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Úpravy a opatření k organizaci České Powerchair Hockey ligy 2022/2023 v souvislosti s 
opatřeními vůči nemoci COVID 19 
 
Organizace soutěže 

1) Snahou je odehrání plnohodnotné sezóny. 
2) Výkonný výbor ČFPH z.s. je oprávněn provádět následující změny v soutěži při dodržení snahy o odehrání 

sezóny v maximálním rozsahu: 
a) Prodloužit sezónu nejdéle do 18. června 2023. 
b) Odložit utkání týmů a poskytnout jim náhradní termín během dalších ligových kol, pro nemožnost 

sehrání utkání během řádného ligového kola v důsledku karanténních opatření, tedy: 
- je v domácí izolaci či karanténě anebo čeká na nařízený test na přítomnost viru COVID-19 

takový počet hráčů, že není možné složit tým alespoň o 6 hráčích, z čehož jsou alespoň 2 
hráči s H hokejkou. 

c) Odložit utkání slovenského týmu z důvodu opatření omezující překročení státní hranice do ČR. 
Případně odložit ligové kolo z důvodu opatření omezující překročení státní hranice do SR pro české 
týmy.  

d) Odložit ligové kolo z důvodu platných opatření znemožňujících jeho konání v řádném termínu. 
 
ZÁKLADNÍ ČÁST LIGOVÉ SOUTĚŽE 
Průběh Základní části ligové soutěže: 

a) V případě nepřítomnosti týmu jen na jednom ligovém kole (I., II. a III. kole) se jejich utkání přesouvají na další 
ligová kola. Dle toho je upraven herní program, který neodkladně ČFPH z.s. zveřejní na svých webových 
stránkách. 

b) V případě nepřítomnosti týmu na IV. kole (i pokud by se jednalo o jejich první nepřítomnost) se jejich utkání 
počítají jako kontumačně prohraná. 

c) V případě nepřítomnosti týmu na dalším, tedy v pořadí již druhém, třetím nebo čtvrtém ligovém kolem 
budou jejich utkání z daného kola počítána jako kontumačně prohraná. 

 
PLAY-OFF LIGOVÉ SOUTĚŽE 
Kvalifikace týmů do Play-off ligové soutěže: 

a) Tým je povinen v Základní části ligové soutěže zúčastnit se alespoň jednoho ligového kola a odehrát na něm 
všechna svá utkání. 

Počet týmu pro odehrání Play-off je stanoven na minimálně 3. V případě nesplnění kvalifikace do Play-off alespoň 3 
týmy, pak se Play-off neodehraje, a nebude vyhlášen Mistr ČR pro sezónu 2022/2023. 
 
Organizace ligových kol 
Povinnosti pořadatele ohledně opatření COVID na jednotlivých ligových kolech budou vždy vycházet z aktuálních 
nařízení. Všechny zúčastněné osoby jsou povinny tato nařízení dodržovat. V případě nedodržení je pořadatel povinen 
osobu/y z akce vykázat. 


