na celém hřišti 
Mladší žactvo, ženy I.: na ½ hrací plochy zúžené o 8 metrů 
Přípravka: na ¼ hřiště, pokud klub nemá vlastní hřiště, je možno použít velikost hřiště na házenou o velikosti 40x20 
metrů 
Benjamíni a mini: na velikosti hřiště 23x23 metrů se čtyřmi brankami, branka rozměru 2x1 metr, branky od sebe 
vzdáleny 12 metrů (více viz. Pravidla kategorií přípravka U10, benjamíni U8 a mini U6) 
 

D.7 – Začátky utkání 
Všechny kluby, které nenahlásily začátky utkání svých družstev (od staršího žactva výše) do vydání rozlosování, jsou 
povinny postupovat dle SŘ ČSPH. V případě písemné dohody obou klubů do vydání rozlosování, je možno hrát utkání 
v průběhu jednoho víkendu. 
 

D.8 – Změna termínu a začátku utkání 
Za jakoukoliv změnu provedenou po vydání oficiálního rozlosování /neděle 28.srpna 2022/ - je dle SŘ ČSPH čl. 49, 51 
stanoven poplatek za projednání změny ve výši 500,- Kč dospělí, 300,- Kč dorost, 150,- Kč žactvo za jedno utkání. 
Zasílejte na účet: 1725107504/0600, do poznámky uveďte číslo utkání. Pokud poplatek nebude včas zaplacen a 
připsán na výše uvedený účet, změna nebude povolena. 

 



D.9 – Přihlášky 
Kluby hlásí STK ČSPH týmy do určeného data. Ve všech soutěžích v kategoriích přípravka až dospělí. 
Odhlášky z turnaje přípravek, pokud se klub odhlásí v průběhu soutěže z dalších turnajů nebo se nemůže dostavit na 
konkrétní turnaj, oznamuje toto včas pořadateli. Nejpozději 2 pracovní dny před. 
Přihlášky na turnaje benjamíni a mini – vždy přímo pořadateli nejpozději 5 pracovních dní před začátkem turnaje.  
Odhlášky z turnaje benjamíni a mini – tým přihlášený na turnaj se musí odhlásit pořadateli nejpozději 2 pracovní dny 
před termínem turnaje. 
 

D.10 - Startují 
Hráči a hráčky splňující podmínky pro start dle Soutěžního řádu, Registračního a Evidenčního řádu, Přestupního řádu  
a z důvodu „Trestného bodování“ i dle Disciplinárního řádu ČSPH. 
 

D.11 - Náležitosti hráčů 
Hráči a hráčky startují na základě platné elektronické registrace ČSPH. Soupisky dle čl. 14,15,16 SŘ ČSPH.  
V soutěži starších žáků je povolen start starších žákyň mateřského oddílu. V jednom okamžiku mohou být na hrací 
ploše maximálně 3 hráčky jednoho družstva.  
V soutěži mladších žáků je povolen start mladších žákyň mateřského oddílu.  
V soutěži mladších žákyň start mladších žáků není povolen. 
 

D.12 – Upřesnění pravidel 
V kategorii starší žactvo až dospělí se zastavuje čas při trestném rohu. 
Mladší žáci  
Rozehry v útočné čtvrtině: za útočnou čtvrtinu je považována polovina hřiště. 
Trestný roh: pátý hráč týmu je v soupeřově kruhu. 
Velký roh: ano. 
Vysoká hokejka je zakázána, hráči mohou hrát s hokejkou maximálně do výše ramen. 
Tým si může vzít 1x time out v délce 1 minuty za utkání. 
 

D.13 - Předkládání registračních průkazů  
Elektronicky na www.pozemnihokej.cz a www.evidence.pozemnihokej.cz. Oprávněnost startu hráče je kontrolována 
v elektronickém on-line zápise.  
 
D.14 - Tresty 
Systém Trestného bodování dle nového DŘ platí pro soutěže - Extraliga muži, Extraliga ženy, dorostenci, dorostenky 
– podle následujících pravidel, jejichž výklad přísluší DK ČSPH: 

 
1) platí pro všechny hráče/trenéry/funkcionáře v kategoriích Extraliga muži, Extraligy ženy, dorostenci, dorostenky, 
avšak pro každou kategorii samostatně; 
2) postupně hráči/trenérovi/funkcionáři v sezoně udělené 3 ŽK = automatický stop pro další utkání; 
3) v případě, že hráč/trenér/funkcionář obdrží v zápase ŽK a poté přímo ČK, se udělená ŽK dále započítává; 
4) v případě, že hráč/trenér/funkcionář obdrží v zápase 2x ŽK a poté ČK, se udělené ŽK nezapočítávají a ČK dále řeší 
DK ČSPH; 
5) před play-off a baráží se obdržené ŽK v sezoně nulují a počítají se všem a ve všech kategoriích znovu od nuly; 
6) udělené karty se evidují on-line na webu www.pozemnihokej.cz u jednotlivých soutěží, přičemž na evidenci dohlíží 
STK ČSPH, DK ČSPH a KR ČSPH; 
7) systém sčítání karet platí samostatně pro pozemní hokej a halový hokej. 

 
V případě udělení ČK bude RP v elektronické podobě označen v zápise o utkání u potrestaného hráče, toto označení 
může odebrat pouze DK ČSPH, když do té doby má hráč pozastavenou činnost do vynesení rozhodnutí DK dle DŘ. 
 

D.15 - Zdravotní prohlídky dle čl.18 SŘ ČSPH –  
Záznam o způsobilosti k provozování sportu (absolvování zdravotní prohlídky) provede lékař lékařskou zprávou, 
případně klub předloží STK ČSPH kopie lékařských posudků, nebo lékařem potvrzený seznam hráčů. Prohlídka je 
platná po dobu 12 měsíců + 2 měsíce ochranná doba, kdy start hráče není považován za neoprávněný. Následně klub 
musí platnost lékařských prohlídek vést elektronicky v novém IS. 
 

http://www.pozemnihokej.cz/
http://www.evidence.pozemnihokej.cz/
http://www.pozemnihokej.cz/


D.16 - Hodnocení soutěže 
Dle SŘ ČSPH – dlouhodobé soutěže. 
Play off, baráž, semifinále a finále: 
- součet bodů z obou utkáních 
- lepší brankový rozdíl 
- série samostatných nájezdů 
 

D.17 - Tituly 
Extraliga muži, Extraliga ženy, dorostenci a dorostenky, starší žáci a žákyně obdrží titul Mistr České republiky, 
medaile 22 ks za 1. - 3. místo, čestný diplom a Putovní pohár pro Mistra ČR. 
V kategoriích mladšího žactva se neuděluje titul Mistr ČR. 1. - 3. místo obdrží čestný diplom a 16 ks medailí 
s emblémem Pohár prezidenta ČSPH a putovní Pohár prezidenta ČSPH v kategorii mladší žákyně a mladší žáci. 

 

D.18 - Sestup 
Muži Extraliga – poražené družstvo z baráže sestupuje (zůstává) do I. ligy mužů. 
Ženy Extraliga – v případě, že se do soutěže žen přihlásí více než 10 družstev sestupují družstva na 7. – 9. místě do 2. 
ligy žen. 
 

D.19 - Postup 
Vítěz baráže postupuje (zůstává) do extraligy. 

                                            

D.20 – Vyplňování zápisů  
Trenér, nebo vedoucí družstva vyplňuje zápis o utkání v elektronické, případně papírové podobě nejpozději 20 minut 
u soutěží dospělých a 10 minut u soutěží mládeže před utkáním. 
 

D.21 - Hlášení výsledků utkání   
První nebo druhý rozhodčí uvedený v zápise o utkání (pořádající oddíl v kategoriích žactva) odešle po skončení utkání 
hlášení v elektronické podobě přímo na webové stránky ČSPH pomocí online zápisu o utkání. 
Kategorie starší žáci, dorost a dospělí zápis potvrzují 2 x rozhodčí, trenéři a kapitáni obou družstev. 
Kategorie mladší žáci a nižší – potvrzují elektronický zápis hlavní rozhodčí a oba trenéři. 
Povinností domácího oddílu je dle nového SŘ mít k dispozici počítač (tablet) a internetové připojení pro odeslání 
elektronického on-line zápisu a v kategorii Extraliga muži i ženy povinnost přítomnost tzv. judge-ho, který 
elektronický on-line zápis o utkání průběžně vede. 
 

E. SYSTÉM 
Extraliga muži a ženy 
Základní část: Každý s každým dvoukolově. Týmy na 5.-7.(8.) místě hrají v nadstavbě další jedno kolo. Výsledky 
těchto utkání se počítají do dlouhodobé tabulky. 
V případě 7 týmů v soutěži: 6.-7., 7.-5., 5.-6. 
V případě 8 týmů v soutěži: 8-5,6-7/ 6-8,5-7/7-8,5-6/  
Play off: semifinále (1. tým vs 4. tým a 2. tým vs 3. tým po Základní části na dvě utkání). V semifinále začíná hůře 
umístěné družstvo po Základní části na domácím hřišti. Vítězové semifinále hrají na jedno utkání o první místo a 
poražení ze semifinále na jedno utkání o třetí místo. Lépe umístěný vítězný semifinalista po základní části hraje na 
domácím hřišti. To samé platí i pro zápas o třetí místo. Hrací časy finále určí komise STK po dohodě s kluby, a to 
z důvodu TV přenosů, organizace závěrečných ceremoniálů. Předpoklad ženy dopoledne, muži odpoledne. 
Organizace finálových utkání bude ve spolupráci klubu a ČSPH.  
Baráž: Muži – účastní se družstvo, která se umístilo po nadstavbě Extraligy na 8. místě a nejlépe umístěné družstvo 
1.ligy po její nadstavbě, které má právo postoupit do Extraligy. Hraje se na dvě utkání. První utkání na hřišti družstva 
z 1. ligy.  
Ženy – v sezóně 22/23 nikdo nesestupuje. 
Evropský pohár: Vítěz Základní části má právo, pokud se nestane vítězem Play off, přihlásit se do evropských pohárů. 
V případě, že je vítěz Základní části totožný s vítězem finále Play off, má právo účasti v evropských pohárech druhý 
tým ze Základní části. 
 
1. liga muži 



Každý s každým dvoukolově. Týmy na 1.-4. místě a 5.-6. hrají v nadstavbě další jedno kolo. Výsledky těchto utkání se 
počítají do dlouhodobé tabulky. Utkání s týmem ŠK Šenkvice je na dohodě obou klubů. Buď odehrání dle termínové 
listiny nebo domluva na dvojutkání (2x sobota nebo 2x neděle nebo sobota + neděle). Dohoda vždy musí odpovídat 
SŘ ČSPH. 
Týmy na 1.-4. místě: 1.-4. + 2.-3. / 4.-3. + 1.-2. / 2.-4. + 3.-1. 
Týmy na 5.-6. místě dvoukolově: 6.-5. a 5.-6. 
Baráž: Muži – účastní se družstvo, která se umístilo po nadstavbě Extraligy na 8. místě a nejlépe umístěné družstvo 
1.ligy po její nadstavbě, které má právo postoupit do Extraligy. Hraje se na dvě utkání. První utkání na hřišti družstva 
z 1. ligy.  
 
1. liga ženy 
Turnajový systém zúčastněných týmů. Týmy v jednotlivých turnajích mohou získat 1–6 bodů (podle počtu účastníků). 
Celkový vítěz vzejde z konečné tabulky po posledním turnaji. Při rovnosti bodů o pořadí v jednotlivých turnajích 
rozhoduje lepší rozdíl skóre, větší počet vstřelených gólů, pak vzájemný zápas. O celkovém pořadí po posledním 
turnaji rozhoduje při rovnosti bodů lepší úspěšnost ve všech turnajích, při shodě pak pořadí v závěrečném turnaji. 
 
Dorostenci a dorostenky 
Každý s každým dvoukolově + Play off a jednokolová nadstavba viz. Extraliga muži a ženy. 
 
Starší žáci a starší žákyně 
Starší žáci kvalifikace hraná ve třech termínech, následné rozdělení týmů na základě výkonnosti (1.-4. tým 
kvalifikační skupiny postupuje výše, 5.-7. tým níže) do dvou skupin po 8 a 6 účastnících (určení počtu týmů ve 
skupinách o umístění je na základě výkonnosti dle výsledků v kategoriích ml. a st. žactvo z minulé sezóny). Skupina o 
1.-8. místo a skupina o 9.-14. místo. V obou skupinách každý s každým dvoukolově. Utkání s týmem KPH Rača 
Bratislava se odehrají formou dvojutkání (2x v sobotu nebo sobota + neděle dle domluvy klubů). Rozdělení 
pořadatelství v tomto případě určí STK ČSPH losem. V další sezóně si pořadatelství kluby vymění. 
Starší žákyně tříkolově. 
 
Mladší žáci a mladší žákyně 
Mladší žáci kvalifikace hraná ve třech termínech, následné rozdělení týmů na základě výkonnosti (1.-4. tým 
kvalifikační skupiny postupuje výše, 5.-7. tým níže) do 2 skupin po 8 a 6 účastnících (určení počtu týmů ve skupinách 
o umístění je na základě výkonnosti dle výsledků v kategoriích přípravka a ml. žactvo z minulé sezóny). Skupina o 1.-
8. místo a skupina o 9.-14. místo. Ve skupině C o vítězství každý s každým dvoukolově. Ve skupině D o pořadí 
tříkolově.  V jedné akci dvě utkání, výjimečně tři.  
Mladší žákyně pětikolově, v jedné akci dvě utkání. 
 
Přípravka 
Dlouhodobá série 10 turnajů:  
6 turnajů (3x podzim, 3x jaro) ve skupinách: 
A. Východ a část Prahy  
B. Západ a část Prahy 
2 turnaje (1x podzim, 1x jaro) ve skupinách:  
A. Praha  
B. Východ a Západ dohromady 
2 turnaje (1x podzim, 1x jaro) ve skupinách: 
A. Prvních devět týmů dle bodování pořadí 
B. Druhých devět týmů dle bodování pořadí 
Bodování pořadí: Týmy v jednotlivých turnajích získávají 1- … bodů podle počtu účastníků daného turnaje a vlastního 
umístění v tomto turnaji (např. turnaj bude mít 10 účastníků, vítěz obdrží 10 bodů, poslední tým 1). Týmy na 1.-9. 
místě dle počtu bodů po podzimních čtyřech turnajích se zúčastní společného pátého turnaje a týmy na 10.-18. místě 
se zúčastní svého společného turnaje. Stejná situace se bude opakovat v jarní části sezóny. Body z podzimu se 
nepřenáší, začíná se od nuly.    
 
Benjamíni 
Otevřené turnaje bez nároku na počet absolvovaných turnajů. Kluby nabízí své otevřené turnaje v rozlosování soutěží 
vydávaných STK ČSPH, je nutné je nahlásit STK pro podzimní část soutěží a pro jarní část soutěží (STK vždy 



upozorňuje). Na otevřené turnaje se jednotlivé týmy přihlašují přímo pořadatelům. Délka, systém, počty účastníků – 
rozhoduje pořadatel. Musí být však dodržena sportovně technická ustanovení tohoto rozpisu.  
 
Mini  
Otevřené turnaje bez nároku na počet absolvovaných turnajů. Kluby nabízí své otevřené turnaje v rozlosování soutěží 
vydávaných STK ČSPH, je nutné je nahlásit STK pro podzimní část soutěží a pro jarní část soutěží (STK vždy 
upozorňuje). Na otevřené turnaje se jednotlivé týmy přihlašují přímo pořadatelům. délka, systém, počty účastníků – 
rozhoduje pořadatel. Musí být však dodržena sportovně technická ustanovení tohoto rozpisu. 
 

F. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 
 
F.1 – Cestovné a odměny rozhodčích 
Odměny a cestovné rozhodčích bude vyplácet ČSPH na základě “Vyúčtování rozhodčího” zaslaného na email 
pavla.maskova@pozemnihokej.cz na začátku každého kalendářního měsíce nebo v odůvodněných případech po 
každém hracím víkendu. Za nenominovaného nebo nezletilého rozhodčího může výše uvedené vyřídit klub. 
Povinností ČSPH je zadat platbu oprávněné částky do 2-3 pracovních dnů po obdržení “Vyúčtování rozhodčího”. 
Na cestovné ve výši 6,- Kč/km za auto na utkání mimo místo bydliště mají nárok pouze rozhodčí delegovaní k utkání 
KR ČSPH. Rozhodčí ze stejného místa (města) bydliště jsou povinni při použití auta cestovat společně a vyúčtovat 
jedno jízdné. Při jmenování rozhodčích z odlišných míst bydliště, tzn. obsazení auta pouze jednou osobou, pak 5,- 
Kč/km za auto na utkání mimo místa bydliště.  
 
Výše odměn za utkání: 

Extraliga muži, Extraliga ženy 1000,- Kč 

1.liga muži 500,- Kč 

Dorostenci, dorostenky 600,- Kč 

Starší žáci, žákyně 200,- Kč 

Mladší žáci, žákyně, ženy I. liga 100,- Kč 

Mladší žactvo hlavní rozhodčí akce 400,- Kč 

Přípravka   30,- Kč 

 
Výše konečné odměny se řídí počtem odvedených utkání, ale také plněním si základních povinností rozhodčího či 
proviněním se proti Řádům ČSPH dle sazebníku: 
Nedostavení se na utkání dle rozpisu bez omluvy – výše odměny za utkání 
Provinění se proti DŘ a SŘ (určuje DK, KR) dle DŘ, KR 
Sankce za rozhodčí nedelegované KR ČSPH přebírá mateřský oddíl. 
 

F.2 - Startovné 
Pro účast v soutěžích od dorostu výše je povinnost zaplatit startovné do neděle 31.7.2022. K zaplacení vyzve 
sekretariát ČSPH zasláním faktur s danou částkou za všechny přihlášené týmy, které platí startovné.  
Startovné je ve výši: 
Extraliga muži a ženy – 5.000, - 
Ostatní dospělé soutěže – 3.000, - 
Dorostenecké soutěže – 1.000, - 
 

G. ROZHODČÍ 
 

G.1 - Delegace 
Deleguje komise rozhodčích. Delegace je jmenovitá na soutěže: extraliga muži, extraliga ženy, dorostenci a 
dorostenky. V ostatních soutěžích, pokud nebude nasazen rozhodčí jmenovitě, zajišťuje rozhodčí domácí oddíl. KR 
ČSPH si vyhrazuje právo změnit delegaci. Změny v nasazení a omluvy jmenovitě delegovaných rozhodčích řeší KR 
ČSPH – Michal Krýsl (tel.: +420728543356). V ostatních případech, kdy jsou rozhodčí delegováni oddíly, řeší omluvy a 
následné změny mateřské oddíly.   
 

G.2 - Odeslání a vyplnění zápisů  
Rozhodčí jsou povinni překontrolovat před utkáním předložené registrační průkazy hráčů včetně oprávněnosti startu 
dle systému Trestného bodování na www.pozemnihokej,cz v elektronickém zápise o utkání a zjištěné nedostatky 
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zaznamenat do zápisu o utkání. Rozhodčí (oddíl), který je uveden na prvním místě v zápisu (rozlosování) je povinen 
zajistit vyplnění elektronického zápisu, zajistit odeslání řádně vyplněného zápisu ihned po utkání na 
www.pozemnihokej.cz a v případě vyloučení zaznamenat červenou kartu do zápisu ke konkrétnímu vyloučenému 
hráči. 
 

G.3 - Kontrola jednotného oblečení 
Rozhodčí jsou povinni překontrolovat před zápasem stav reklamních ploch svazu a případné nedostatky uvést do 
zápisu. 
Při utkání extraligy mužů a extraligy žen přísně dodržovat ustanovení pravidel o jednotném oblečení = dres + černé 
kalhoty/sukně. 
 

H. ZASEDÁNÍ REGISTRAČNÍ KOMISE – probíhá online 
RK zasedá ve dnech pondělí až úterý (10.00-16.00). 
Hráč musí být zaregistrován (případně jiné úkony v registračním průkazu provedeny) nejpozději do 2 pracovních dnů. 
 

I. ZASEDÁNÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE – probíhá online 
Zasedání DK ČSPH se uskuteční po hracím termínu online. Hráč, trenér, funkcionář vyloučený červenou kartou musí 
před projednáním DK zaplatit částku stanovenou v DŘ ČSPH, poté se postupuje podle ustanovení DŘ. Rozhodnutí DK 
ČSPH budou e-mailem oznámena. 

 
J. Umístění hřišť 
SK Slavia Praha – areál SK Slavia „Eden“ 
HC 1946 Praga – hřiště Zelený pruh, vchod z ulice Nad Zemankou 
HC Hostivař – areál „Na Groši“ 
TJ Slavia Hradec Králové – hřiště „Farářství, Kuklenská 1132   
HC 1970 Bolevec – hřiště ulice Cihlářská  
TJ Plzeň Litice – hřiště ulice Cihlářská 
HC 1972 Rakovník – hřiště SK Rakovník nábřeží TGM 
President – areál SK Slavia „Eden“ 
TJ Sokol Kbely – hřiště Sokola Kbely ulice Železnobrodská 
HC Bohemians muži – areál SK Slavia „Eden“. 
HC Bohemians – ženy + ostatní družstva hřiště Zelený pruh 
TJ Mnichovice – hřiště Mnichovice ulice Sportovní 
Šenkvice – místo je uvedeno v závorce za jménem domácího družstva 
Jičín – hřiště TJ Slavia Hradec Králové 
Kadaň – U stadionu 1980 
 
Pokud hraje družstvo svá utkání jinde, je místo konání uvedeno v závorce za jménem domácího družstva. 
 

K. Námitky, stížnosti, odvolání 
Námitky a stížnosti dle čl. 70 a násl. SŘ ČSPH. Odvolání proti rozhodnutí orgánu v I. instanci dle čl. 75 a násl. SŘ ČSPH. 
 

L. Pořádková pokuta za nedostavení se k utkání: dle SŘ čl. 38 odst. 2 
Pořádková pokuta je stanovena ve výši: 

Soutěže dospělých 5.000, - Kč 

Soutěže dorostu 2.000, - Kč 

Soutěže žactva 1.000, - Kč 

 

M. Tabulka pro výpočet kilometrovného (tam i zpět) 
 

Praha – Rakovník      140 km 

Praha – Kadaň                     220 km 

Praha – Hradec                   224 km 

Praha – Plzeň                       188 km 
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Praha – Mnichovice      62 km  

Plzeň – Kadaň             176 km  

Plzeň – Hradec              404 km 

Hradec – Mnichovice    204 km 

Hradec – Kadaň            444 km 

Mnichovice – Plzeň       240 km 

Rakovník – Plzeň  128 km 

Rakovník – Kadaň             110 km 

Rakovník – Mnichovice   176 km 

Rakovník – Hradec             340 km 

 
 

N. Televizní přenosy 
V případě TV přenosů soutěží Extraliga muži a ženy je domácí družstvo povinno zajistit minimálně 6 sběračů míčků, 
ukazatel skóre, ozvučení, hlasatele a zdravotní službu. 
 
                                                                                                       
Za STK ČSPH Josef Ostaš, Tomáš Levý, Jiří Korbel, Petr Míka a Michal Krýsl 
 
V Praze dne 29.8.2022 
                                                                                                              
 


