Pravidlá Amatérskej Hokejovej Ligy
POHRONIE
1. ČASŤ: ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

Organizátor súťaže

Spoluorganizátor

Začiatok súťaže: Podľa propozícii v danom ročníku na štadióne HKM Zvolen

1.1. MUŽSTVÁ

V AHL Pohronie / ďalej len AHL/ sa zúčastňujú iba mužstvá schválené
organizátorom a to v maximálnom počte 6- 8 mužstiev
1.1.2. Každé mužstvo je pred súťažou povinné odovzdať záväznú prihlášku, súpisku
hráčov v písomnej forme dvojmo a štartovné
1.2. HRÁČSKE SÚPISKY

1.2.2. Súpiska môže obsahovať minimálne 10 hráčov + 1 brankár, maximálne 25
hráčov a 3 brankárov, ak AHL neodsúhlasí inak

1.2.3. Súpiska musí obsahovať tieto údaje :
a) Názov klubu
b) Meno a priezvisko
c) Dátum narodenia
d) Post
f) Farebnosť dresov

1.2.4. Súpisky sú platné len po ich schválení organizátorom, ktoré organizátor musí
schváliť do 7 dní od ich prevzatia

1.2.5. Každé mužstvo musí určiť kapitána a najviac dvoch asistentov kapitána,
ktorí majú právo zastupovať mužstvo počas zápasu pri všetkých
dohovoroch. Kapitán musí byť označený ,,C,, a asistenti ,,A,, to sa musí
zaznačiť aj na zápise o stretnutí
1.2.6. Súpisky mužstiev budú súčasťou zápasovej knihy

1.3. ZMENY HRÁČSKYCH SÚPISIEK

1.3.1. O zmenu v súpiske musí požiadať mužstvo písomne, ktorá musí byť
podpísaná vedúcim mužstva

1.3.2. Súpiska sa môže meniť alebo dopĺňať len do 31.12. príslúšného roku a len so
súhlasom organizátora. Mužstvo môže do tohto termínu vymeniť alebo doplniť
maximálne 5 hráčov, ale nesmie prekročiť maximálny počet hráčov. Zmeny
v súpiskách vyznačí organizátor v zápasových knihách po preverení hráča.
1.3.2. V prípade dlhodobého zranenia brankára môže mužstvo požiadať o výmenu
brankára v súpiske za iného brankára kedykoľvek počas sezóny
1.3.3. V prípade prestupu hráča do iného mužstva musí túto zmenu organizátor AHL
previesť na súpiskách a až potom môže hráč hrať za iné mužstvo.
1.3.4. V letnom období po skončení sezóny a začiatkom novej sezóny do termínu
uzávierok súpisiek môžu hráči prestupovať medzi družstvami AHL bez
obmedzenia
1.4. REGISTRÁCIA HRÁČOV
1.4.1. V súťaži môžu hrať iba hráči:
1.4.1.1. zapísaní na súpiske každého mužstva

1.4.1.2. ktorí, do začiatku sezóny v danom roku, dovŕšili vek 35 rokov a
v aktuálnom ligovom ročníku nesmú hrať Extraligu, 1. Hokejovú ligu, 2.
Hokejovú ligu doma ani v zahraničí
1.4.1.3. ktorí, do začiatku sezóny v danom roku nedovŕšili vek 35 rokov môžu
hrať len v prípade, že súčasne a DVA predchádzajúce ligové ročníky
nehrali Extraligu, 1. Hokejovú ligu, 2. Hokejovú ligu a to vo všetkých
vekových kategoriach ( žiaci, st. žiaci, juniori seniori) doma ani v zahraničí
1.4.1.4. Každé mužstvo môže mať jedného hráča, ktorý nespĺňa tiet obmedzenia,
avšak nesmie v aktuálnom ligovom ročníku hrať Extraligu, doma ani
v zahraničí. Tento hráč bude na súpiske označený ako výnimka, pokiaľ
nebude spĺňať dvojročné obmedzenie, alebo nedovŕši vek 35 rokov
do začiatku sezóny v danom roku
1.4.1.5. Všetky hore uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na brankárov s tým, že
brankár uvedený na súpiske, ale aj brankár náhradný ak je vo veku dorast senior nesmie súčasne hrať Extraligu, doma ani v zahraničí
1.4.1.6. V prípade, ak niekto zistí u súpera hráča, ktorý nespĺňa stanovené
podmienky účasti v AHL , môže o tejto skutočnosti informovať (musí to aj
vierohodne doložiť)
1.4.3. Ak za mužstvo nastúpi v stretnutí hráč ktorý nie je registrovaný v AHL, alebo je
registrovaný v inom mužstve, alebo ak mužstvo poruší ktorýkoľvek zákaz
a hráč nastúpi na stretnutie v ktorom nemá povolený štart z dôvodu trestu a
podobne, zápas bude automaticky kontumovaný v jeho neprospech 5 : 0 a
následne mužstvu ešte odobraté tri body z tabuľky. Tento trest bude udelený
aj v prípade dodatočného zistenia nedostatku

1.4.3.1. Organizátor AHL zabezpečí s kapitánom mužstva, v ktorom hrá tento hráč,
aby sa ďalej nezúčastňoval na zápasoch AHL

1.4.3.2. V prípade, že daný hráč nastúpi na ďalší zápas aj napriek zákazu
organizátora, vyradí sa celé mužstvo z ďalšieho účinkovania v AHL

1.4.4. Každý hráč môže byť registrovaný len v jednom mužstve

1.4.5. Hosťovanie hráčov v AHL nie je povolené! Výnimkou môže byť iba
hosťovanie brankárov a to iba v prípade choroby zranenie, úraz, služobná
cesta... a to maximálne v troch zápasoch počas sezóny
1.4.6. Hráči od 45 rokov môžu hrať v AHL neobmedzene.
1.4.7 Hráči mladší ako 18 rokov môžu byť zaregistrovaný iba s písomným
súhlasom rodičov
1.4.8. Ak má niektorý hráč v rámci AHL finančné alebo materiálne pozdĺžnosti voči
niektorému z klubov AHL, bude mu pozastavená činnosť v súťaži až do doby,
pokiaľ pohľadávky nevyrovná, alebo nedôjde k dohode s daným klubom na
spôsobe vyrovnania
1.4.8.1. Organizátor AHL povolí hráčovi štart až po oznámení daného klubu, že došlo
k vyrovnaniu alebo k dohode medzi hráčom a klubom
1.5. KONTROLA REGISTRÁCIE HRÁČOV
1.5.1. Kapitán mužstiev, alebo ich asistenti môžu požiadať rozhodcu o kontrolu
oprávnenosti nástupu ktoréhokoľvek hráča na zápas

1.5.2. Žiadosť o kontrolu môžu podať pred začiatkom zápasu alebo najneskôr
pred 3. tretinou zápasu

1.5.3. Ak kontrola preukáže pred začiatkom stretnutia nepovolený štart hráča,
bude hráč vylúčený doživotne z AHL a mužstvu odobraté 3 body

1.5.4. Ak kontrola preukáže počas zápasu neoprávnenosť štartu hráča, bude
zápas kontumovaný 5:0, hráč doživotne vylúčený z AHL a mužstvu
odobratých 5 bodov

1.5.5. Ak hráč ktoréhokoľvek mužstva odmietne kontrolu, bude zápas kontumovaný
5:0 a odobratých 5 bodov

1.5.6. Zapisovateľ, alebo rozhodca môže požiadať kapitána po odovzdaní súpisky
pred, počas zápasu aby sa preukázali hráči (ktorých vybral zapisovateľ, alebo
rozhodca, alebo dal podnet na preverenie kapitán opačného mužstva)
preukazom, podľa ktorého, overí totožnosť daného hráča. Totožnosť môže
overiť zapisovateľ a rozhodca aj po zápase. Ak kontrola preukáže nepovolený
štart hráča, platí bod 1.5.4.

1.5.7. Za akékoľvek falšovanie súpisky, alebo overenie totožnosti hráča bude
mužstvo vylúčené zo súťaže AHL

1.5.8. Ak počas sezóny sa opakovane preukáže v mužstve nepovolený štart hráča,
mužstvo bude doživotne vylúčené zo súťaže AHL.
1.6. ŠTARTOVNÉ
1.6.1. Mužstvá sa zúčastňujú zápasov v AHL na vlastné náklady, alebo na náklady
sponzora s ktorým organizátor uzavrie zmluvu o reklame a zabezpečí mu
propagáciu na internetovej stránke tejto súťaži

1.6.2. Finančné náklady spojené s prenájmom ľadovej plochy, náklady na rozhodcu
zapisovateľa zápasu a iné náklady sú zahrnuté v zápisnom

1.6.3. Každé mužstvo je povinné uhradiť zápisné vo
výške podľa propozícii v danom ročníku za účasť v AHL, najneskôr do dňa
prvého zápasu ( štartovné pokrýva všetky náklady počas celej sezóny AHL)
a každé mužstvo zaplatí istinu na pokutu za fyzický útok na rozhodcu
a zapisovateľov zápasov, prípadne za náznak podplácania vo výške 100,- eur.
V prípade, že sa mužstvo, nedopustí žiadneho takéhoto priestupku istina mu
bude na konci sezóny vrátená.

1.6.4. Organizátor súťaže bude zodpovedný za správu finančných prostriedkov, ich
evidenciu a oprávnené vyplácanie nákladov

1.6.5. V prípade nedodržania termínu platobnej úhrady bude mužstvo vyradené z
účasti v AHL
1.6.6. V prípade dopísania hráča na súpisku počas sezóny v dovolenom termíne,
mužstvo uhradí poplatok za každého hráča 10 €
1.6.7. Hráč ktorý neodohrá v základnej časti minimálne 3 zápasy, nemôže hrať
v zápasoch play- off. V prípade že takýto hráč odohrá play off zápas, tento
zápas bude automaticky kontumovaný v jeho neprospech 5 : 0
2. ČASŤ: ORGANIZÁCIA ZÁPASOV
2.1. HRÁČI, VÝSTROJ A PRAVIDLÁ ZÁPASU

2.2. HRÁČI
2.2.1. Každé mužstvo musí nastúpiť na zápas v termíne písomného rozpisu, ktorý
dostane pred začiatkom súťaže, alebo bude zavesený na internetovej stránke
www.facebook.com /sekcia AHL POHRONIE/
2.2.2. Ak mužstvo nemôže nastúpiť na zápas z adekvátnych dôvodov, je povinné to
oznámiť organizátorovi a súperovi aspoň 96 hodín pred jeho začiatkom
2.2.3. Akékoľvek zmeny a prekladanie zápasov z dôvodu, že nemôže nastúpiť
jeden, alebo dvaja najlepší hráči sa neuznáva
2.2.4. Ak mužstvo nedodrží stanovený termín zápasu bude výsledok kontumovaný
v jeho neprospech 0:5
2.3. VÝSTROJ
2.3.1. Hráči a brankári každého mužstva musia nastúpiť na zápas v kompletnej
hokejovej výstroji:

2.3.1.2. hráči:
- ochranná prilba- zapnutá
- ochranná vesta
- hokejové rukavice
- chrániče na holene a kolená nohy, lakťov
- ochrana prirodzenia
- hokejové nohavice
- hokejové korčule a hokejka
- hráči do 18 rokov ochranu krku, klietka, alebo plexisklo na celú tvár
2.3.1.3. brankári:
- brankárska prilba s ochrannou mriežkou
- rukavice vyrážačka a lapačka
- ochrana krku /podľa vlastného uváženia/
- ochranná brankárska vesta
- brankárske hokejové nohavice
- brankárske chrániče na nohy
- brankárske alebo hokejové korčule a brankárska hokejka
2.3.1.4. rozhodcovia:
- ochranná prilba /podľa vlastného uváženia /
- hokejové korčule

- ochrana holene a kolena /podľa vlastného uváženia /
- píšťalka, hodinky a stopky

2.4. Dresy hráčov v družstve s výnimkou brankára musia byť v jednotnom
farebnom prevedení.

3.ČASŤ: PRAVIDLÁ ZÁPASU

3.1. Každé mužstvo musí nastúpiť na zápas s minimálnym počtom 5 hráčov v
poli a 1 brankárom.

3.2. Ak mužstvo nemá k dispozícii 5 hráčov v poli alebo brankára, zápas bude
kontumovaný 5:0.
3.3. 20 minút pred začatím každého zápasu odovzdá kapitán mužstva zapisovateľovi
zoznam hráčov, ktorí skutočne nastupujú na stretnutie, (musí súhlasiť so
základnou súpiskou). Hráč, ktorého meno sa nachádza na tomto zozname, sa
považuje za hráča, ktorý sa zúčastnil na stretnutí.
3.4. Ak mužstvo nemá vypísaný zápis o stretnutí, rozhodca môže
ukončiť zápas kontumáciou v neprospech družstva, ktoré nevypísalo zápis
o stretnutí.
3.5. V prípade, že sa zápas odohráva s minimálnym počtom hráčov a brankárom a
dôjde počas zápasu k zraneniu hráča alebo trestu do konca zápasu, rozhodca
musí prehlásiť zápas za ukončený a kontumovaný 0:5 v jeho neprospech.
3.6. Všetky zápasy sa hrajú podľa pravidiel SZĽH
3.8. Nepíska sa zakázané uvoľnenie
3.9. Je zakázané strieľať príklepy cez hráčov ( za príklep sa považuje pokiaľ hráč
zodvihne hokejku pri strele nad pás), - príklep posúdi rozhodca

3.10. Je zakázaná kontaktná hra do tela- posúdi rozhodca
3.11. Vylučuje sa za menší trest na 2 minúty , za väčší trest na 4 minúty, 10 minút
osobný trest alebo za hrubý faul 4 minúty + do konca zápasu.
3.12. Rozhodca a zapisovateľ sú nedotknuteľní pred, počas a po zápase.

3.13. Rozhodca a zapisovateľ uvedú skutočnosti, ktoré sa stali pred, počas a po
zápase do zápisu o stretnutí.

3.14. Zapisovateľ je vždy povinný upozorniť rozhodcu pri nezhodách v súpiske,
trestoch a porušeniach pravidiel v AHL.

3.15. Rozhodca, ktorý bude zo strany mužstva podplácaný musí to nahlásiť
pred zápasom vedeniu AHL. Mužstvo, ktoré to zavinilo bude vyradené z
účasti v AHL a zaplatí pokutu vo výške 100,- eur.

4. ČASŤ: HRACÍ ČAS
4.1. HRACÍ PLÁN
4.1.1. Podľa propozícii v danom ročníku

4.2. Hrá sa 3 x 15 minút čistý čas.

4.3. Prideľujú sa body:

4.3.1. za výhru - 3 body

4.3.2. za výhru po nájazdoch - 2 bod

4.3.3. za prehru po nájazdoch - 1 bodov

4.3.4. za prehru- 0 bodov

4.4. Poradie sa určuje takto:
a) body
b) vzájomné zápasy
c) skóre vzájomných zápasov
d) celkové skóre
e) los

4.4.1. Rozhodca pri prerušenej hre hvizdom zvolá účastníkov na vhadzovanie
buly ak sa nedostavia k bodu na vhadzovanie do 10 sekúnd vhodí sa puk
do hry

4.4.2. Semifinále sa bude hrať na jeden víťazný zápas,

4.4.3. Finále a o 5. miesto v celkovom umiestnení sa bude hrať na 2 víťazné zápasy

4.4.4. V prípade nerozhodného stavu po riadnej hracej dobe v zápasoch budú
nasledovať nájazdy na brankárov, z každého mužstva traja hráči. Ak bude aj
po 1. sérii nájazdov stav nerozhodný pokračuje 2. a ďalšia séria kde už
v každej sérii pôjde nájazd z každého mužstva iba jeden hráč pokiaľ sériu
nevyhrá jedno z mužstiev

5. ČASŤ: TRESTY

5.1. PRÍSNE NEDOVOLENÉ ZÁKROKY

5.1.1. Je zakázaná neprimeraná hra do tela. Miera prijateľnosti hry do tela je
závislá na posúdení rozhodcu. Prísne je zakázané najmä bodnutie,
napadnutie, napadnutie zo zadu /pri mantineloch/, krošček, údery päsťou,
faul kolenom a iné surové zákroky

5.1.2. Ak sa hráč dopustí niektorého z bodu 5.1.1.,bude mu udelený trest 4+do
konca zápasu a odobratie registračného preukazu, ktorý odoberie
okamžite zapisovateľ a nasledovne zastavenie činnosti na 2 zápasy

5.2. FYZICKÉ NAPADNUTIE

5.2.1. V prípade fyzického napadnutia rozhodcu, alebo zapisovateľa bude
okamžite zápas ukončený a kontumovaný výsledkom 5:0 a vinníka hráča
alebo hráčov, ktorí napadli rozhodcu, alebo zapisovateľa, budú vylúčení
doživotne z účasti v AHL, mužstvu bude odobratých 6 bodov z tabuľky
a zaplatí pokutu vo výške 100,-eur Takéto rozhodnutie môže vydať iba
disciplinárna komisia

5.2.2. V prípade fyzického napadnutia protihráča- faul hrubosť, alebo zhodené
rukavice na výzvu bitky bude hráčovi udelený trest 4 min.+ dkz a nasledovne
zastavenie činnosti na 2 zápasy.
V prípade že vyzvaný hráč taktiež zhodí rukavice, bude aj tomuto hráčovi
udelený trest 4min. + dkz a nasledovne zastavenie činnosti na 2 zápasy

5.3. SLOVNÉ NAPADNUTIE ROZHODCOV
5.3.1. Hráčovi, ktorý počas hry protestuje alebo spochybňuje rozhodnutie
rozhodcu bude mu uložený menší trest /2 min/

5.3.2. Ak v tomto konaní pokračuje bude mu uložený osobný trest /10 min/

5.3.3. Za akékoľvek diskusie bude hráčovi uložený trest v hre pokiaľ nie je
kapitánom, alebo asistentom.

5.3.4. Za nešportové správanie sa k rozhodcovi a zapisovateľovi ( vulgárne nadávky
vyhrážky a pod.)bude hráčovi udelený trest /2 min/ v prípade opakovania mu
bude uložený osobný trest /10 min/a pozastavený štart na najbližší zápas. Ak
hráčovi bude uložený druhý takýto trest bude mu pozastavená činnosť v AHL
na najbližšie 2 ročníky.

5.4. TRESTY ZA MENŠIE FAULY:
5.4.1. Držanie- trest 2 min

5.4.2. Držanie hokejky- trest 2 min

5.4.3. Hákovanie- trest 2 min

5.4.4. Sekanie- trest 2 min

5.4.5. Sekanie s následkom zranenia protihráča- trest 4min.+ dkz ( posúdi rozhodca)

5.4.6. Hra s vysokou hokejkou- trest 2 min

5.4.7.Hra s vysokou hokejkou s následkom zranenia protihráča- trest 4min.+ dkz
( posúdi rozhodca)

5.4.8. Podrazenie- trest 2 min

5.4.9. Nedovolene bránenie- trest 2 min

5.4.10. 6 hráčov na ľade- trest 2 min. pre hráčsku lavičku

5.4.11. Zdržiavanie hry- trest 2 min. pre hráčsku lavičku

5.4.12. Kontaktná hra do tela- trest 2 min

5.5. TRESTY A POSTIHY

5.5.1. Ak hráč dostane trest na 4+dkz nesmie nastúpiť najbližšie 2 zápasy za
sebou.
5.5.2. Ak hráč sa dopustí priestupku z bodu 5.1.1. dva krát v sezóne tak nesmie
nastúpiť na 5 zápasov. Takéto rozhodnutie môže vydať iba disciplinárna
komisia

5.5.3. Ak hráč sa dopustí priestupku z bodu 5.1.1. tri krát v sezóne, tak má zastavenú
činnosť na jeden kalendárny rok od trestu.

6. ČASŤ: ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

6.1.Každý hráč sa zúčastňuje súťaže na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.
Súhlas bude podpisom hráča na súpiske

7. ČASŤ: VEDENIE

7.1. VEDENIE SÚŤAŽE

7.1.1. Vedenie súťaže je riadiacim subjektom AHL vo Zvolene.
V rámci svojej pôsobnosti prijíma uznesenia, ktoré sú závažné pre všetky
mužstvá a hráčov AHL.

7.1.2. Vedenie súťaže tvorí max. 12 členov, pričom každé mužstvo AHL
disponuje vo vedení súťaže jedným hlasom.

7.1.3. Každé mužstvo je povinné do začiatku súťaže vymenovať do vedenia
AHL svojho vedúceho člena + zástupcu, ktorý ho bude zastupovať v
rozsahu kompetencií.

7.1.4. Vedenie súťaže sa v dohodnutých termínoch stretáva na zasadnutiach.
Zasadnutie vedenia AHL môže zvolať ktorýkoľvek člen vedenia súťaže,
pričom musí na neho pozvať všetkých členov vedenia. Mužstvo, ktoré
podá žiadosť ,musí sa zúčastniť zasadania. Ak mužstvo zvolá zasadnutie a
nedostaví sa naň, budú mu odobraté 3 body alebo pokuta 20 eur.

7.1.5. Zo zasadnutia vedenia sa vyhotovuje písomná zápisnica v ktorej sú
uvedené tieto údaje:

•

mená prítomných

•

záležitosti

•

výsledky hlasovania

•

podpisy členov

8.2. DISCIPLÍNÁRNA KOMISIA AHL

8.2.1. Disciplinárnu komisiu /DK/ tvoria členovia vedenia súťaže AHL.

8.2.2. /DK/ môže zvolať vedenie súťaže, mužstvo, ktorého hráč počas zápasu dostal
vyšší trest a nesúhlasí s takýmto trestom, v takomto prípade /DK/ vydá
rozhodnutie o udelení trestu proti ktorému sa už nedá odvolať

8.2.3. Pri zasadnutí /DK/ musia byť prítomní minimálne štyria členovia + rozhodca
zo zápasu v ktorom bol trest uložený

8.2.4. Členovia /DK/ majú právo rozhodovať o vyšších trestoch

