
Pravidla pro účastníky Zlínské amatérské hokejové ligy (ZAMHL) 

 

1. Organizační zabezpečení 

 

1.1 Řídící orgán soutěže   

Martin Chalupa (zajištění pronájmu ledové plochy) 

Zdeněk Kamenář (řízení soutěže) 

1.2 Administrativa, správce webu a statistik 

Jakub Štětkář - j.stetkarzavináčseznam.cz 

1.3 Zástupce rozhodčích 

Karel Topič - topic17zavináčvolny.cz a Marek Šiška 

 

2. Účastníci ZAMHL: 

 

2.1 Počet účastníků:  

12 

2.2 Hrací systém:  

2.2.1 Základní část 

2x každý s každým (22 utkání na tým, celkem 132 utkání) 

O konečném pořadí rozhodují body, v případě rovnosti pak body ze vzájemných zápasů, skóre ze 
vzájemných zápasů, vyšší počet vstřelených branek v těchto zápasech. V případě opětovné rovnosti 
rozhoduje celkové skóre, vyšší počet celkově vstřelených branek. 

Případná kontumace se stanovuje na 0:5 

Bodování: 

- vítězství 3 body 

- porážka 0 bodů 

- vítězství po samostatných nájezdech 2 body 

- prohra po samostatných nájezdech 1 bod 

(samostatné nájezdy se konají systémem „náhlé smrti“ v každém zápase o první přestávce) 

2.2.2 Nadstavba 

V případě, že do 11. 12. 2020 nebude odehráno 11 kol základní části, tak se základní část zkracuje na 
systém 1x každý s každým. Následně se týmy po takto zkrácené základní části rozdělí na dvě skupiny 
(A a B). Týmy ve skupině A pokračují v boji o vítěze ZAMHL. Týmy ve skupině B hrají o cenu útěchy, 
která bude udělena týmu na konečném 7. místě. Body získané v základní části se nulují, ale každý tým 
obdrží bonusové body. Za každé čtyři získané body v základní části tým obdrží jeden bonusový bod 
(příklady: 20 bodů v základní části = 5 bonusových bodů, 23 bodů v základní části = 5 bonusových 
bodů, 24 bodů v základní části = 6 bonusových bodů). 



O konečném pořadí ve skupinách rozhodují body (součet bodů získaných v nadstavbě a bodů 
bonusových), v případě rovnosti pak body ze vzájemných zápasů z celé sezony (tj. základní část i 
nadstavba), skóre ze vzájemných zápasů z celé sezony (tj. základní část i nadstavba), vyšší počet 
vstřelených branek v těchto zápasech. V případě opětovné rovnosti rozhoduje celkové skóre 
v nadstavbové skupině, vyšší počet celkově vstřelených branek v nadstavbové skupině. 

Případná kontumace se stanovuje na 0:5 

Bodování: 

- vítězství 3 body 

- porážka 0 bodů 

- vítězství po samostatných nájezdech 2 body 

- prohra po samostatných nájezdech 1 bod 

(samostatné nájezdy se konají systémem „náhlé smrti“ v každém zápase o první přestávce) 

Složení skupin nadstavby: 

A – ve skupině A budou hrát týmy, které se po základní části umístili na 1., 2., 3., 4., 5. a 6. místě 
systémem 1x každý s každým (5 utkání na tým, celkem 15 utkání).  

B – ve skupině B budou hrát týmy, které se po základní části umístili na 7., 8., 9., 10., 11. a 12. místě 
systémem 1x každý s každým (5 utkání na tým, celkem 15 utkání)  

V případě, že k datu 11. 12. 2020 bude odehráno 11 kol základní části, tak se nadstavbová část pro 
sezonu 2020/2021 vypouští a o vítězi ZAMHL se rozhodne po skončení dvoukolové základní části. 

2.3 Ceny 

Týmy na 1. až 3. místě skupiny A obdrží poháry za celkové umístění v ZAMHL. Vítěz ZAMHL navíc 
obdrží sud piva o objemu 50 litrů. Tým, který zvítězil ve skupině B, obdrží sud piva o objemu 30 litrů. 

2.4 Hrací dny:  

pondělí až pátek dle rozpisu na www.ahl.cz/zamhl/ (pro přesný čas utkání je nutné sledovat rozpis 
ledu na stránkách HC PSG Zlín http://hokej.zlin.cz/rozpis_ledu.asp, kde je nutné si i ověřit, že utkání 
je stále na rozpisu vedeno a nebylo zrušeno, přeloženo nebo nebyl posunutý čas začátku utkání – 
zodpovídají vedoucí jednotlivých týmů)  

2.5 Platba na sezonu: 

Platba za sezonu ZAMHL probíhá před sezonou, přibližně v polovině srpna. Přesný den a celkovou 
částku sdělí v dostatečném předstihu vedoucí soutěže. 

2.6 Barvy dresů:  

SKA Napajedla (modrá, alternativní varianta červená nebo bílá) 

Březnice (bílá, alternativní varianta červená) 

Porr Napajedla (modrá, alternativní varianta bílá) 

Rudí kohouti Zlín (oranžová, alternativní varianta modrá) 

B.U.M. Otrokovice (černá, alternativní varianta žlutá) 

Sharks Malenovice (černá, alternativní varianta oranžová) 

Coris Vizovice (tyrkysová, alternativní varianta černá) 

Šneci Otrokovice (žlutá, alternativní varianta modrá) 

Piráti Kojetín (šedá) 



Baťovka Zlín (bílá, alternativní varianta žlutá) 

KWHC Zlín (černá, alternativní varianta žlutá) 

Gladiators Rablina (zelená, alternativní varianta modrá) 

Domácí tým je povinen nastoupit ve výše uvedené první barvě dresů, hostující tým je povinen se 
přizpůsobit tak, aby barevná odlišnost byla dostatečná 

 

3. Podmínky startu hráčů v ZAMHL 

 

3.1 Základní pravidlo ke startu hráčů 

Zlínská amatérská hokejová liga je určena pro amatérské hráče ledního hokeje. V ZAMHL může 
působit jen ten hráč, který je pro danou sezonu uvedený na soupisce svého týmu a nehrál za klub 
registrovaný u ČSLH ve vyšších než žákovských kategoriích. Jinými slovy, ti hráči, kteří hráli za klub 
registrovaný u ČSLH v dorosteneckých, juniorských nebo seniorských kategoriích nikdy nemohou 
nastoupit v ZAMHL. Toto pravidlo platí analogicky i na zahraniční hráče.  

3.2 Obecná výjimka ke startu hráčů  

Pravidlo uvedené v odstavci 3.1 se netýká hráčů, kteří jsou pro danou sezonu uvedeni na soupisce 
svého týmu a v ZAMHL působili v dřívějších sezonách než 2009/2010 nebo jsou bývalými brankáři, 
kteří nehráli vyšší soutěž než 2. liga a nyní budou působit jako hráči v poli.  

3.3 Mimořádná výjimka pro týmy Šneci Otrokovice, KWHC Zlín a Gladiators Rablina 

Vzhledem k pozdnímu přistoupení do soutěže byly uděleny výjimky z pravidla uvedeném v odstavci 
3.1 hráčům Jiří Krejčí (Šneci), Libor Fojtík (KWHC), Aleš Balajka (KWHC) a Petr Jantula (Rablina). 
Výjimka se vztahuje jen na tyto konkrétní hráče a týmy. Těchto šest hráčů nemůže přestoupit do 
jiného týmu. 

3.4 Soupisky 

Termín pro předání soupisek se stanovuje na 21. července. Nejpozději v tento den budou soupisky 
zaslány na email j.stetkar@seznam.cz. Soupisky je možné před zahájením soutěže ještě upravit a to 
nejpozději 24 hodin před zahajovacím utkáním sezony. Maximální počet hráčů na soupisce je 50. 
Hráči musí být starší 16 let. Hráč může být v jeden okamžik na soupisce jen jednoho týmu. 

Do utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na soupisce daného týmu, výjimku tvoří brankáři k 
tomu určení. Jejich jméno a příjmení musí být doplněno do zápisu. Pro sezonu 2017/18 jsou těmito 
brankáři Vlastimil Červenka, Robert Šivel, Petr Bačůvka, Ondřej Trvaj a David Silnica. Kontakty na tyto 
brankáře jsou na vyžádání k dispozici u vedoucího soutěže. 

Za správnost soupisek, tj. že na soupiskách budou uvedeni jen ti hráči, kteří splňují výše uvedená 
kritéria, ručí vedoucí týmu. Nedochází tak k žádné „lustraci“ hráčů před zahájením sezony ze strany 
vedení ZAMHL.  

3.5 Označení hráčů na soupiskách 

Soupiska musí obsahovat jméno a příjmení hráče, pozici (B, O, U) a jeho status. Na vyžádání je 
vedoucí týmu povinen doplnit i datum narození daného hráče. 

Hráči ZAMHL jsou označení třemi statusy: 

AM – amatér, tj. hráč, který nikdy nehrál hokej za klub registrovaný u ČSLH  

H – hobby, tj. hráč, který sice hrál za klub   u ČSLH, ale ne ve vyšších než žákovských kategoriích nebo 
brankář, kteří nehrál vyšší soutěž než 2. liga a nyní bude působit jako hráči v poli 



H+ - hobby +, tj. hráč, který hrál za klub registrovaný u ČSLH ve vyšších než žákovských kategoriích a 
platí na něj výjimka uvedená v odstavci 3.2 nebo 3.3. 

 

3.6 Přestupní termíny a doplňování soupisek v průběhu sezony 

Hráči nejsou nijak vázáni ve svých týmech a mohou libovolně přestupovat. V průběhu sezony je jeden 
přestupní termín, a to buď po první polovině základní části, tj. po odehraných jedenácti kolech, nebo 
k datu 11. 12. 2020 (záleží, co nastane dříve). 

Přestupovat mohou hráči mezi jednotlivými týmy a na soupisku mohou být doplněni maximálně dva 
hráči, kteří v započaté sezoně nepůsobili v žádném z týmů ZAMHL. Přestupovat nemohou hráči 
uvedení v odstavci 3.3. 

3.7 Neoprávnění hráči 

3.7.1 Neoprávnění hráči na soupisce 

Podnět k prověření hráče předává vedoucímu soutěže vedoucí týmu. Námitka musí obsahovat jméno 
a příjmení hráče a doložení takových materiálů, které potvrdí, že hráč na soupisce nesplňuje pravidla 
pro start hráče v ZAMHL. Není přitom podstatné, zda hráč zasáhl do nějakého utkání ZAMHL nebo ne. 
Podnět týkající se hráče, který odehrál v průběhu základní části soutěže alespoň pět utkání, může být 
podán nejpozději před začátkem nadstavby. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Na ostatní 
hráče může být podán protest i v průběhu nadstavbové části.  

Námitku posoudí komise ve složení: Zdeněk Kamenář, Martin Chalupa a Karel Topič nebo Marek 
Šiška. 

V případě, že na základě podnětu bude zjištěno porušení pravidel před nebo v průběhu základní části, 
bude dotyčný hráč vyloučen ze soutěže a tým, který se proviní proti pravidlům, bude potrestán 
ztrátou dvaceti bodů v tabulce základní části, do nadstavbové části soutěže neobdrží žádné bonusové 
body a podmínečným vyloučením ze soutěže.  

V případě, že na základě podnětu bude zjištěno porušení pravidel před nebo v průběhu nadstavbové 
části, bude dotyčný hráč vyloučen ze soutěže a tým, který se proviní proti pravidlům, bude potrestán 
ztrátou dvaceti bodů v tabulce nadstavby a podmínečným vyloučením ze soutěže. 

V případě opakování prohřešků nebo nerespektování rozhodnutí komise může být tým vyloučen ze 
ZAMHL bez možnosti vrácení vkladu. 

3.7.2 Neoprávnění hráči v utkání 

Do utkání mohou nastoupit jen hráči uvedení na soupisce. Hráči nastupují k utkání pouze v případě, 
že jsou schopni doložit svou totožnost občanským průkazem či obdobným dokladem (ŘP, pas, 
registrační průkaz). Konfrontaci hráčů lze provést do začátku třetí třetiny utkání. Námitku podává 
rozhodčímu kapitán týmu nebo jeho zástupce a je možné takto konfrontovat maximálně dva hráče 
soupeře.  

Konfrontovaný hráč je povinen doložit svou totožnost rozhodčímu, který správnost údajů zkontroluje 
a vše zaznačí do zápisu o utkání.  

V případě, že na základě podnětu bude zjištěno porušení pravidel, bude následně utkání 
kontumováno a proviněnému hráči bude doživotně zakázán start v ZAMHL. Kromě kontumace utkání 
je proviněnému týmu udělena i sankce -3 body do tabulky. V případě opakování prohřešku může být 
tým vyloučen ze ZAMHL bez možnosti vrácení vkladu. 

3.8 Hráči se zákazem startu v ZAMHL 

Start v ZAMHL není povolen z různých důvodů hráčům Leoš Kozel, Karel Adamík, Mirko Zemanovič, 
David Kučera, Michal Sedláček a Jiří Galandr. 



4. Utkání ZAMHL 
 

4.1 Obecná pravidla 

Utkání ZAMHL se řídí pravidly ledního hokeje vydanými IIHF, s následujícími výjimkami nebo 
úpravami: 

a) hrací doba utkání je 15,15,20 minut čistého času s tím, že pokud se nestihne odehrát poslední 
třetina kompletní, utkání bude ukončeno po vypršení 90 minut hrubého času (tento čas zahrnuje i 
rozbruslení trvající 10 minut) 

b) utkání je rozděleno dvěma přestávkami, v první přestávce probíhá soutěž v samostatných 
nájezdech (po skončení se ihned zahajuje druhá třetina), druhá přestávka trvá 30 sekund 

c) v utkání nedochází ke změně stran 

d) týmy do utkání musí nastoupit v jednotných dresech (neplatí pro brankáře), hráči v jiném dresu, 
byť obdobné barvy nesmí být umožněn start, kontrolu a dodržování pravidla mají na starost rozhodčí 
utkání 

e) domácí tým je povinen do utkání nastoupit v barvě dresů, kterou nahlásil jako svoji "domácí sadu". 
Hostující tým se přizpůsobí tak, aby byla dostatečná barevná odlišnost. Pokud hostující tým nemá 
druhou sadu jednotných dresů v takové barvě, aby se odlišil od domácích, je jeho povinností domácí 
tým s dostatečným časovým předstihem kontaktovat a dohodnout se na případné změně. Barvy 
dresů jsou uvedeny v odstavci 2.5 

f) týmy jsou povinni nastupovat na střídačky dle zápisu, tzn. domácí tým na střídačku domácích, 
hosté zase na střídačku hostů 

g) hra tělem je zakázána, povoleno je pouze natlačit protihráče na mantinel při souběžné jízdě (tzn. 
při jízdě těsně vedle sebe) 

h) minimální počet hráčů v utkání je 7 + brankář (pokud tým nemá brankáře, utkání nemůže být 
zahájeno a po čekací době 10 minut je kontumováno) 

i) kompletní hokejová výstroj je povinná, jinak rozhodčí nepustí hráče na ledovou plochu (výjimku 
tvoří inline kalhoty) 

j) při zranění brankáře se čeká 10 minut na převlečení náhradního brankáře. V případě, že do konce 
utkání zbývá 10 minut a méně, je povinnost dohrát zápas v 6-ti hráčích bez 10-ti minutové čekací 
doby. Není přípustné, aby tým hrál bez brankáře (vyjma zranění v posledních deseti minutách nebo 
power-play v závěru utkání) 

k) neplatí pravidlo o hybridním zakázaném uvolnění 

l) po zakázaném uvolnění může provinivší se tým vystřídat 

m) za vyhození puku z obraného pásma na střídačku se ukládá menší trest 

n) osobní desetiminutový trest je zkrácen na sedm minut 

o) není dovolen oddechový čas 

p) utkání řídí dva rozhodčí 

4.2 Procedura před, v průběhu a po utkání 

4.2.1 Před utkáním 

Rozhodčí nebo časoměřič dodá zástupcům týmů tablet. Zástupci týmu v elektronickém zápisu zaznačí 
hráče, kteří v utkání nastoupí a to včetně správných čísel dresů. Pokud za tým poprvé v sezoně 
nastoupí brankář, který není na soupisce, ale je uveden ve vyjmenované pětici brankářů v odstavci 



3.4, je vedoucí týmu povinen před utkáním o této skutečnosti informovat správce webu a statistik 
(Jakub Štětkář). Ten zajistí jeho dopsání na soupisku, aby bylo možné i tohoto brankáře v zápise 
zaznačit. 

Utkání je zahájeno deset minut od začátku pronájmu ledové plochy. 

4.2.2 V průběhu utkání 

V první přestávce probíhají samostatné nájezdy systémem náhlé smrti. Samostatné nájezdy může 
vykonávat kterýkoliv hráč i vícekrát, včetně hráče, který byl před nájezdy v průběhu první třetiny 
vyloučen a jeho trest se přenáší až do druhé třetiny. Po ukončení nájezdů se ihned pokračuje druhou 
třetinou. 

Přestávka po druhé třetině trvá jen 30 sekund. Prioritou je hrát hokej a ne vysedávat na střídačce 
(jedna minuta pronájmu stojí více než 50 Kč). 

Nejpozději do zahájení třetí třetiny je možné podat protest proti startu neoprávněného hráče v týmu 
soupeře. 

4.2.3 Po utkání 

Rozhodčí dodá zástupcům týmů tablet, kde je uveden statistický souhrn ze zápasu a konečný 
výsledek. Na základě námitky zástupce týmu může rozhodčí provést opravy v zápisu. V případě 
potřeby může zástupce týmu vložit do textového pole poznámku k utkání. Po odsouhlasení pomocí 
tlačítka je zápis schválen a utkání uzavřeno. Následné úpravy statistik z utkání nejsou možné. 

4.3 Překládání utkání 

Na soupisce je možné mít 50 hráčů, proto za žádných okolností není možné přeložit si své utkání na 
jiný termín, náhradníků může mít každý tým dostatek. Utkání může být přeloženo pouze na základě 
překážek na straně zimního stadionu. 

 

5. Disciplinární řízení a udělování trestů 

 

5.1 Tresty pro hráče 

1. První trest do konce utkání nebo trest ve hře udělený za faul – stop na dvě utkání. 

2. Druhý trest do konce utkání nebo trest ve hře udělený za faul – vyloučení hráče do konce sezony 
bez možnosti vrácení vkladu. 

3. Trest do konce utkání z důvodu udělení dvou osobních trestů – stop na jedno utkání.  

4. Fauly ve hře jsou posuzovány dle platných pravidel IIHF a výjimek ZAMHL. Za fauly, za které je v 
soutěžích ČSLH udělován dvouminutový trest, ale přitom jsou provedeny s úmyslem zranit nebo svou 
povahou mohou způsobit zranění, bude udělen ke dvěma minutám i osobní trest. Týká se to 
především úmyslného sekání, kdy je již malá pravděpodobnost získat kotouč, sekání s „nápřahem“, 
úmyslná hra tělem, úmyslná nebezpečná hra vysokou holí, kolenem nebo krosčeky do oblasti krku, 
hlavy a podobně. Posouzení je již plně v kompetenci rozhodčích. 

5. Tresty, které se vymykají výše uvedenému, řeší disciplinární komise. Účastníkem DK je dvanáct 
zástupců týmů plus zástupce rozhodčích.  

5.2 Tresty pro tým 

1. Tresty pro tým udělené z důvodu neoprávněných hráčů jsou uvedeny v odstavci 3.7. 

2. V případě, že se tým z jakéhokoliv důvodu nedostaví k utkání v dostatečném počtu (tj. 7 + brankář), 
dochází po vypršení desetiminutové čekací doby ke kontumaci zápasu v jeho neprospěch. Zástupce 



týmu je současně povinen s dostatečným předstihem (alespoň osm hodin před utkáním) o této 
skutečnosti informovat vedoucího soutěže a vedoucího týmu soupeře. Tým, který takto neučiní, je 
povinen do 14 dnů od termínu neuskutečněného utkání uhradit soupeři 2.000,- Kč jako kompenzaci 
za neuskutečněný zápas. Pokud tuto částku tým neuhradí, přijde bez finanční náhrady o dvě utkání 
na konci sezony. Tato utkání budou kontumována ve prospěch soupeřů. 

Pokud k utkání tým nastoupí alespoň v počtu hráčů 5 + brankář (hráči mají oblečenou výstroj a jsou 
připraveni do utkání nastoupit), utkání je kontumováno v jeho neprospěch, ale neplatí pravidlo o 
finanční kompenzaci soupeři. 

Pokud by výše uvedené jednání ze strany některého týmu bylo opakované, mohou vedoucí týmů 
rozhodnout o vyloučení tohoto týmu ze ZAMHL bez možnosti navrácení vkladu. 

 

6. Škody na zařízení zimního stadionu nebo majetku ZAMHL 
 

Škody, které vznikly jako následek nevhodného nebo neopatrného chování členů družstev, je povinen 
opravit případně uhradit klub, jehož družstvo škodu prokazatelně způsobilo. 

 

7. Závěrečná ustanovení 
 

Účast v soutěži je dobrovolná a všichni účastníci ZAMHL hrají utkání na svoji vlastní zodpovědnost. 
Lední hokej je, přestože je v ZAMHL omezena hra tělem, kontaktní sport, a proto je nezbytné, aby 
všichni hráči preferovali vzájemnou ohleduplnost před bezohledností. 

Všichni účastníci ZAMHL jsou povinni seznámit se s těmito pravidly, která jsou k dispozici na 
stránkách ahl.cz. Nastoupením do zahajovacího utkání ZAMHL každý tým a všichni jeho hráči 
potvrzují, že se s pravidly seznámili, a že je budou plně respektovat. 

 

Zdeněk Kamenář, vedoucí ZAMHL 

31. srpna 2020 


