
Pravidla BAHL 
 

A. Soupisky mužstev a pravidla registrace 

 

1) BAHL (dále soutěž) bude začínat dle rozpisu na stránkách soutěže. Rozpis zápasů včetně 

případných změn bude k dispozici vždy minimálně měsíc na stránkách soutěže. Utkání se 

hrají vždy podle daného rozpisu. Změny možné pouze po schválení vedením soutěže. 

 

2) Startovné na danou sezónu určí výkonný výbor. Startovné je zapotřebí uhradit do data, které 

stanoví vedení soutěže na účet ligy 2701508033/2010. Výjimku má tým Panterů, který uhradí 

startovné na první schůzi LK před danou sezónou. Za každý den zpoždění platí tým pokutu 

500 Kč na účet ligy. 

 

3) Mužstva včetně nových se musí oficiálně přihlásit do data stanoveného vedením soutěže  

a to oficiální přihláškou dostupnou na www stránkách soutěže. 

 

4) Oficiální soupisku musí všechny mužstva dodat do data stanoveného vedením soutěže.  

Tímto datem se soupiska uzavírá. 

 

5) Od sezóny 2017/2018 platí nové pravidlo o možném dopsání dvou hráčů na soupisku. 

Dopsání je možné do poloviny základní části tzn. nejpozději po odehrání 9. kola. Poplatek za 

každého nového dopsaného hráče je 500kč (+50kč registrační průkaz). Dopsat hráče mohou 

týmy, které nemají zcela zaplněnou soupisku (max. počet 25 hráčů). V případě zcela zaplněné 

soupisky musí pro dopsání nového hráče vyškrtnut hráč jiný. Při vyškrtnutí registrovaného 

hráče nemůže být tento hráč nahrazen jiným registrovaným hráčem.  

 

6) Pokud dojde během sezóny k vyřazení registrovaného hráče ligovou komisí, nelze tohoto 

hráče již v aktuální sezóně nahradit novým registrovaným hráčem.  

 

 

 

 

 

 

 



7) Na soupisce musí být uvedeny tyto údaje: 

• Příjmení, Jméno, Pozice (G, O, U) 

• Číslo dresu (unikátní v rámci teamu, každý hráč musí mít uvedeno číslo dresu) 

• Datum narození 

• Číslo registrační karty (pokud má již registrační kartu vyrobenu) 

• Maximální počet je 25 hráčů na soupisce 

• Podpisy všech hráčů 

 

8) Na předsezónní schůzi je zapotřebí přinést originální přihlášku do soutěže, kde každý hráč 

stvrdí podpis s pravidly a rovněž se všemi aktualizacemi pravidel, která mohou v průběhu 

soutěže nastat. Rovněž je potřeba dodat potvrzené formuláře GDPR.  

 

9) Každý hráč, který vstoupí během hracího dne na zimní stadion, stvrzuje, že se seznámil  

s poslední verzí pravidel a potvrzuje, že se jimi bude řídit. 

Podpisem mimo výše uvedeného hráč stvrzuje, že hraje soutěž na vlastní nebezpečí a nebude 

požadovat po vedení soutěže kompenzaci za vzniklé zdravotní problémy či zranění ani za 

škody na majetku způsobené během hracího dne soutěže, cestou na zápas či ze zápasu. 

 

10) Soutěž se hraje bez přítomnosti zdravotnického personálu, s čímž byl rovněž seznámen každý 

hráč. Pro případ zranění má každý hráč za povinnost mít u sebe průkazku zdravotní 

pojišťovny. Na časomíře je uložena malá lékárnička pro potřeby hráčů BAHL se základním 

vybavením. Pokud dojde k využití materiálu z lékárničky je potřeba tuto skutečnost 

zaznamenat do přiloženého deníku.  

Zdravotní personál je zajištěn pouze na utkáních finálového dne.  

 

11) Během hracího dne soutěže rovněž není k dispozici žádná pořadatelská ani pořádková služba, 

která by se starala o bezpečnost hráčů či diváků. Divák vstupující na zimní stadion během 

hracího dne soutěže je přítomen na vlastní nebezpečí a rovněž nemůže po vedení soutěže 

požadovat kompenzace za vzniklé zdravotní problémy, zranění či škody na majetku. 

 

12) Každý hráč, který bude chtít nastoupit v soutěži, bude muset doložit výpis z Českého svazu 

ledního hokeje, Polského svazu ledního hokeje či Slovenského svazu ledního hokeje, popř. 

z jakékoliv kombinace svazů dle požadavků ligové komise. 

 



13) V soutěži můžou nastoupit hráči starší 16 let. Pokud je hráč mladší 18 let, musí mít písemné 

povolení od alespoň jednoho z rodičů či od zákonného zástupce. 

 

14) V soutěži může nastoupit pouze hráč, který je uveden na soupisce daného týmu. Ligová 

komise má právo prověřit si totožnost hráče kontrolou Občanského průkazu, Řidičského 

průkazu či Mezinárodního pasu. Každý hráč musí mít na zápase minimálně jeden z těchto 

dokladů. Pokud není hráč schopen prokázat svojí totožnost, nemůže nastoupit k zápasu 

soutěže. 

 

15) Hráči nastupují do utkání s platnou registrační kartou. Pro její vytvořená je zapotřebí dodat 

fotku v digitální podobě ve formátu jpg. Poplatek za jednu registrační kartu činí 50 Kč. Platba 

se provádí na ligový účet či po dohodě přímo výrobci registračních karet. 

Pokud dojde k přestupu hráče do jiného týmu, jsou vedoucí týmu povinni si předat registrační 

kartu daného hráče.  

Vedoucí týmů je povinen odevzdat registrační karty před každým zápasem časoměřiči.  

Počet hráčů na soupisce v daném utkání musí být shodný s počtem registračních karet. 

 

16) Minimální počet hráčů pro odehrání zápasu soutěže je 7 hráčů + 1 brankář. 

 

17) Každý tým má svého kapitána a maximálně dva asistenty kapitána, kteří jsou označeni na 

soupisce před každým zápasem a při zápasu musí mít označené dresy písmenem C popř. A. 

 

18) Od ročníku 2018/2019 platí nové pravidlo 2+1. Každý tým může mít na soupisce napsány tři 

hráče, kteří byli dříve registrováni. Do utkání však můžou nastoupit pouze dva z těch 

registrovaných. Pokud dojde v sezóně k dopsání nově registrovaného hráče, musí i ten 

splňovat limit šesti odehraných utkání v základní části, tak aby mohl nastoupit do play-off.  

Při porušení tohoto pravidla dojde k okamžitému vyloučení všech registrovaných hráčů ze 

soupisky, tým zaplatí pokutu 3000 Kč a bude podmínečně vyloučen z BAHL. Při druhém 

přestupku dojde k automatickému vyloučení týmu ze soutěže. 

 

19) V případě nejasností ohledně nastupujících hráčů může být provedena konfrontace. 

Konfrontaci lze provést na popud jednoho z týmu do začátku druhé třetiny. V případě 

oprávněné konfrontace končí utkání kontumačně 5:0. Kontumované mužstvo platí pokutu 500 

Kč.  



20) V případě, že za mužstvo nastoupí v soutěži hráč, který není na soupisce, je zápas 

kontumován 5:0 v neprospěch týmu, za který tento hráč nastoupil. Dále platí mužstvo pokutu 

500 Kč na účet soutěže.  

 

21) Každý nový hráč v dané sezóně bude bedlivě sledován a v případě nesplnění výkonnostních 

požadavků soutěže, je LK oprávněna pomocí hlasování ligové komise tohoto hráče z BAHL 

vyloučit bez možnosti finanční či jakékoliv jiné kompenzace tomuto hráči. Vyloučení hráče je 

možné kdykoliv během základní části i Play-off. Pro vyloučení hráče je zapotřebí prostá 

většina. V případě nerozhodného hlasování má předseda ligy rozhodující právo veta. 

V případě neúčasti předsedy ligy, je jho právoplatným zástupcem místopředseda ligy.  

Vyvolat hlasování může kterýkoliv zástupce týmu. Avšak týká se pouze nových hráčů v dané 

sezóně. 

 

22) Hostování hráčů je zakázáno, vyjma hráčů, kteří jsou na soupisce vedeni jako brankář. 

 

23) Soutěž se hraje kompletně dle pravidel ČSLH. Výjimkou je pouze hrací čas dle části C,  

v případě nerozhodného stavu po základní hrací době se jedou rovnou nájezdy. Střídání je 

možné i při zakázaném uvolnění.  

 

24) Veškeré pokuty, které byly uděleny mužstvu, se musí zaplatit nejpozději do začátku příštího 

kola. Pokud mužstvo pokutu neuhradí, jsou mu kontumovány všechny zápasy (5:0) až do 

zaplacení pokuty. 

 

25) Přeložení utkání není možné. Mužstvo, které nepřijede na zápas, prohrává kontumačně 5 : 0, 

hradí veškeré náklady na ledovou plochu a rozhodčí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Ligová komise a vedení soutěže 

 

1) Vedení soutěže:  

1. Nejvyšší orgán: ligová komise (LK) 

2. Výkonný výbor: předseda, místopředseda a člen 

 

2) Vedení soutěže se řídí stanovami spolku Beskydská amatérská hokejová liga, z. s.  

 

3) Na webu soutěže bude vždy uveden stručný zápis z jednání ligové komise. Zástupci týmu pak 

předají detailní informace do svých mužstev. 

 

4) Účast na schůzích LK je povinná a zasedání se musí účastnit člen s oprávněním hlasovat.  

Členem LK se může stát pouze řádně zvolený zástupce klubu působícího v Beskydské 

amatérské hokejové lize z. s. Za neúčast zástupce je pokuta 200,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Herní systém 

 

1) ZC se hraje se 3x15 minut čistého času. 

 

2) Rozbruslení před každým zápasem je 5 minut. 

 

3) Přestávka mezi třetinami slouží pouze pro přejezd brankářů z jedné strany na druhou, 

případně pouze ke krátkému občerstvení brankáře. 

 

4) Mezi třetinami je změna stran. 

 

5) O konečném pořadí v základní části rozhodují: 

• Body celkově 

• Body ze vzájemných zápasů 

• Skóre ze vzájemných zápasů 

• Vyšší počet vstřelených branek 

• Menší počet obdržených branek 

• Los kapitánů 

 

6) Za vítězství v základní hrací době si týmy připisují 3 body. V případě nerozhodného stavu se 

jedou nájezdy. První sérii tvoří tři nájezdy na každé straně. Rozhodčí povolá oba kapitány 

k území rozhodčích k losování mincí. Vítěz má volbu, zda jeho tým bude provádět nájezd 

jako první nebo druhý.  

Brankáři obou týmů mohou být měněni po každém nájezdu, ale pokud musí být nájezd z 

jakéhokoli důvodu opakován, hráč v poli i brankář musí zůstat stejní kromě případu, kdy 

dojde ke zranění. 

Pokud je stav samostatných nájezdů k určení vítěze utkání po třech sériích stále nerozhodný, 

nájezdy budou pokračovat s uplatněním náhlé smrti. Jakýkoli hráč v poli včetně těch, kteří se 

zúčastnili první fáze samostatných nájezdů, je oprávněn provést libovolný počet 

samostatných nájezdů k určení vítěze utkání. 

Mužstvo, které v nájezdech zvítězí, si připíše dva body, poražené mužstvo si připíše jeden 

bod. 

. 

 



D. Systém play-off 

 

1) Po ukončení základní části se hraje play-off. Všechny série play-off (předkolo, čtvrtfinále a 

semifinále) se hrají na tři vítězná utkání.  

 

2) Hráči, kteří jsou v daném ročníku nováčky, musí v základní části odehrát minimálně 6 utkání, 

aby mohli nastoupit v PO. 

 

3) Hrací čas 3x15 minut čistého času 

 

4) Před PO se hraje předkolo play-off o postup do čtvrtfinále mezi týmy, které se v ZČ umístili 

na 7 – 10 pozici. Systémem 7 - 10 a 8 - 9. 

 

5) Čtvrtfinále vyplývá z tabulky po základní části a po odehrání předkola. Hraje se systémem  

1- s postupujícím z předkola a zároveň nejhůře umístěný tým po ZČ 

2 - s postupujícím z předkola a zároveň druhým nejhůře umístěným týmem po ZČ 

3 - 6 

4 - 5 

 

6) Do semifinále postoupí celkem 4 týmy (vítězové čtvrtfinálových sérií). Podle tabulky po ZC 

se určí pořadí týmů pro semifinále S1-S4. 

 

7) Finále sehrají vítězové ze semifinále. Zápas o 3. místo sehrají poražení semifinalisté. 

 

8) Finále a zápas o 3. místo se hrají na 1 vítězný zápas v rámci finálového dne ligy. 

 

9) V případě nerozhodného stavu následuje po tříminutové přestávce pětiminutové prodloužení 3 

na 3 s náhlým vítězstvím. Pokud ani ono nerozhodne o vítězi, následuje sérii pěti nájezdů 

k určení vítěze. Jestliže je stav samostatných nájezdů k určení vítěze utkání i po pěti sériích 

stále nerozhodný, pokračují nájezdy s uplatněním náhlé smrti. 

 

 

 

 



E. Vyplňování zápisu o utkání 

 

1) Jména na zápise musí odpovídat oficiální soupisce týmu. 

 

2) O každém utkání bude vyhotoven Oficiální zápis ČSLH, který bude obsahovat střelce branek, 

asistence, celkový výsledek utkání, tresty jednotlivých hráčů, střídání brankářů, střely na 

branku. 

 

3) Vedoucí obou týmů musí v zápise nehrající hráče jednou přeškrtnout, popřípadě aktualizovat 

čísla dresů. 

 

4) Zápis o utkání předá zástupce týmu, vedeného podle rozpisu soutěže jako domácí, 

časoměřičům vždy před začátkem utkání. 

 

5) Zápis z utkání v průběhu hry doplňuje časoměřič ligy o góly, asistence, tresty, zásahy 

brankářů a poznámky na základě informací od rozhodčího. Rovněž je zapotřebí zapsat začátek 

a konec zápasu. Časoměřič se účastní každého zápasu. Časoměřič na konci každého utkání 

předává zápis z utkání rozhodčímu. 

 

6) Rozhodčí zápis zkontroluje, popř. doplní, podepíše a předá oběma kapitánům k podpisu. 

Kapitáni si zápis rovněž zkontrolují, zejména střelce a asistenty, reklamace musí být 

nahlášeny nejpozději během následujícího dne. 

 

7) Kapitáni svým podpisem stvrzují průběh i výsledek zápasu. Rovněž souhlasí se všemi 

uvedenými skutečnostmi. 

 

8) Zápis je po podpisu rozhodčího a kapitánů brán jako konečný. 

 

9) V případě jakýchkoliv incidentů, trestů či zranění, popř. jiných nesrovnalostí musí být tyto 

skutečnosti uvedeny na druhé straně zápisu s patřičným komentářem. 

 

10) Rozhodčí odešlou foto obou stran zápisu předsedovi soutěže (aplikace Whatsapp). 

Za nedodaný nebo opožděný zápis se platí pokuta 100Kč na účet ligy. Originál pak předají 

vedení ligy v nejbližším možném termínu.  



 

F. Rozhodčí a časomíra 

 

1) Rozhodčí je povinen se dostavit na ledovou plochu nejpozději 5 minut před začátkem utkání.  

 

2) Na ledě jsou přítomni dva rozhodčí. Pokud se rozhodčí k utkání nemůže dostavit, musí tuto 

informaci předat vedení soutěže nejpozději 24 hodin předem nebo za sebe musí sehnat 

adekvátní náhradu.  

Každému náleží odměna za utkání 350kč. Pokud daný rozhodčí není z Českého Těšína, náleží 

mu úhrada cestovních výdajů z Havířova 100kč a z Ostravy 200kč.  

 

3) Časoměřič musí mít připravené zařízení pro měření časů nejpozději 5 minut před začátkem 

utkání. Časoměřiči náleží odměna 150kč za utkání. 

 

4) Rozhodčí je povinen chovat se dle zásad fair-play ve sportu. Nestranně, s nejvyšší možnou 

odborností a dle platných pravidel ledního hokeje, jejich oficiálního výkladu IIHF a pokynů 

komise rozhodčích řídit utkání. 

 

5) Rozhodčí je povinen zdržet se konzumace alkoholu a jiných návykových látek v průběhu 

utkání včetně přestávek. Zdržet se kouření v průběhu utkání včetně přestávek. 

 

6) Během soutěže bude členy výkonného výboru sledována kvalita a výkonnost rozhodčích. V 

případě nespokojenosti členů výkonného výboru s výkony rozhodčího může být spolupráce s 

daným rozhodčím ukončena bez udání důvodu a bez jakékoliv další kompenzace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. Disciplinární komise 

 

 

1) Pro případ vážného porušování pravidel ledního hokeje nebo pravidel BAHL je sestavena 

disciplinární komise. Předseda disciplinární komise a čtyři členové jsou voleni ligovou komisí 

na začátku každého ročníku 

Disciplinární komise má následující pravomoce:  

k hráčům - a) pozastavení účasti 

        b) podmínečné vyloučení 

                  c) vyloučení 

k mužstvům - a) podmínečné vyloučení 

                       b) vyloučení 

 

2) Disciplinární komise má 5 členů. 

Předseda komise - Tomáš Čaja 

Martin Stonavský 

Radek Neveloš 

Jan Lukšík 

? 

 

3) Disciplinární komise zasedá ve dvou případech: 

a) Automaticky v případě udělení vyššího trestu - OK nebo TH. V tomto případě rozhoduje o 

výši trestu - ten může ponechat, zvýšit ho či v případě trestu TH jeho délku snížit.   

 

4) Disciplinární komise uděluje hráčům či mužstvům trest, který bude udělen vždy do začátku 

příštího hracího dne. Trest bude předán emailem vedoucím družstev daného zápasu, při 

kterém incident nastal.  

 

5) O využití jednotlivých trestů bude disciplinární komise vždy hlasovat a trest může použít 

v případě, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina členů DK. Rozhodnutí DK je konečné, 

pro všechny závazné a není proti němu odvolání.  

 

 

H. Ostatní pravidla a tresty 



 

1) Pravidlo o napadání rozhodčích se řídí kompletně pravidlem 116 (viz dodatek k pravidlům) 

dle ČSLH.  

 

2) Vzniká listina vyloučených hráčů – zde budou uvedení všichni hráči, jež dostali trest OK nebo 

TH v sezóně a automaticky zde budou přibývat další hráči z aktuální sezóny, jež obdrželi trest 

OK nebo TH v sezóně. 

 

3) V případě vyloučení do konce zápasu 5+OK je stop na 1 následující zápas a pokuta pro hráče 

500Kč 

 

4) V případě vyloučení s verdiktem trest ve hře TH je stop na 2 následující zápasy a pokuta pro 

hráče 500 Kč. 

 

5) V případě zvlášť brutálního faulu může disciplinární komise trest zpřísnit. 

 

6) V případě opakovaných incidentů u v minulosti trestaných hráčů může disciplinární komise 

hráče i vyloučit ze soutěže. Pokud dojde k vyloučení hráče ze soutěže, nemá hráč nárok na 

žádnou kompenzaci za žádné náklady vynaložené na soutěž. 

 

7) Při zranění brankáře se čeká 10 minut na převlečení náhradního brankáře. V případě, že do 

konce utkání zbývá 10 minut a méně, může se dohrát zápas v 6-ti hráčích bez 10-ti minutové 

čekací doby na brankáře. 

 

8) Domácí tým nastupuje k utkání ve světlých dresech. Pokud má tým pouze jednu sadu dresů, 

řídí se druhý tým při volbě dresů barvou dresů daného týmu. 

 

9) Povinnost hráče vracejícího se z trestné lavice zavřít za s sebou dvířka! Může dojít k vážnému 

zranění. Pokud hráč dvířka nezavře, rozhodčí v jakékoliv situaci (pokud je v držení pokud 

tým, jehož hráč byl potrestán) přeruší hru a bude provedeno vhazování ve středu hřiště.  

 

 

 

I. Závěrečná ustanovení 



 

1) Hraje se o putovní pohár, dále o malý pohár, který zůstává vítězi a o poháry pro druhý a třetí 

team. Mužstva umístěna na 4. až posledním místě nemají nárok na žádné odměny či 

kompenzace za pořadí. 

 

2) Od sezóny 2015/2016 se hraje rovněž o vítěze základní části. O vítězi rozhodne pořadí 

v tabulce po skončení základní části soutěže. Vítěz obdrží velký putovní pohár a menší pohár, 

který týmu zůstává. 

 

3) Další ocenění a způsob vyhodnocení: 

• Vítěz kanadského bodování, Nejlepší střelec – dle oficiálních statistik soutěže 

• Nejlepší brankář – dle % úspěšnosti zákroků. 

• Nejlepší obránce, Nejužitečnější hráč playoff – hlasováním LK 

 

4) Statistiky se vyhodnocují po skončení playoff  

 

5) Oficiálním komunikačním kanálem bude web soutěže www.bahl.cz. 

 

6) Účtem soutěže se rozumí účet 2701508033/2010 

 

7) Beskydská amatérská hokejová liga, z. s.  nezodpovídá za odložené věci v šatnách během 

zápasů. Každý tým si tudíž musí zajistit hlídání všech cenností sám. 

 

 

 

 

 

 

 

6.10.2018                                                                            Za vedení soutěže Lukáš Skotnica 


