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1. Nastoupení – za nastoupení odpovídají vedoucí týmů, kteří mají k příslušnému utkání nastoupit, nikoliv rozhodčí. 

a) týmy po společném vstupu na hrací plochu nastoupí čelem k sobě na svých penalty line a hlasatel* 
představí týmy (ne jednotlivé hráče) 

b) hlasatel* představí rozhodčí 
c) týmy (mimo 1. pětky) se poté odeberou na střídačku a rozhodčí se pozdraví s kapitány 
d) jen při play-off před utkáním o 3. místo a před finálovým utkáním hlasatel představí hráče obou týmů, 

(nejprve hosty) 
e) zahájení utkání 

2. Pozdrav po utkání 
a) týmy nastoupí čelem k sobě na svých penalty line a pozdraví se (jako první hostující tým); po pozdravech 

se hráči pozdraví podáním rukou; v nadstavbové části soutěže, hraných na sérii více vzájemných utkání, se 
mohou týmy dohodnout, že k pozdravu podáním rukou dojde až po utkání, které sérii rozhodlo. 

3. Ceny se předávají v play-off v den konání na večerním slavnostním vyhlášení mimo putovního poháru, který je 
předáván ihned po rozhodujícím utkání. 

4. Pořadatel vyhlášení je povinen zajistit stůl s bílým ubrusem pro vystavení cen a minimálně 2 osoby pro asistenci 
při dekorování oceněných. 

5. Vyhlášení individuálních cen: 
a) nejlepší brankář 
b) nejlepší hráč s T-stick hokejkou 
c) nejlepší střelec 
d) nejlepší hráč 

Moderátor vyhlásí kategorii a jméno vítěze, který se dostaví ke stolku s cenami, kde převezme ocenění. 
6. Vyhlášení týmových umístění a Mistra ČR: 

a) od nejnižšího umístění po Mistra ČR 
Moderátor vyhlásí jednotlivá umístění. Ohlášený tým (všichni hráči a trenéři) dostaví ke stolku s cenami, kde 
převezme ocenění. 

7. Putovní pohár je vítěz play-off povinen vrátit v neporušeném stavu VV ČFPH nejpozději do konce března 
v následujícím roce, v němž putovní pohár převzal. Pokud bude i po vrácení týmem nutné na putovním poháru 
provést opravy, provede je ČFPH na náklady klubu. 

 
* hlasatel je povinný pouze na play-off 
 


