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SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČFPH 

 
Článek 1 

Základní ustanovení 
1. Soutěžní řád České federace Powerchair Hockey (SŘ ČFPH) stanovuje podmínky organizace soutěží PH 

pořádaných v rámci ČFPH. 
2. SŘ ČFPH je závazný pro všechny jejich účastníky (hráče, kluby, týmy, jejich funkcionáře, rozhodčí apod.) 

a pro řídící orgán těchto soutěží, kterým je výkonný výbor ČFPH (VV ČFPH). Členské kluby odpovídají za 
porušení řádů a předpisů svými členy a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí 
v soutěžích. 

3. Výklad SŘ ČFPH provádí VV ČFPH a provádí jeho změny a doplňky. 
4. Změny a doplňky SŘ ČFPH mohou být schváleny pouze před začátkem nového hracího období a musí 

být oznámeny klubům minimálně 30 dní před zahájením soutěže. 
5. Při pořádání soutěží jsou účastníci soutěží i řídící orgán soutěží povinni dbát obecných právních 

předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při utkáních. 
 

Článek 2 
Organizace soutěží 

1. Soutěže plánuje a vyhlašuje řídící orgán soutěže. Rozhodnutí je zaznamenáno písemně v zápise z 
jednání VV ČFPH. 

2. Ligová soutěž se řídí tímto SŘ a Rozpisem soutěží ČFPH, který pro soutěž schvaluje a vydává řídící orgán 
soutěže. Rozpis soutěže ČFPH musí respektovat tento SŘ a být s ním v souladu. 

3. Rozpis soutěže je tvořen předpisem soutěže, rozpisem utkání, adresářem týmů a povinnostmi 
pořadatele. 

4. Změny v Rozpisu soutěže ČFPH, které se týkají systému a organizace soutěže a další změny, které 
mohou mít podstatný vliv na průběh soutěže a statut jejich účastníků, nelze v průběhu soutěžního 
ročníku provádět. 

5. Změny v Rozpisu soutěže ČFPH mohou v průběhu soutěžního ročníku provádět jen řídící orgány 
soutěže, a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěže. Rozpis soutěže ČFPH je závazný pro všechny 
účastníky soutěže a pro řídící orgány soutěže. 

6. Porušení nebo nedodržování tohoto SŘ a Rozpisu soutěže ČFPH může být podle intenzity porušení 
nebo jejich nedodržení postihováno pořádkovými pokutami, disciplinárními tresty, případně herními 
důsledky. 

7. Soutěž nebo její příslušné části může organizovat klub, který tímto řídící orgán soutěže pověří. Klub je 
povinen dodržovat všechny platné sportovně technické dokumenty pro přípravu a průběh příslušné 
soutěže nebo její části. 

8. Soutěže mohou být organizovány buď v dlouhodobém uspořádání, nebo jednorázové. Dlouhodobá 
mistrovská soutěž bude hrána systémem každý s každým, vícekolově, v termínech určených rozpisem 
soutěže. Nemistrovské soutěže se hrají v průběhu jednoho nebo více dní, na místech a v termínech 
určených rozpisem soutěže. 

 
Článek 3 

Druhy soutěží 
1. Mistrovské – Česká Powerchair Hockey liga 
2. Nemistrovské – mezinárodní, domácí nebo přátelské turnaje 
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Článek 4 
Tituly a ceny mistrovských soutěží 

1. Vítězové mistrovské soutěže získávají titul Mistr ČR v PH pro každou sezónu a obdrží putovní pohár. 
2. Na posledním mistrovském turnaji (pokud řídící orgán soutěže nerozhodne jinak) jsou vyhlášeni: 

• nejlepší střelec – nejvyšší počet vstřelených gólů za soutěžní ročník, 

• vítěz kanadského bodování – nejvyšší počet kanadských bodů (vstřelené góly + asistence), 

• nejlepší T-stick – dle vzorce v příloze 1, 

• nejlepší brankář – dle vzorce v příloze 1.  
Všichni takto vyhlášení hráči obdrží památeční ceny od řídícího orgánu soutěže. 

3. Pořadatelé příslušných částí soutěže mohou výše uvedené ceny jednotlivců, případně další kategorie 
ocenění dle vlastního uvážení, vyhlásit i v rámci svého ligového turnaje. 

 
Článek 5 

Plánování soutěží 
1. Řídící orgán soutěže sestavuje každoročně Rozpis soutěže, který obsahuje termínové listiny a údaje o 

všech jednotlivých soutěžích, pořádaných ČFPH. 
2. Rozpis soutěže je zveřejňován vždy nejdéle 30 dní před zahájením mistrovské soutěže. 
3. Rozpis soutěže je závazný a může jej měnit nebo doplňovat pouze řídící orgán soutěže. 
 

Článek 6 
Zařazování klubů a týmů do soutěží 

1. Na zařazení do mistrovské soutěže má právo každý klub a jeho jednotlivé týmy registrované v ČFPH a 
Rejstříku sportů. 

2. Na zařazení do nemistrovské soutěže má právo klub a jeho jednotlivé týmy určené pořadatelem 
příslušné soutěže. 

 
Článek 7 

Podmínky účasti v mistrovských soutěžích 
1. O zařazení do soutěže rozhoduje řídící orgán soutěže na základě: 

a) předložených dokladů, 

• přihláška klubu do ligové soutěže 

• soupiska hráčů s minimálně 6 hráči 
b) kontroly skutečnosti, že klub má vyrovnané veškeré závazky vůči ČFPH, 
c) všichni hráči na soupisce jsou členy ČFPH a Rejstříku sportů. 

2. Na soupisku hráčů se může dopsat prvně registrovaný hráč kdykoli během roku dle ustanovení 
platných v Registračním řádu. 

3. Dle předchozího článku 6 je klub oprávněn zařadit do soutěže více svých týmů. V tomto případě je 
nutno předložit soupisku zvlášť za každý tým. V případě že jeden z týmů jednoho klubu nemá v den 
konání příslušné části soutěže žádného hráče na střídání, je umožněno, aby jeden hráč klubu startoval 
v soutěži za více týmů (maximálně však dva týmy) daného klubu, a to i během jednoho dne. 

 
Článek 8 

Pravidla soutěže 
1. Mistrovské soutěže se řídí aktuálními mezinárodními pravidly PH vydanými sportovní sekcí IWAS 

přeloženými do českého jazyka, které jsou přizpůsobeny českému prostředí. 
2. Případné výjimky či změny pro české prostředí schvaluje VV ČFPH, který zodpovídá za předání 

informace o změnách všem účastníkům soutěže a to nejpozději 30 dní před zahájením soutěže. 
3. Pravidla soutěže s výjimkami existují jako samostatný dokument ČFPH. 
4. Nemistrovské soutěže se řídí stejnými pravidly jako mistrovské soutěže nebo upravenými pravidly 

schválenými VV ČFPH. 
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Článek 9 
Technická ustanovení pro průběh soutěže, práva a povinnosti pořadatele 

1. Pořadatel soutěže nebo jejích příslušných částí je určen rozpisem soutěže. Pořadatel je odpovědný za 
organizaci přidělené soutěže nebo její příslušné části. Pořadatelem může být klub nebo ČFPH. Změnu 
pořadatele může v odůvodněných případech provést pouze řídící orgán soutěže. 

2. Propozice vydává pořadatel soutěže, který zároveň zodpovídá za jejich zveřejnění nejpozději 30 dní 
před začátkem příslušné části soutěže. 

3. Nároky na sportoviště: 
a) sportovní hala s bezbariérovým přístupem a s bezbariérovým sociálním zařízením, 
b) přístup k elektrické síti, 
c) vyznačené hřiště, mantinely a branky dle pravidel ČFPH, elektronickou časomíru v hale 

(pokud je přítomna a funkční, pokud ne pak stopovací program), vybavení stolu pro 
zapisovatele a časoměřiče (zvonek, náhradní míčky, formuláře viz. článek 10 v dostatečném 
množství) a to minimálně 30 minut před začátkem příslušné části soutěže, 

d) pořadatel zajistí zapisovatele a časoměřiče a informuje je o: 

• pravidlech sportu (nutná alespoň povrchní znalost), 

• druhu a množství formulářů a jakým způsobem je vyplnit, 

• způsobu zastavování času a komunikace s rozhodčími, a to při přítomnosti alespoň 
jednoho z delegovaných rozhodčích, 

• dalších povinnostech vyplívajících z pravidel PH. 
4. Rozpis utkání vytváří řídící orgán soutěže a je uveden v Rozpisu soutěže. Podmínkou je, že jeden tým 

může odehrát maximálně dvě utkání v řadě. Pokud se týmy nedohodnou jinak, má tým, který hraje dvě 
utkání za sebou, právo na 15 min. pauzu mezi utkáními. 

5. Ubytování a strava hráčů 
a) Zúčastněné osoby musí mít zajištěno bezbariérové ubytování, tzn. vstup do ubytovacího 

zařízení, přístup na pokoj a sociální zařízení ve standardních cenových relacích a také seznam 
stravovacích zařízení s bezbariérovým přístupem. Oboje musí být uvedeno již v rámci 
propozic. Standardní cenou za ubytování se rozumí max. 700 Kč/noc/osoba. Cenu lze navýšit 
pouze za mimořádné situace (neexistence vhodného zařízení nebo nedostatečné kapacity).  

b) Zúčastněné osoby mají zajištěnu stravu dle propozic pořadatele. Pořadatel je povinen do 
propozic uvést možnosti občerstvení a jeho dostupnost během akce. 

6. Pořadatel je povinen informovat vhodnou formou veřejnost a média o konání části soutěže, a to vždy 
s uvedením loga ČFPH a pod její záštitou. Zajistit, aby diváci byli vhodnou formou informováni o 
činnosti ČFPH, o klubech a soutěžích PH. Viditelně rozvěsit rozpis utkání a výsledkový servis. 

7. Pořadatel je povinen do dvou kalendářních dnů po skončení soutěže vytvořit tiskovou zprávu, kterou 
zasílá řídícímu orgánu soutěže a ten ji popřípadě upraví a zveřejní. 

8. Pokud klub nesplní či poruší jakékoliv ustanovení tohoto článku o pořadatelství, může být potrestán 
pořádkovou pokutou nebo disciplinárně. 

9. Pokud pořadatel soutěže nebo její příslušné části není schopen zajistit vhodné ubytovací nebo hrací 
prostory je povinen tyto skutečnosti neprodleně oznámit řídícímu orgánu soutěže. Společně jsou poté 
povinni vynaložit maximální úsilí k vyřešení situace s prioritou nezvyšovat ekonomické náklady. 
Případné zvýšení max. ceny podléhá schválení řídícímu orgánu soutěže. 
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Článek 10 

Zápis o utkání a ostatní formuláře 
1. Pro zápis z utkání se užívá pouze předepsaných formulářů ČFPH. Originál zápisu z utkání zůstává pro 

potřeby ČFPH. 
2. Za správnost a úplnost zápisu o utkání odpovídají rozhodčí utkání a pořadatel příslušné části soutěže. 

Pořadatel odpovídá za správnost údajů spojených se statistikou (zásahy brankářů, procentuální 
úspěšnost a záznam střídání). Rozhodčí odpovídá za správnost všech ostatních údajů v zápisech o 
utkání. 

3. Všechny řádně vyplněné zápisy o utkání je pořadatel povinen doručit řídícímu orgánu soutěže 
nejpozději do 7 dnů od skončení příslušné části soutěže. Nejlépe je však odevzdá ihned po ukončení 
zástupci řídícímu orgánu soutěže. 

4. Dalšími formuláři potřebnými k jednotlivým utkáním jsou soupisky týmů, tabulka přestupů a hostování, 
seznam hráčů týmů a základní sestava týmů, lístky na střídání, formulář na trestná střílení a formulář na 
zásahy brankářů. Vše jen v předepsaných formách ČFPH. 

5. ČFPH zajistí, aby všechny potřebné formuláře byly k dispozici ke stažení na www.powerchairhockey.cz. 
 

Článek 11 
Zahájení utkání 

1. Tým je povinen poskytnout seznam hráčů do Zápisu o utkání, kteří se zúčastní dané soutěže nebo její 
příslušné části minimálně 20 minut před zahájením svého prvního utkání. Taktéž je povinen být 
k dispozici rozhodčímu ke kontrole výstroje minimálně 20 minut před zahájením utkání. Vedoucí týmu 
je povinen nahlásit časomíře první pětku hráčů vždy nejpozději 5 minut před zahájením každého svého 
utkání. Tým je povinen nastoupit k utkání ve stanoveném čase. 

2. Rozhodčí jsou povinni být k dispozici minimálně 20 minut před utkáním, kdy začínají povinnosti 
případnou kontrolou výstroje hráčů a přípravou na utkání. 

3. Zapisovatel a časoměřič je povinen být k dispozici minimálně 20 minut před zahájením soutěže nebo 
její příslušné části, kdy začínají povinnosti přípravou zápisů o utkání a dalších formulářů, kontrolou 
techniky apod. 

4. Rozhodčí zahájí hru ve stanoveném čase dle zveřejněného harmonogramu a je-li na hrací ploše 
přítomen minimální počet hráčů podle příslušných ustanovení pravidel PH. 

5. Kontrolu totožnosti hráčů týmů je možné provést z rozhodnutí rozhodčího před utkáním, o přestávce a 
nejpozději před podpisem zápisu o utkání, po utkání nebo za účasti rozhodčího na vyžádání kapitána 
před utkáním a o přestávce. Pokud je vyžádána kontrola totožnosti je hráč povinen se prokázat 
občanským průkazem nebo jiným dokladem s fotografií a dostatečnými údaji osvědčujícími totožnost 
občana. Jedná-li se o hráče mladšího 15 let, který takovýto osobní doklad s fotografií nemá, je za 
věrohodný doklad považován jakýkoliv průkaz s osobními údaji (např. karta pojištěnce). Výsledkem 
kontroly totožnosti je vznesení nebo nevznesení námitky proti startu hráče a rozhodčí je poznamená do 
zápisu o utkání. Neprokázání totožnosti nemusí být důvodem pro kontumaci utkání, pokud totožnost 
byla prokázána na jednání řídícího orgánu soutěže a hráč startoval oprávněně. Odmítnutí prokázání 
totožnosti bude ale vždy důvodem zahájení disciplinárního řízení. 

6. Maximální čekací doba pro oba týmy a rozhodčí je 15 minut po stanoveném začátku utkání a její 
čerpání je povoleno pouze v opodstatněných a prokázaných případech. Zda byla dodržena čekací doba, 
posoudí přítomný rozhodčí. V případě časového posunu a pozdějšího začátku utkání je tým povinen být 
připraven k utkání do 10 minut po konci předcházejícího utkání. V případě dvou utkání jednoho týmu 
po sobě musí být dodržen bod 4 Článku 9 tohoto řádu. 

7. Pokud tým nastoupí k utkání po stanoveném začátku v čekací době, v prodloužené čekací době, nebo 
těsně po uplynutí čekací doby nebo nastoupí opožděně do II. poločasu, je rozhodčí povinen tuto 
skutečnost uvést do zápisu o utkání spolu s udáním důvodů. Opakované neopodstatněné čerpání čekací 
doby nebo opakovaný neopodstatněný pozdní nástup do II. poločasu utkání budou považována za 
provinění klubu podléhajícímu disciplinárnímu řízení. Za opožděné nastoupení do II. poločasu je 
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považováno nastoupení do deseti minut po skončení přestávky. Po této době bude utkání ukončeno 
z důvodů nenastoupení týmu k utkání. 

8. Pokud tým oznámí pořadateli utkání zpoždění z důvodů, které nemohl ovlivnit (dopravní nehoda, 
nesjízdnost silnice, porucha dopravního prostředku apod.), nebo dostaví-li se tým z těchto důvodů v 
průběhu čerpání řádné čekací doby, prodlužuje se čekací doba na dvojnásobek základní lhůty 
stanovené dle odstavce 6. Důvody čerpání, eventuelně překročení řádné čekací doby, případně 
nedostavení se k utkání jsou kluby povinny prokázat a doložit na nejbližším zasedání řídícího orgánu 
soutěže. 

9. O výsledku utkání zahájeném po uplynutí řádné čekací doby rozhodne řídící orgán soutěže na základě 
zjištěných a prokázaných skutečností. Jestliže pozdní začátek nebo nedostavení se k utkání zavinil 
některý z týmů nebo oba týmy, má to pro viníka herní důsledky, eventuálně disciplinární postih. 

 
Článek 12 

Přerušení a předčasné ukončení utkání 
1. O přerušení utkání z technických důvodů rozhoduje výlučně rozhodčí. Své rozhodnutí uvede společně 

se zdůvodněním do zápisu o utkání. 
2. Je-li utkání přerušeno z technických důvodů, je povinností pořadatele učinit veškerá opatření k tomu, 

aby se mohlo v utkání pokračovat. Utkání se dohrává přesně od času a stavu, kdy bylo přerušeno, s 
hráči, kteří nebyli vyloučeni do okamžiku přerušení a jsou uvedeni na zápise o utkání. 

3. Není-li možno dohrát utkání ještě týž den v pozdější hodinu, rozhodne o novém termínu řídící orgán 
soutěže. Řídící orgán má právo na základě písemné žádosti obou týmů netrvat na opakování utkání a 
uznat výsledek dosažený na hřišti v prvním nedokončeném utkání. 

4. Dojde-li při utkání k výtržnostem, šarvátkám, k neuposlechnutí příkazu rozhodčího, opuštění hřiště 
některým z týmů, k inzultaci nebo pokusu o inzultaci, hlavní rozhodčí ve všech těchto případech má 
právo ukončit utkání. Předčasné ukončení utkání uvede rozhodčí do zápisu o utkání s udáním důvodů 
svého rozhodnutí. Zápis o utkání uzavře spolu s tímto sdělením mimo prostor hřiště. 

 
Článek 13 

Řízení utkání 
1. Utkání řídí dvojice rozhodčích. Rozhodčí na utkání z pověření ČFPH deleguje Komise rozhodčích. 
2. Při utkáních jsou dále přítomni dva pořadatelé, kteří po dobu utkání v pozici za brankou a mantinelem 

zaznamenávají zásahy brankářů a obdržené góly. 
3. Nedostaví-li se rozhodčí k utkání, postupuje se takto: 

a) Pokud se nedostaví jeden z delegovaných rozhodčích k utkání, převezme řízení utkání jiný 
přítomný kvalifikovaný rozhodčí, který je povinen se na vyzvání přihlásit a utkání řídit. Pokud 
takovýto rozhodčí přítomen není, musí se přítomný delegovaný rozhodčí spolu s kapitány 
obou týmů domluvit na jiné osobě, která bude spolu s ním utkání řídit. Dohodu zaznamenají 
do zápisu o utkání ještě před zahájením utkání a kapitáni týmů ji na zápise podepíší. V 
případě, že se kapitáni nedohodnou, bude vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch obou 
týmů. 

b) V případě, že se k utkání nedostaví ani jeden z delegovaných kvalifikovaných rozhodčích, 
převezme řízení utkání jiný přítomný kvalifikovaný rozhodčí, který je povinen se na vyzvání 
přihlásit a utkání řídit. Pokud není k dispozici žádný kvalifikovaný rozhodčí, musí se kapitáni 
obou týmů dohodnout na dvou z přítomných osob, které budou utkání řídit. Dohodu 
zaznamenají do zápisu o utkání ještě před zahájením utkání a kapitáni týmů ji na zápise 
podepíší. V případě, že se kapitáni nedohodnou, bude vyhlášen kontumační výsledek v 
neprospěch obou týmů. 

3. Převzal-li řízení utkání za delegovaného rozhodčího jiný kvalifikovaný rozhodčí, řídí utkání až do konce, 
i kdyby se delegovaný rozhodčí opožděně dostavil. Dostaví-li se delegovaný rozhodčí po čekací době k 
utkání, které převzal a řídí jiný než kvalifikovaný rozhodčí, převezme delegovaný rozhodčí, po zjištění 
všech skutečností, řízení utkání a v utkání se pokračuje. 
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4. V případě, že rozhodčí v průběhu hry náhle onemocní nebo se zraní a dále není schopen utkání řídit, 
potom utkání přeruší a oznámí tento stav kapitánům. Není-li rozhodčí schopen dále ve výkonu své 
funkce pokračovat, postupuje se obdobně podle tohoto čl. odst. 2 bodu a). 

 
Článek 14 

Komise rozhodčích 
1. Od řídícího orgánu soutěže obdrží rozpis utkání základní části nadcházejícího ligového ročníku 

nejpozději vždy 30 dní před jejím zahájením. Rozpis utkání nadstavbové části ligové soutěže obdrží 14 
dní před jejím konáním. 

2. Na základě rozpisu utkání osloví rozhodčí. Přidělí rozhodčí k jednotlivým utkáním a postupuje dle 
následujícího pravidla: Pokud není nezbytně nutné, neměli by rozhodčí pískat utkání vlastních týmů. 

3. Informuje řídící orgán o rozpisu rozhodčích nejpozději 30 dní v případě základní části ligové soutěže a 
14 dní v případě nadstavbové části ligové soutěže před zahájením soutěže nebo její příslušné části a 
řídící orgán tento rozpis neodkladně zveřejní. 

4. Předseda komise rozhodčích nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit všech částí ligové soutěže. 
 

Článek 15 
Práva a povinnosti rozhodčích 

1. Rozhodčí je povinen: 
a) dokonale ovládat a dodržovat všechna ustanovení pravidel PH, rozpisu soutěže a ostatních 

pokynů a směrnic ČFPH, 
b) dostavit se včas, minimálně 20 minut před zahájením prvního utkání na hrací plochu a plnit 

všechny povinnosti před zahájením utkání a zajistit hladký průběh utkání, 
c) před utkáním zkontrolovat náležitosti hřiště (branky, mantinely, značení atd.),  
d) nejpozději 10 minut před zahájením utkání provést kontrolu náležitostí hráčů a týmů, 
e) zapsat do zápisu o utkání před jeho zahájením všechny zjištěné závady a nedostatky v 

náležitostech hráčů a týmů, jakož i všechny závažné okolnosti týkající se utkání, a provést 
jiné záznamy vyžadované jednotlivými články SŘ ČFPH, rozpisem soutěže a dalšími 
nařízeními řídícího orgánu soutěže, 

f) vyžádat si ke kontrole řádně vyplněný zápis o utkání a ověřit jej, 
g) omluvit se včas Komisi rozhodčích, pokud se nemůže dostavit k utkání, aby byla zabezpečena 

náhradní delegace. 
2. Hlavní rozhodčí je povinen po skončení utkání překontrolovat zápis o utkání, provést případné 

záznamy, vyzvat kapitány týmů a druhého rozhodčího k podepsání zápisu o utkání a potvrdit správnost 
zápisu svým podpisem. 

3. Další práva a povinnosti rozhodčích jsou vymezena pravidly PH a mohou být doplněna řídícím orgánem 
soutěže. 

4. Rozhodčí je povinen, pokud nabude přesvědčení, že před, v průběhu nebo po utkání došlo k pokusu o 
podvod nebo zjistí závažné nesrovnalosti, zapsat zjištěné skutečnosti do zápisu o utkání a okamžitě je 
hlásit hlavnímu pořadateli, případně zaslat stížnost na chování hráčů, trenérů, funkcionářů a diváků 
vůči jeho osobě VV ČFPH. 

5. Rozhodčí musí zapsat do zápisu o utkání detailní záznam o zranění hráče nebo převrácení vozíku a na 
základě žádosti kapitána týmu i skutečnosti, o které kapitán požádá. 

6. Při potrestání nebo vyloučení hráče či trenéra jsou rozhodčí povinni: 
a) nechat do zápisu zaznamenat udělení zelené, žluté a červené karty, 
b) uvést do zápisu, zda je vyloučení dostatečným trestem nebo zda trvají na potrestání dle 

Disciplinárního řádu ČFPH (dále jen DŘ ČFPH), 
c) žádají-li o potrestání, sdělí (písemně – doporučeným dopisem nebo e-mailem) svůj 

požadavek s podrobným vyjádřením o důvodech vyloučení nejbližší pracovní den po utkání 
VV ČFPH, kopii vyjádření zašlou oběma klubům. 

7. Rozhodčí nepřipustí ke hře hráče: 
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a) jehož zařazení do klubu není v souladu se soupiskou, rozpisem soutěže a ustanovením SŘ 
ČFPH, 

b) který nemá výstroj upravenu dle pravidel PH a výjimek platných pro české prostředí. 
8. Rozhodčí je povinen řídit utkání v předepsaném úboru. 
9. Rozhodčí obdrží od ČFPH odměnu ve stanovené výši v hotovosti nebo bezhotovostním převodem. 
 

Článek 16 
Práva a povinnosti trenérů, kapitánů, hráčů a dalších zúčastněných osob 

1. Práva a povinnosti trenérů a jejich asistentů, kapitánů, hráčů a dalších zúčastněných osob jsou 
vymezeny pravidly PH, SŘ ČFPH a dalšími předpisy ČFPH. 

2. Utkání se nesmí účastnit žádná z výše uvedených osob pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 
3. Trenéři mají dále tato práva a povinnosti: 

a) oznámit zapisovateli před utkáním, minimálně 5 minut před jeho zahájením, základní 
sestavu, 

b) dbát na chování a pořádek týmu, je přímo odpovědný za chování týmu na střídačce, 
c) prostřednictvím kapitána upozornit rozhodčí před, v průběhu nebo po utkání na případné 

nesrovnalosti či závady a žádat jejich zapsání do zápisu o utkání. 
4. Kapitáni týmu mají mimo práva a povinnosti uvedené v odst. (1) i následující: 

a) zastupovat tým při všech jednáních s rozhodčími před, v průběhu nebo po utkání, 
b) požádat rozhodčí, aby uvedli do zápisu o utkání závady, přestupky či jiné připomínky k 

utkání. Připomínky týkající se výkonu rozhodčích má právo uvést do zápisu o utkání textem: 
"Tým podá stížnost na rozhodčí.", 

c) vyžádat si kontrolu totožnosti hráčů soupeře nejpozději v přestávce mezi poločasy, 
d) do uzavření zápisu hlavním rozhodčím nepodepsat zápis v případě, že se tým rozhodl podat 

námitky proti výsledku utkání, 
5. Hráči mají mimo práva a povinnosti uvedené v odst. (1) i následující: 

a) ohlásit se u rozhodčího, pokud nastupují k utkání opožděně. Na hřiště může nastoupit jen 
tehdy, je-li uveden v zápise o utkání. 

 
Článek 17 

Provinění klubů a týmů 
1. Přestupky proti ustanovením SŘ ČFPH, rozpisu příslušné soutěže a ostatním platným normám a 

nařízením orgánům ČFPH budou trestány dle své povahy: 
a) pořádkovou pokutou za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, ale 

nenarušují její regulérnost. Pořádkovou pokutu mohou řídící orgány soutěží ukládat v 
souladu s příslušnými ustanoveními SŘ ČFPH s ohledem na závažnost přestupků v maximální 
výši kterou stanoví Příkladový sazebník pořádkových pokut v rozpisu soutěže. 

b) Herními důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku za závažné porušení řádu a 
směrnic, kterými byla porušena regulérnost soutěže. 

c) Disciplinárně, pokud porušení řádů a směrnic je možno kvalifikovat také jako disciplinární 
provinění. 

2. Herními důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku, mohou být postiženy týmy, jestliže poruší ta 
ustanovení SŘ ČFPH a jiných předpisů ČFPH, kde je výslovně stanoveno, že postih herními důsledky je 
možný, zejména pak dopustí-li se následujících poklesků: 

a) Nepřipraví-li klub hrací plochu tak, aby byla způsobilá ke hře. V tomto případě musí být 
prokázáno zavinění klubu. 

b) Nenastoupí-li tým k soutěžnímu utkání, nebo k němu nastoupí po uplynutí čekací doby, 
pokud zde nejsou důvody uvedené v čl. 11 odst. 6-9.  

c) Odmítne-li tým předložit doklady totožnosti ke kontrole před utkáním rozhodčímu. 
d) Dojde-li k inzultaci rozhodčího některým členem klubu, která má za následek předčasné 

ukončení utkání podle článku 12 odst. 4. 
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e) Dojde-li k ovlivnění utkání způsobem, který odporuje principu poctivého sportovního 
soutěžení. 

f) V případě porušení článku 7 odst. 3 tohoto řádu. 
g) Jestliže hráč nastoupil k utkání neoprávněně a to: 

i)   nastoupil-li v době, kdy mu běží trest zastavení závodní činnost anebo 
ii)   odmítl se podrobit kontrole totožnosti, nebo jestliže se jí vyhnul nebo 
iii)   jestliže nastoupil k utkání hráč, který je registrován v jiném klubu a jeho start 

není povolen; 
iv)   jestliže nastoupil k utkání hráč bez oddílové příslušnosti. 

3. Za nastoupení hráče v utkání se považuje skutečnost, že hráč je uveden v sestavě týmu v zápisu o 
utkání. Sestava je v tomto smyslu platná, je-li stvrzena podpisem vedoucího klubu, popř. kapitána. 

4. Herní důsledky, tj. vyhlášení kontumačního výsledku může učinit pouze řídící orgán soutěže. 
5. Řídící orgán soutěže může rozhodnout o výsledku utkání i tehdy, když nebyly podány námitky. 
6. O výsledku utkání musí rozhodnout nejpozději do 3 měsíců ode dne jeho sehrání. 
7. Tým, kterému byla zastavena činnost na určitý počet soutěžních utkání, má možnost tato utkání 

odehrát, ale po skončení zastavení činnosti mu řídící orgán soutěže odečte získané body v době 
zastavení činnosti. Pokud se tým rozhodne příslušné části soutěže účastnit či nikoliv informuje o tom 
LK nejpozději 30 dní před zahájením příslušné části soutěže. Pokud tak neučiní je to považováno za 
potvrzení účasti. Jestliže se i přesto nezúčastní, vystavuje se riziku disciplinárního řízení. 

8. Všechna porušení ustanovení SŘ ČFPH, rozpisu soutěží, ostatních PH řádů a předpisů řeší řídící orgán 
soutěží a podle přestupků provádějí příslušná opatření. 

 
Článek 18 
Námitky 

1. Klub může podat námitky, pokud je přesvědčen a má důkazy o tom, že došlo k porušení: 
a) ustanovení SŘ ČFPH a jiných platných předpisů ČFPH, 
b) ustanovení rozpisu soutěže, jeho příloh a dodatků, 
c) ustanovení platných pravidel PH a jejich dodatků. 

2. Podání námitky musí být učiněno v písemné formě, doručeno na elektronickou adresu VV ČFPH a musí 
z něj být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje. 

3. Kopie námitky musí být zaslána straně, proti které námitka směřuje, a to na elektronickou adresu, pod 
níž je registrována u ČFPH. 

4. Podání námitky musí být učiněno do 3 pracovních dnů ode dne ukončení utkání. 
5. Strana, proti které námitka směřuje, může zaslat na elektronickou adresu VV ČFPH vyjádření k námitce 

do 2 dnů od podání námitky. 
6. Námitky musí splňovat tyto obsahové náležitosti:  

a) označení orgánu, kterému se podávají; 
b) název a adresu týmu, který podává námitky; 
c) jména, příjmení a adresy oprávněných zástupců týmu; 
d) název a adresu týmu či strany, proti níž se námitky podávají; 
e) označení utkání či předmětné skutečnosti, proti které se podávají námitky; 
f) označení důvodů námitek; 
g) označení důkazů (svědků, listin apod.); 
h) krátký popis případu; 
i) uvedení, jaký výsledek námitkového řízení se očekává; 
j) dva podpisy oprávněných zástupců týmu; 
k) doklad o zaplacení peněžitého vkladu VV ČFPH za podání námitek, který činí 500,- Kč. 

7. Při podání námitek při jednorázové soutěži se poplatek za podání námitek platí v hotovosti proti 
písemnému potvrzení. 

8. Osoby, kterým byly námitky zaslány, jsou povinny se k nim vyjádřit VV ČFPH, který o nich bude 
rozhodovat, do 3 dnů po jejich obdržení. 
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9. Pokud námitky nesplňují formální a obsahové náležitosti uvedené v bodu 6 tohoto článku, může VV 
ČFPH jejich projednání odmítnout, případně určí lhůtu, do které musí být náležitosti splněny 
dodatečně. V případě nesplnění této lhůty námitky odmítne. Náležitost zaplacení peněžitého vkladu 
musí být splněna bezpodmínečně. O odmítnutí námitky vyrozumí VV ČFPH klub, který námitky podal. 
Zaplacený vklad se vrací zpět. 

10. Námitky se projednávají v jednorázových soutěžích bezprostředně po podání, v dlouhodobých 
soutěžích do 14 dnů od jejich obdržení. Klub musí být o termínu a místu projednávání námitek 
vyrozuměn a jeho zástupci se mohou jednání o námitkách zúčastnit na vlastní náklady. 

11. Námitky podané proti technickým chybám rozhodčích nemohou mít vliv na změnu výsledku 
dosaženého na hřišti, pokud jiným nezávislým orgánem nebyl rozhodčím prokázán úmysl ovlivnit 
výsledek. 

12. Námitky proti skutečnostem známým v průběhu utkání nebo ihned po utkání je rozhodčí povinen na 
žádost kapitána zaznamenat do zápisu o utkání. Takové námitky je kapitán povinen uplatnit ihned po 
skončení utkání, ještě před podpisem zápisu o utkání. Kapitán není oprávněn vznášet námitky nebo 
připomínky k výkonu rozhodčího mimo ustanovení bodu 4b) Článku 16 tohoto řádu. 

13. Rozhodnutí o námitce doručí VV ČFPH oběma stranám na elektronickou adresu, pod níž jsou 
registrovány u ČFPH. Proti rozhodnutí může být podáno odvolání do 15 dnů od doručení jeho 
písemného vyhotovení orgánu II. instance, kterým je KRK ČFPH. 

14. Pokud bylo námitkám alespoň částečně vyhověno, vrací se vklad v plné výši v patnáctidenní lhůtě ode 
dne rozhodnutí, v opačném případě propadá ve prospěch ČFPH. Pokud se zjistí, že námitky jsou 
založeny na úmyslně nepravdivých údajích, bude takové jednání potrestáno disciplinárně. 

15. Námitky lze vzít zpět (odvolat) nejpozději před zahájením jejich projednávání. Pokud byly námitky vzaty 
zpět, bude namítajícímu vklad vrácen.  

 
Článek 19 
Odvolání 

1. Klub může podat odvolání: 
a) proti jakémukoliv rozhodnutí řídícího orgánu soutěže ve věcech řízení příslušné soutěže, 
b) proti rozhodnutí o námitkách. 

2. Odvolání se podává ke KRK ČFPH a ta o něm rozhoduje do 30 dnů po obdržení. 
3. Odvolání musí splňovat podmínky stanovené ve Statutu a odvolacím řádu KRK ČFPH. 
4. Odvolání nemá odkladný účinek, pokud VV ČFPH ve svém rozhodnutí nerozhodne jinak, a až do 

rozhodnutí KRK ČFPH zůstává rozhodnutí VV ČFPH v platnosti. 
5. Pokud podané odvolání nesplňuje náležitosti dle Statutu a odvolacího řádu KRK ČFPH, pokládá se za 

nepodané a dále se neprojednává. O tom vyrozumí KRK ČFPH klub, který odvolání podal. Vklad se v 
takovém případě vrací v plné výši. Vklad se vrací i v případě, že je odvolání vzato zpět před jeho 
projednáváním. 

6. KRK ČFPH na základě provedeného šetření buď odvolání zamítne nebo rozhodnutí VV ČFPH změní či 
zruší. 

7. Rozhodnutí o odvolání je konečné, vyhotovuje se písemně a zasílá se všem zúčastněným v řízení a VV 
ČFPH. 
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Článek 20 
Určení pořadí týmů a hodnocení výsledků v soutěžích 

1. Vítěze nebo průběžné pořadí týmů soutěže nebo její příslušné části určuje počet bodů:  
a) pokud je počet bodů stejný u dvou nebo více týmů, výsledek/výsledky rozhoduje počet bodů 

ze vzájemných utkání, pokud to je nezbytné tak rozdíl branek ze vzájemných utkání 
(vstřelené – obdržené), 

b) pokud pořadí nerozhodne bod a), tak rozhoduje počet vstřelených branek ze vzájemných 
utkání, 

c) pokud pořadí nerozhodne bod b), tak rozhoduje rozdíl všech branek (vstřelené – obdržené), 
d) pokud pořadí nerozhodne bod c), tak rozhoduje počet všech vstřelených branek, 
e) pokud pořadí nerozhodne bod d), tak rozhoduje penaltová série mezi dotčenými týmy. 

2. Bodové hodnocení výsledků je následovné: 
a) výhra v základní hrací době - 3 body; 
b) remíza v základní hrací době - 1 bod pro oba týmy; Pokud utkání skončí remízou, následuje 

prodloužení a případně nájezdy. 
c) výhra v prodloužení/po nájezdech – 1 bod navíc pro vítěze v prodloužení/po nájezdech;  
d) prohra v základní hrací době - 0 bodů. 

Během soutěžního ročníku nelze systém hodnocení upravovat. 
3. Týmu, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek, se přidělí plný bodový zisk z utkání a aktivní 

brankový poměr 5:0. 
4. Týmu, v jehož neprospěch byl vyhlášen kontumační výsledek, se nepřidělí žádný bod a započítá se 

pasivní brankový poměr 0:5. Pokud tým, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek, dosáhlo 
při utkání příznivějšího brankového rozdílu, platí výsledek dosažený na hřišti. 

5. Pokud byl vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch obou týmů, nepřidělí se týmům žádný bod a 
oběma se započítá pasivní brankový poměr 0:5. 

6. Je-li vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch nepořádajícího týmu z důvodů nenastoupení k 
utkání, může poškozený pořádající tým požadovat úhradu předepsaného startovného od hostujícího 
týmu v soutěžích, kde je takováto forma úhrady nákladů předepsána. 

7. Nedojde-li k sehrání utkání a VV ČFPH nerozhodne o vyhlášení kontumačního výsledku, je poškozený 
tým oprávněn požadovat po viníkovi úhradu výdajů spojených se sehráním náhradního utkání. Žádost 
se podává VV ČFPH, který stanoví výši úhrady. Žádost je nutné podat nejpozději 7 dní před termínem 
uskutečnění náhradního utkání. Je oprávněn požadavky hostujícího týmu omezit nebo výši úhrady 
stanovit paušálně. V případě nerespektování rozhodnutí VV ČFPH bude zahájeno disciplinární řízení. Ve 
všech ostatních případech se na náhradní utkání pohlíží jako na oficiální utkání. 

8. Tým, v jehož neprospěch budou vyhlášeny dva kontumační výsledky v průběhu jednoho ročníku 
soutěže jako důsledek zaviněného nedostavení se k soutěžnímu utkání, bude VV ČFPH vyloučeno ze 
soutěže, bez ohledu na počet získaných bodů. 

9. Pokud byl tým ze soutěže vyloučen nebo vystoupil ze soutěže před jejím ukončením, anulují se všechny 
jeho dosavadní výsledky a na tabulku se pohlíží, jako kdyby tým vůbec nehrál. Tým, který byl ze 
soutěže vyloučen nebo vystoupil, se nemůže vrátit do soutěže rozehraného ročníku.  

10. Je-li tým potrestán disciplinárním orgánem vyloučením ze soutěže, má to důsledky uvedené v odst. 9. 
 

Článek 21 
Ustanovení společná a závěrečná 

1. Tento SŘ ČFPH nabývá účinnosti dne 1. srpna 2022. 
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Příloha 1 Soutěžního řádu ČFPH 

Vzorce pro výpočet nejlepšího hráče s  T-stickem a nejlepšího brankáře  

Nejlepší hráč s T-stickem 
Pořadí hráčů s T-stickem se počítá dle údajů ze Zápisu o utkání a ankety s následujícím ohodnocením: 

STATISTICKÁ ČÁST – 60 % celkové hodnoty 
 

• +0,5 bodu - asistence na gól 

• +1 bod - vstřelený gól 
 

• -0,5 bodu - zelená karta 

• -1 bod - žlutá karta 

• -2 body - červená karta 
 

• +0,1 bodu - odehraná minuta 
 

ANKETNÍ ČÁST – 40 % celkové hodnoty 
Anketu na každém ligovém kole vyplňuje vždy 1 trenér za 1 tým a 1 kapitán za 1 tým. Každý trenér i 
kapitán vybere 3 hráče s t-stickem a seřadí je. 
 

• +3 body - 1. v pořadí 

• +2 body - 2. v pořadí 

• +1 bod - 3. v pořadí 
 

Nejlepší brankář 
Pořadí brankářů se počítá dle automatického vzorce ve výsledkovém servisu, který hodnotí pouze brankáře 
s počtem zákroků vyšším než 10 % zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků. 
 
 


