
 

 

ROZPIS SOUTĚŽÍ STK ČSPH 22/23 – halový hokej 
 

A. NÁZVY SOUTĚŽÍ  
 
Extraliga muži  
Extraliga ženy 
1. liga muži  
1.liga ženy  
2.liga muži 
Dorostenci U18 
Dorostenky U18 
Starší žáci U15 
Starší žákyně U15 
Pozn. Kategorie U15 je dočasná kategorie, která pomáhá překlenout generační problém a s ním spojený malý počet 
hráčů v kategoriích U16 a U18 
 

B. VĚKOVÁ HRANICE  
 
Extraliga muži – dle soutěžního řádu 
Extraliga ženy – dle soutěžního řádu 
1. liga muži – dle soutěžního řádu 
1. liga ženy – dle soutěžního řádu 
2. liga muži – 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 
 

C. ÚČASTNÍCI 
 

Extraliga muži Extraliga ženy 1. liga muži 1. liga ženy 

SK Slavia Praha SK Slavia Praha President HC Bohemians Praha 

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

HC Bohemians Praha HC Slavia Hradec Králové HC Hostivař Praha TJ Mnichovice 

TJ Plzeň Litice HC 1946 Praga TJ Plzeň Litice B TJ Plzeň Litice B 

HC Slavia Hradec Králové HC Hostivař Praha TJ Plzeň Litice C HC 1957 Kadaň 

HC 1970 Bolevec TJ Plzeň Litice KPH Rača Bratislava Slovensko 

2. liga muži Dorostenci U18 Dorostenky U18 Starší žáci U15 

HC 1957 Kadaň SK Slavia Praha SK Slavia Praha SK Slavia Praha 

HC 1972 Rakovník B TJ Plzeň Litice A TJ Plzeň Litice TJ Plzeň Litice 

SK Slavia Praha B TJ Plzeň Litice B TJ Mnichovice HC Slavia Hradec K. A 

TJ Sokol Kbely TJ Mnichovice HC 1972 Rakovník HC Slavia Hradec K. B 

ŠK Šenkvice President HC 1946 Praga TJ Mnichovice 

 HC 1972 Rakovník HC Hostivař Praha HC 1970 Bolevec 

 HC 1957 Kadaň HC Bohemians Praha President 

 HC Hostivař Praha  HC 1946 Praga 

 TJ Sokol Kbely  HC 1957 Kadaň 

   HC Hostivař Praha A 

   HC Hostivař Praha B 

   KPH Rača Bratislava 

   TJ Sokol Kbely 

   HC Bohemians Praha 



 

 

Starší žákyně U15 

SK Slavia Praha 

HC Slavia Hradec Králové 

TJ Mnichovice 

HC 1972 Rakovník A 

HC 1972 Rakovník B 

HC 1946 Praga 

HC Hostivař Praha 

HC Bohemians Praha 

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

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, Extraligy žen a 1. ligy mužů. 
 

D.2 – Pořadatel (judge) 
Pořadatelem soutěžního turnaje (dvojkola všech zúčastněných týmů) je určený klub v rozlosování soutěží uvedeném 
na webu ČSPH (odkaz na přílohu je umístěný zcela dole pod rozlosováním každé halové soutěže). Klub (pořadatel) 
musí mít na místě po celou dobu turnaje zodpovědnou osobu, která je fyzicky pořadatelem všech utkání, viz. 
pořadatel dále zajišťuje. Tato osoba nesmí být shodná s osobou trenéra (v případě, že hraje pořadatelský tým) a musí 
být starší 18 let. 
 
Pořadatel připraví: 
časomíru 
soupravu pro elektronické vyplňování zápisů 
šatny pro týmy a systém obsazení (vždy dva týmy v jedné šatně) + šatnu pro rozhodčí + klíče ke všem šatnám 
 
Pořadatel dále zajišťuje: 
dává do hry žlutý halový míček 
obsluhuje časomíru a soupravu pro elektronické vyplňování zápisů – on-line zápisy 
kontroluje vyplnění elektronického zápisu před utkáním včetně jeho doplňování v průběhu utkání  
dohlédne na soulad jména a příjmení všech hráčů na soupisce k utkání s číslem jejich dresu 
dohlédne na opuštění obou šaten do maximálně 30 minut po utkání 
 
Obě družstva vyplní zápis nejpozději 20 minut před zahájením utkání. STK ČSPH doporučuje vyplnit zápis ve větším 
předstihu před zahájením akce.  
 
Oba týmy z prvního utkání dne připraví: 
hrací plochu  
mantinely 
případné kryty tyček 
 
Oba týmy z posledního utkání dne uklidí: 
hrací plochu 
mantinely 
případné kryty tyček 



 

 

Tabulka všech pořadatelů jednotlivých turnajů je ve zvláštní příloze, odkaz na ní je na webu ČSPH zcela dole v 
rozlosování každé halové soutěže.  
 
UPOZORNĚNÍ!!! 
Hala Průhonice má jiný systém vstupu do objektu. Týmy si musí předávat čip, kterým se pořadatel dostane do všech 
prostor. Zároveň zveřejní na vstupních dveřích svoje telefonní číslo, aby se zúčastněné týmy dostaly do haly.  
 
Týmy si předají čip následovně: 
Na sekretariátu ČSPH (Na Pankráci 30/1618 Praha 4 – Nusle) si jej vyzvednou Kbely pro pořadatelství muži II. 
17.11. Předají Presidentu, který ten den pořádá muži I. pak si čip na konci dne vezme Praga a předá starším žákům 
Pragy. Ty pořádají část turnaje starších žáků 10.12. Starší žáci Pragy předají ženám Pragy na 7.1. na Extraligu. Praga 
na konci turnaje předá pořádajícím Kbelům pro muži II. Kbely předají dorostenkám Bohemians, které pořádají turnaj 
hned 8.1. Dorostenky Bohemians odevzdají čip na sekretariát ČSPH. Zde si jej vyzvedne poslední pořádající, což 
bude tým starších žáků ze skupiny D na 29.1. Ten jej opět vrátí na sekretariát ČSPH.  
V případě nesrovnalostí volejte s dostatečným předstihem paní Pavle Maškové ze sekretariátu ČSPH (608 508 494). 
 

D.3 – Hrací doba  
Starší žactvo až dospělí: 4x10 minut. Přestávky: 1-5-1 minuty.  
Čekací doba je maximálně 10 minut v odůvodněných případech.  
 

Trestné rohy:     
a) čas se při TR zastavuje v soutěžích dospělí a dorost, rozhodčí budou tolerovat přípravu max. 20s 
b) v ostatních kategoriích se při TR čas nezastavuje, rozhodčí budou tolerovat přípravu max. 20s 
 

D.4 – Time out 
V žádné soutěži, díky změně časového formátu utkání, neexistuje time out. 
 

D.5 – Počet hráčů 
Všechny soutěže 5+1. 
 

D.6 - Startují 
Hráči a hráčky splňující podmínky pro start dle SŘ ČSPH, RaEŘ ČSPH, PŘ ČSPH a DŘ ČSPH: 
 

D.7 - 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 2 hráčky jednoho družstva.  
STK ČSPH doporučuje hráčům a hráčkám používat chrániče rukou a zubů. 
Družstva jsou povinna mít v nejvyšší soutěži Extralize k dispozici 2 kompletní sady dresů, odlišné barvy (včetně 
stulpen). Kapitán nebo rozhodčí je oprávněn žádat družstvo uvedené na druhém místě, aby přizpůsobil barvu dresu 
tak, aby byla zaručena regulérnost utkání. 
 

D.8 - Předkládání registračních průkazů  
Elektronicky na www.pozemnihokej.cz a www.evidence.pozemnihokej.cz.  Oprávněnost startu hráče je kontrolována 
v elektronickém on-line zápise.  
 

D.9 – Tresty 
Zelená karta – vyloučení na 1 minutu. 
Žlutá karta – vyloučení na 2 nebo 4 minuty. 
 
Systém Trestného bodování dle nového DŘ platí pro soutěže - Extraliga muži, Extraliga ženy, dorostenci, dorostenky. 
Podle následujících pravidel, jejichž výklad přísluší DK ČSPH: 

 

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


 

 

 
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 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 samostatně pro 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.10 - 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. 
 

D.11 - Hodnocení soutěže 
Dle SŘ ČSPH – dlouhodobé soutěže. 
V play off při nerozhodném výsledku rozhoduje: 
série 3 samostatných nájezdů 
 

D.12 - Tituly 
Extraliga muži, Extraliga ženy, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně obdrží titul Mistr České republiky, 
medaile 16 ks za 1. - 3. místo, čestný diplom a Putovní pohár pro Mistra ČR. Pokud soutěž vyhraje tým ze Slovenska, 
mistrem se stává další nejvýše postavený český tým. Slovenské celky na medailových umístěních dostanou duplicitní 
medailové ocenění (např. na konci soutěže bude pořadí následující: 1. místo tým z Prahy, 2. tým ze Slovenska, 3. tým 
z Hradce, 4. tým z Rakovníka – 1. tým obdrží zlaté medaile, 2. + 3. stříbrné a 4. bronzové) 
 

D.13 - Sestup 
Extraliga muži, Extraliga ženy a 1. liga muži – tým na 6. místě sestupuje do nižší soutěže  
 

D.14 - Postup 
Nejlépe umístěná družstva v soutěžích 1.liga muži, 1. liga ženy a 2. liga muži, která splňuje podmínky dle SŘ ČSPH, má 
právo postoupit do vyšší soutěže. Ve všech soutěžích mohou slovenské klubové týmy postoupit do vyšší soutěže.  
V soutěži ženy I. nemůže postoupit reprezentační tým Slovenska. Nejedná se o klubový celek. 

                                            

D.15 - Hlášení výsledků utkání   
První nebo druhý rozhodčí uvedený v zápise o utkání 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. 
 

E. SYSTÉM 
Extraliga muži a ženy (5 termínů + play off) 
Základní část: Každý s každým dvoukolově 
Play off: 1. družstvo vs 4. družstvo po základní části na jedno vítězné utkání 
2. družstvo vs 3. družstvo po základní části na jedno vítězné utkání 
Vítězové semifinále hrají finále na jedno vítězné utkání. 
Utkání o 3.místo se nehraje. Na třetím místě se umístí lépe umístěné družstvo po základní části. 
Evropský pohár: vítěz Play off má právo přihlásit se do evropských pohárů.  

http://www.pozemnihokej.cz/


 

 

 
1. liga muži (5 termínů) 
Každý s každým dvoukolově. 
 
1. liga ženy (5 termínů) 
Každý s každým dvoukolově. 
 
2. liga muži (6 termínů) 
Každý s každým tříkokolově. 
 
Dorostenci (4 termíny + play off) 
Každý s každým jednokolově. 
 
Dorostenky (6 termínů + play off) 
Každý s každým dvoukolově. 
 
Starší žáci (3 + 3 termíny) 
Dvě kvalifikační skupiny (7+7) každý s každým jednokolově. Z každé skupiny postupují první tři týmy do skupiny o 1.-
7. místo. Spolu s lepším týmem ze 4. místa. Týmy na 5.-7. místě + horší ze 4. místa hrají ve skupině o 8.-14. místo. V 
obou skupinách každý s každým jednokolově.  
 
Starší žákyně (7 termínů) 
Každý s každým dvoukolově.                         
 

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 rozhodčích (2x) za utkání: 

Extraliga muži, Extraliga ženy 700, - Kč 

1. liga muži 400, - Kč 

2. liga muži, 1. liga ženy 300, - Kč 

Dorostenci, dorostenky 400, - Kč 

Starší žáci, starší žákyně 200, - 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 pátku 30.9. 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 – 15.000, - 
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Ostatní dospělé soutěže – 10.000, - 
Dorostenecké soutěže – 5.000, - 
 

F.3 – Odměny pořadatelé (judge) 
Odměnu pořadatelskému klubu bude vyplácet ČSPH na základě “Vyúčtování pořadatele” zaslaného na email  
pavla.maskova@pozemnihokej.cz na začátku každého kalendářního měsíce nebo v odůvodněných případech po 
každém hracím víkendu.  
 
Výše odměn judge (1x) za utkání: 

Extraliga muži, Extraliga ženy 200, - Kč 

1.liga, 2. liga muži, 1. liga ženy, 
dorostenci, dorostenky, starší žáci, 
starší žákyně 

100, - Kč 

 

G. ROZHODČÍ 
 

G.1 - Delegace 
Deleguje komise rozhodčích. Delegace je jmenovitá na soutěže: extraliga muži, extraliga ženy, 1. liga muži, 1. Liga 
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 
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 hal  
 

Chodov Mírového hnutí 2137/7, 149 00 Praha 11 

Kadaň U Stadionu 1378, 432 01 Kadaň 

Slavia Praha Vladivostocká 1460/10, Praha 10 

Zelený Pruh Zelený Pruh 1294/52, Praha 4 – Krč 

Kostelec Komenského 527, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 
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Slavia VŠ Plzeň U Borského parku 2639/21, 301 00 Plzeň 3- Jižní Předměstí 

Průhonice Školní 191, 252 43 Průhonice 

Kbely Toužimská ul. (hala je součástí školy), Praha 9 – Kbely 

Hradec Králové V. Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové 

 

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 
 

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 

Praha – Kostelec nad Černými lesy   80 km 

Plzeň – Kadaň             176 km  

Plzeň – Hradec              404 km 

Hradec – Kadaň            444 km 

Rakovník – Plzeň  128 km 

Rakovník – Kadaň             110 km 

Rakovník – Hradec            340 km 

 

N. Televizní přenosy 
V případě TV přenosů soutěží Extraliga muži a ženy je domácí družstvo povinno zajistit ukazatel skóre, ozvučení, 
hlasatele a zdravotní službu. 
 
V Praze 31.10. 2022                                                                    Josef Ostaš, Tomáš Levý, Jiří Korbel, Petr Míka, Michal Krýsl 
                                                                                                                      STK ČSPH 

         


