NEJVYŠŠÍ POJIZERSKÁ LIGA
2018/2019
Zimní stadion Ludvíka Koška Turnov

A) Pravidla ligy
A.1 Podmínky účasti:
- kompletní brankářská výzbroj
- všichni hráči hrající v poli jsou povinni nastoupit v kompletní výzbroji
- nastoupí-li do utkání hráč bez povinné výstroje, bude jeho týmu udělen menší trest pro hráčskou lavici
- nejnižší věk hráče je 15 let dosažených v sezóně 2018/2019
- hráč, který je na soupisce některého z týmů pro 15. ročník a 5. 10. 2018 ještě nedosáhl věku 18 let je do
tohoto data povinen vedení soutěže odevzdat informovaný souhlas o startu v soutěži podepsaný zákonným
zástupcem
- soupiska týmu (maximálně 25 hráčů včetně brankářů) odevzdána společně částkou startovného (1000 Kč)
do 15. 10. 2018 řediteli soutěže, soupisky budou během utkání k dispozici v boxu časoměřičů
- soupiska týmu obsahuje jména a příjmení hráčů, datum narození a fotografii
- v rámci 15. ročníku je povolena jedna změna na soupisce týmu, která musí být provedena nejpozději do
20. ledna 2019, změnu je nutno ohlásit vedení soutěže
- jednotné barvy dresů s výjimkou brankáře
- kapitán týmu nastupuje do zápasu s viditelným označením "C", které je na dresu umístěno vlevo na hrudi;
dále 2 zástupci kapitána viditelně označeni písmenem „A“ nebo páskou na levém rukávu
- 2 rozhodčí a 2 časoměřiče nominuje Komise rozhodčích NPL a TNHL, ve výjimečné situaci je možné po
dohodě mezi týmy odehrát utkání pod dohledem 1 sudího, je v kompetenci rozhodčího, aby po poradě
s kapitány obou týmů zvážil a rozhodl, zda je schopen v naléhavých případech odpískat utkání sám, za to
mu pak náleží ocenění 600 Kč (200 Kč do fondu NPL)
- rozhodčí je vybaven černobílým pruhovaným dresem a helmou
- minimální počet hráčů k uskutečnění utkání je 7 hráčů do pole a 1 brankář
A.2 Výkonný výbor NPL
- je kolektivní výkonný orgán soutěže, který během sezóny řeší provozní záležitosti vyplývající ze soutěže
- složení Výkonného výboru NPL: ředitel NPL, 1 zástupce z každého týmu NPL, celkem tedy 9 členů
A.3 Komise rozhodčích NPL a TNHL:
- nominuje vždy 2 rozhodčí a 2 časoměřiče na utkání NPL
- řeší případné vyšší tresty, disciplinární tresty, tresty ve hře
- v případě náhlých změn informuje ředitele NPL a správce webu NPL prostřednictvím jejich kontaktů
- rozhodčí okomentuje v zápisu utkání všechny vyšší tresty nad OT

- složení Komise rozhodčích- viz. bod E)
A.4 Disciplinární komise NPL
- je kolektivní orgán, který řeší disciplinární prohřešky hráčů
- výrok k přestupku musí být vynesen nejpozději do následujícího čtvrtku ode dne, kdy se stal přestupek (z
důvodu dalšího hracího kola, které začíná v pátek)
- složení Disciplinární komise: ředitel NPL, 1 člen Komise rozhodčích NPL a TNHL, 1 rozhodčí, který byl
incidentu přítomen na ledě; celkem tedy 3 členové
A. 5 Časomíra:
- časoměřiče a zapisovatele zajišťuje Komise rozhodčích NPL a TNHL
- časoměřiči se nově stávají “3. rozhodčím”
- na požádání rozhodčích na ledě by v rámci fair play měli poskytnout všechny informace, které mohou vést
k objasnění dění na ledě v okamžiku, na který budou rozhodčím z ledu dotázáni
A.6 Pravidla:
- klasická pravidla ledního hokeje
- hrací doba 3 x 20 minut čistého času (s výměnou stran)
- 5 minut rozbruslení na začátku utkání,
- 2 minuty přestávka po 1. třetině
- 10 minut rolba namokro po 2. třetině utkání, poté ihned možno nastoupit k 3. třetině utkání
- maximální rezervovaný čas pro utkání je 120 minut, ve výjimečných situacích po předchozí dohodě
s ledaři prodloužit o 5 minut
- rozhodčí má právo po skončení vymezeného pronajatého bloku pro utkání (120 minut) utkání ukončit za
aktuálního stavu skóre; rozhodčí tuto skutečnost povinně uvedou na zadní stranu zápisu utkání
- menší trest - 2 minuty čistého času - v osobní statistice uvádět 2min
- menší trest pro hráčskou lavici - 2 minuty čistého času; trest se započítává do osobní statistiky určeného
hráče - uvádí se 2 min
- větší trest - 5 minut čistého času - v osobní statistice se uvádí 5min
- osobní trest - 10 minut čistého času; je-li hráči udělen podruhé v jednou utkání, automaticky dostává
osobní trest do konce utkání a odchází do kabin - hráči je automaticky udělen STOP na jedno nejbližší
následující utkání
- osobní trest do konce utkání (v osobní statistice hráče se uvádí 20 minut); hráči je automaticky udělen
STOP na jedno nejbližší následující utkání, rozhodčí posoudí závažnost prohřešku hráče a sami po zápase
rozhodnou, není-li vhodné stanovit pro hráče STOP na více utkání; toto uvedou do zápisu utkání
- disciplinární trest (v osobní statistice hráče se uvádí 20 minut); hráči je automaticky udělen STOP na
jedno nejbližší následující utkání, rozhodčí posoudí závažnost prohřešku hráče a sami po zápase
rozhodnou, není-li vhodné stanovit pro hráče STOP na více utkání; toto uvedou do zápisu utkání
- trest ve hře (v osobní statistice hráče se uvádí 25 minut); hráči je automaticky udělen STOP na jedno
nejbližší následující utkání, rozhodčí posoudí závažnost prohřešku hráče a sami po zápase rozhodnou, neníli vhodné stanovit pro hráče STOP na více utkání; toto uvedou do zápisu utkání
- fyzická inzultace rozhodčího – ukončení utkání a kontumace 0:5 v neprospěch provinivšího se týmu;
vyloučení inkriminovaného hráče do konce utkání + automatické vyškrtnutí ze soupisky týmu a znemožnění
nastoupit za jakýkoliv tým NPL a TNHL do konce ročníku, ve kterém k incidentu došlo, Komise rozhodčích
NPL a TNHL rozhodne, není-li žádoucí distanc hráči prodloužit i na více sezón, do kategorie fyzická
inzultace rozhodčího nepatří slovní napadání a urážky, ty povětšinou rozhodčí řeší TH
- veškeré tresty od 10 minut a výše okomentují včetně návrhu trestu povinně rozhodčí v zápisu o utkání,
pakliže je nutno svolat Komisi rozhodčích, učiní tak neprodleně
- výrok Disciplinární komise NPL k přestupku musí být vynesen nejpozději do následujícího čtvrtku ode dne,
kdy se stal přestupek (z důvodu dalšího hracího kola, které začíná v pátek)

- zákaz timeoutu v průběhu utkání
- zákaz účasti hráče registrovaného v ČSLH; Definice „Registrovaného hráče“ – „Registrovaný hráč je ten,
který je pro sezónu 2018 / 2019 napsán na oficiální soupisce některého z týmů v soutěžích
registrovaných ČSLH od krajských přeborů výše“ (výjimku pro sezónu 2018/2019 obdržel Dominik Žmolil,
který tvoří rezervu „A“ týmu HC Turnov 1931, pokud ovšem aktivně zasáhne do utkání HC Turnov 1931
v KLM, tak se výjimka ruší a hráč již ve zbytku sezóny nemůže v NPL nastoupit)
- brankářů se pravidlo netýká, v NPL tak mohou nastupovat i brankáři registrovaní v týmech KLM, ovšem za
podmínky, že ve svém mateřském týmu neodchytají více než pět utkání za sezónu, pokud se tak stane,
nemohou po zbytek sezóny v NPL nastoupit
- zákaz účasti hráče mimo soupisku (hosta)
- hráč může být zapsán pouze na soupisce jediného týmu
- protest proti neoprávněnému nasazení hráče podává kapitán týmu, který se cítí být poškozen; protest je
možno podat pouze v průběhu utkání; hráč, jehož totožnost je předmětem sporu, se okamžitě prokáže
rozhodčímu platným občanským průkazem nebo cestovním pasem; oprávněný protest se trestá kontumací
5:0 ve prospěch poškozeného týmu, neoprávněný protest udělením menšího trestu hráčské lavici
(zdržování hry), která protest podala
- dojde-li během utkání k vážnému zranění brankáře, pro které již nemůže pokračovat ve hře, má jeho tým,
v případě, že nedisponuje připraveným náhradníkem, 20 minut na převlečení některého z hráčů do
brankářské výzbroje; utkání se tímto o 20 minut zkracuje; zbývá-li do konce utkání 20 minut a méně, utkání
končí s aktuálním výsledkem
- nesportovní chování hráčů řeší dvojice rozhodčích ihned po skončení utkání, výsledek zapíší do poznámek
zápisu o utkání
- výtržnosti ze zápasu vyloučených hráčů na tribuně – v případě, že hráč byl rozhodčím vykázán do kabin a
on poté z tribuny hrubě uráží rozhodčího, uvede to rozhodčí do zápisu utkání a uvedený hráč automaticky
dostává STOP na 1 následující utkání, POZOR !!! tresty se sčítají, tzn. dostal-li např. v onom zápase trest ve
hře (za nějž je automaticky STOP na 1 utkání) nehraje 2 následující kola NPL

- porušení výše uvedených pravidel se řeší kontumační prohrou provinilého
týmu 0:5
· Bodování:
- výhra v základní hrací době 3x 20 minut
- remíza
- prohra v základní hrací době 3x 20minut

2b.
1b.
0b.

· Celkově rozhoduje:
- větší počet bodů
- větší počet bodů ve vzájemných zápasech
- rozdíl skóre ve vzájemných zápasech
- rozdíl v celkovém skóre
- větší počet vstřelených branek
Osobní souboje, nesportovní chování:
- je dovolena hra tělem
· tlačit soupeře na mantinel, pokud oba hráči jedou stejným směrem (např. „uzavřít“ soupeři cestu – tzv.
„trychtýř“); například je dovoleno bránícímu hráči, pokud hráč v držení kotouče se pokouší jet mezi ním a
hrazením, „uzavřít“ prostor mezi sebou a mantinelem s úmyslem donutit hráče vedoucího kotouč změnit
rychlost nebo objet bránícího hráče po vnitřní straně
· kontaktovat soupeře tělem v případě, že jak bránící hráč, tak i útočící hráč se pohybují stejným směrem a

jsou otočeni čelem proti sobě (bránící hráč jede jízdou vzad – situace 1:1); pokud bránící hráč brání tělem v
pohybu útočícího hráče, nepovažuje se zákrok za nedovolený
· kontakt tělem mezi bránícím a útočícím hráčem může nastat, jestliže je výsledkem pohybu útočícího a
bránícího hráče
- kromě všech omezení pro hru tělem uvedených v pravidlech ledního hokeje je zakázáno
· jakékoli naražení soupeře na hrazení; porušení tohoto ustanovení bude trestáno větším trestem „Vražení
na hrazení“
· najetí do soupeře nebo kontaktování soupeře z jiného směru, než kterým se pohybuje hráč v držení
kotouče; porušení tohoto ustanovení bude trestáno větším trestem „Napadení“
· hraní tělem, strkání nebo najíždění do soupeře; porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším
trestem „Nedovolené bránění“, případně větším trestem „Napadení“
· jakákoliv hra tělem na brankáře a to i v případě, že brankář je mimo brankoviště; porušení tohoto
ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem „Napadení“
· strkání, hraní tělem nebo napadení protihráče stojícího u hrazení; porušení tohoto ustanovení bude
trestáno menším trestem „Nedovolené bránění“, případně menším nebo větším trestem „Vražení na
hrazení“
- posuzování
· jako nedovolená hra se posuzuje zejména situace, kdy hráč nehraje kotoučem, ale připravuje se hrát
protihráče tělem některým ze způsobů uvedených výše; naproti tomu kolize, k nimž dochází nevědomky,
nemají být trestány
· údery rukavicemi nebo hokejkou, např. před brankou, se posuzují podle běžných pravidel a trestají se
menším trestem nebo větším trestem + osobním trestem do konce utkání (OK;. za porušení tohoto pravidla
není možné uložit jen menší trest + OK; stejné ustanovení platí i pro: „Krosček“, „Faul loktem nebo
kolenem“, „Napadení“, Vražení na hrazení“, tzn. větší trest + OK
· dojde-li při hře tělem ke zranění, uloží se vždy větší trest, případně OK, je-li uvedeno v pravidlech ledního
hokeje
· jestliže má hra tělem hrubší charakter, jedná-li se o brutální zákrok, je zřejmý záměr soupeře zranit nebo
je-li patrná snaha vyřadit zákrokem soupeře z utkání, musí být použito pravidlo „Nadměrně hrubá hra“ a
uložen trest ve hře (TH).
- nesportovní chování
· jako nesportovní chování bude posuzováno chování trenéra nebo jiného funkcionáře družstva, který
jakýmkoliv způsobem nabádá hráče k nedovolené hře tělem nebo k jiným nedovoleným zákrokům; v
prvním takovém případě rozhodčí v nejbližším přerušení napomene družstvo prostřednictvím kapitána; při
druhém porušení tohoto ustanovení u téhož družstva uloží menší trest pro hráčskou lavici „Nesportovní
chování HL“; každé další porušení tohoto ustanovené stejným družstvem má za následek kromě menšího
trestu pro hráčskou lavici „Nesportovní chování HL“ i osobní trest do konce utkání pro provinivšího se
funkcionáře
· jakýkoliv záměrný fyzický kontakt hráče se soupeřem v přerušené hře je nesportovní chování a trestá se
větším trestem jako napadení; dojde-li takovým zákrokem ke zranění, musí být zákrok posouzen jako
porušení jiných pravidel (např. hrubost, faul loktem, krosček, vysoká hůl) a potrestán větším trestem a OK

Novinky v pravidlech ČSLH, které jsme do pravidel NPL už přijali:
- hráč, kterému spadla během hry přilba, musí odjet okamžitě přímo na střídačku; je tedy zakázáno přilbu
na ledě nasazovat
- pokud je brankář zasažen do přilby rozhodčí může přerušit hru, záleží na posouzení rozhodčího, přerušení
hry tedy není automaticky povinné
- pásmo ochrany pro střídání hráčů v okolí střídačka se zmenšuje z původních 3m na 1,5m
- menší trest pro hráčskou lavici musí odpykat některý z hráčů, který byl v době prohřešku na ledě
- pokud brankář fauluje hráče v brejku, automaticky je nařízeno trestné střílení
- trestné střílení musí provádět faulovaný hráč, v případě jeho závažného zranění hráč, který byl v době
incidentu na ledě
- pokud tým hraje v oslabení, je ponechána výhoda za další jeho přestupek a je vstřelen gól, signalizovaný
trest se uloží, odpykávaný trest končí (tzn. hráč, který již na trestné seděl, po obdrženém gólu odchází, na
trestnou přichází strůjce druhého faulu)
- pokud hráč stojí čelem k brankáři a předstírá hru máváním rukama nebo holí před tváří brankáře, uloží se
menší trest
- brankář musí upustit zlomenou hůl, nemůže už tedy dohrát se zlomenou do nejbližšího přerušení, jak
tomu bylo doposud
- pokud brankář hodí puk dopředu hrajícímu spoluhráči, hra se přeruší bez uložení trestu
- budeme hrát hybridní zakázané uvolnění
- nové signály rozhodčího:
- útočící hráč v brankovišti - půlkruhový pohyb jednou rukou ve výši hrudníku rovnoběžně s ledem a
druhou rukou ukázání na bod vhazování v středním pásmu
- zdržování hry - pohyb otevřenou rukou bez píšťalky od hrudníku směrem dopředu
- pokud hráč bránícího týmu úmyslně poruší postup při vhazování po odpískaném zakázaném
uvolnění tak, aby zdržoval hru, bude to mít za následek varování jeho týmu; každé další
provinění bude mít za následek menší trest pro hráčskou lavici za zdržování hry
- hráč, jehož mřížka, chránič očí nebo celoobličejový chránič praskne nebo se rozbije během hry, musí
ihned opustit led
- dresy musí být přetaženy zcela přes kalhoty a upevněny ke kalhotám upínacími pásky
- po předchozím varování je hráči uložen menší trest, pokud nenosí ochrannou výstroj zcela pod oblečením
nebo nemá dres zcela přes kalhoty
- brankáři není dovoleno padnout na puk, aby způsobil přerušení hry v situacích, kdy je jeho tělo mimo
brankoviště; brankáři, který padne na puk nebo sebere puk na tělo v prostoru mezi brankovou čárou a
prostorem pro vhazování, bude uložen menší trest, s výjimkou, že nemohl holí puk bezpečně zahrát a je
právě atakován protihráčem
A.7 Herní systém
- hlasováním týmů bylo rozhodnuto, že soutěž se bude hrát následujícím herním systémem: odehrány
budou dva sedmizápasové cykly, každý s každým, tedy čtrnáct zápasů, následně budou týmy dle pořadí (1. 4. a 5. - 8.) rozděleny do dvou skupiny po čtyřech
- do skupin si týmy nepřenesou body ze základní části, ale dojde k bonifikaci 3 body pro prvního (resp.
pátého), 2 body pro druhého (resp. šestého), 1 bod pro třetího (resp. sedmého) a 0 bodů pro čtvrtého
(resp. osmého)

- ve skupinách se odehrají dva cykly po třech zápasech, tedy šest utkání. Celkem tedy za sezónu každý tým
odehraje 20 zápasů
- při rovnosti bodů o postavení rozhoduje pravidlo zmiňované výše v bodu A.6

B) Organizační a provozní záležitosti:
- v 15. ročníku NPL budou v prostoru časomíry umístěny veškeré provozní doplňky nutné k chodu utkání
(kanystr NPL s 10 puky, desky s dokumentací, lékárnička); garantem vrácení puků a kompletnosti
dokumentace po utkání jsou rozhodčí a kapitán domácího týmu
- v sezóně 2018/2019 dochází k přechodu na elektronický zápis utkání, který bude prováděn
prostřednictvím webové stránky www.ahl.cz/soutez/npl
- NPL 2018/2019 se prezentuje na níže uvedených internetových stránkách
- zapsáním na soupisku hráči souhlasí s tím, že na webových stránkách http://www.nplhokej.cz/
a http://www.ahl.cz/soutez/npl bude zveřejněna jejich fotografie, jméno a datum narození; dále souhlasí
s tím, že v rámci utkání NPL mohou být pořizovány jejich fotografie nebo videozáznamy, kterou mohou být
použity k prezentaci a propagaci soutěže na uvedených webových stránkách i v médiích
Výsledky, rozlosování a nominace rozhodčích najdete na:
http://www.nplhokej.cz
http://www.ahl.cz/soutez/npl
http://www.hcturnov.cz/
Vedle toho je na internetu také zřízeno fórum NPL, které naleznete na adrese:
http://blueboard.cz/kniha/h43sfps9xuthc3ixd0pm3sop8bpr02

C) Ceny NPL
- nejproduktivnějšího hráče (kanadské bodování - střelec a poslední přihrávka)
- nejlepšího střelce
- nejslušnější tým
- nejtrestanějšího hráče
- hvězda týmu v utkání – hodnotí rozhodčí – uvedou po skončení utkání do zápisu
- „Cena Marina Kouckého“ - nejužitečnější hráč – volí komise rozhodčích na konci sezóny
- All stars team – volí rozhodčí
- nejlepší brankář, podmínky vyhodnocení této kategorie viz. níže:
Hodnotí speciální komise - zástupci týmů+2 nejvytíženější rozhodčí, každý člen komise má 1 hlas, v případě
rovnosti hlasů bude přizván 3. nejvytíženější rozhodčí
Hodnotí se : - celkový dojem za sezónu
- úspěšnost (průměr gólů / zápas)
- styl
Podmínky užšího výběru brankářů:
1. ) brankář musí odchytat minimálně 5 celých utkání 15. roč. NPL

2. ) brankář nebyl během sezóny ani jednou potrestán osobním trestem 5+do konce utkání nebo tresty
vyššími
- putovní cena NPL (zajistil Miloslav Šorejs – bývalý hráč HC Sokol Turnov) je určena vítězi ročníku, který ji
předává vítězi následujícímu ročníku; případné poškození ceny hradí tým, kterému byla svěřena do
opatrování
D) Platby:
- veškeré platby dělíme na půl mezi oba týmy, garantem platby pracovníkům ZS a činovníkům utkání
(rozhodčí, časomíra, zapisovatel) je kapitán domácího týmu
- ledová plocha – 2 h s rolbou namokro po 2. třetině, 2 šatny pro týmy, 1 šatna pro rozhodčí, zařízení
časomíry
– 3400 Kč
- časoměřič
– 200 Kč
- zapisovatel utkání
– 200 Kč
- rozhodčí – 2x 400 Kč
– 800 Kč
CELKEM
– 4600 Kč (2300 Kč/tým)
- výplata rozhodčích, časoměřiče a zapisovatele bude POVINNĚ provedena zástupcem domácího týmu
PŘED ZAHÁJENÍM UTKÁNÍ
- startovné – 1000 Kč za tým, do 20. 10. 2018 (vybrané finanční prostředky jsou určeny pro nákup cen NPL
a k pokrytí provozních nákladů - kopie, telefonáty, webové stránky…)
E) Kontakty:
Zimní stadion Ludvíka Koška Turnov:
Jméno:
Mobil:
Ing. Špinka Tomáš – vedoucí ZS
732 810 981
Mikeš Pavel – zástupce ved. ZS
775 646 487
Karásek David – ledař
737 817 908
Šašek Stanislav – ledař, legenda 732 612 015
Cerha Milan – ledař
774 512 116
Růžičková Denisa – ved. bufetu
725 757 607
Činovníci NPL:
Jméno:
Vondrák Jaroslav – ředitel NPL
Ing. Špinka Tomáš – zástupce řed.
NPL
Holán Radek – statistik NPL
Hájek Petr – webmaster NPL
Komise rozhodčích:
Jméno:
Kopecký Radek
Novotný David
Texl Zdeněk

Zástupci týmů NPL:
Tým
HC Performers Turnov

E-mail:
spinka.tomas@gmail.com
karasek44@seznam.cz
sasek.S@seznam.cz
-

Mobil:
608 806 654
732 810 981

E-mail:
jar.vondrak@seznam.cz
spinka.tomas@gmail.com

721 117 287
602 246 138

radekarenata@seznam.cz
hajek105@seznam.cz

Mobil:
604 994 815
731 598 439
737 157 238

E-mail:
RadekHDCP@seznam.cz
NovotnyD74@seznam.cz
-

Zástupce
Lhoták Jan ml.

Mobil
732 776 106

E-mail
johny.lhotak91@gmail.com

SDH Troskovice
HC SDH Hnanice
HC Všeň Pojizeří
HC Modřišice
TJ Sokol Turnov
Black Hawks
HC Raptoři Turnov

Kolomazník Radim
Kubec Tomáš
Horáček Michal
Stuchlík Pavel
Buchar Libor
Šťastný Michal
Patočka Libor
Marek Tomáš
Holán Radek
Herrmann Miroslav
Schwarzkopf Aleš
Zeman Jakub
Pala Marek
Špinka Tomáš
Vítek Lukáš

777 126 883
737 175 040
603 977 421
602 141 979
603 189 565
732 561 568
724 589 259
737 459 399
721 117 287
603 704 199
775 482 381
727 939 455
739 447 139
732 810 981
605 186 595

kolomaznik@florbalturnov.cz
kubect@seznam.cz
pavel.hn@seznam.cz
liborbuchar@seznam.cz
knizkova.s@seznam.cz
l.patocka@email.cz
trmarkovi@seznam.cz
radekarenata@seznam.cz
miroslav.herrmann@univer.cz
asvara@seznam.cz
jak_zeman@volny.cz
m.pala@email.cz
spinka.tomas@gmail.com
lukasprdas105@seznam.cz

