Výjimký z mezinárodních právidel pro Českou
Powercháir hockeý ligu 2022/2023
1 HRACÍ POLE / FIELD OF PLAY
102 Značení hracího pole / Markings on the field
Prostor pro rozhodčí / Referee area
Prostor pro rozhodčí je prostor 1 m široký za mantinely okolo celého hřiště. Prostor pro rozhodčí musí být jasně
vyznačen.
The area around the playing field, 1 m in width. The referee area shall be clearly marked.
Nemusí.

2 HRACÍ DOBA / GAME TIME
201 Normální hrací doba / Regular game time
Hra se skládá ze dvou poločasů o délce 20 minut hracího času a přestávky mezi poločasy v délce 10 minut.
The match consists of two halves of 20 minutes playing time, with a break of 10 minutes between periods.
Hra se skládá ze dvou 15minutových poločasů s přestávkou 5 min mezi poločasy.
202 Nastavený čas / Extra time
Když je zápas po druhém poločase vyrovnaný a hraje se zápas, který nemůže skončit remízou, pak dojde k
prodloužení. Když mají týmy i po prodloužení shodné skóre, budou následovat série trestných střílení.
If the match being played is one that cannot end in a tie and this is the result at the end of the regular time, then
extra time will be played. If there is no winning team by the end of extra time, the match will be decided by a penalty
shot series.
Nastavení času následuje i při zápasech v základní části ligové soutěže.
Před začátkem prodloužení bude 5minutová přestávka.
There will be a 5 minute intermission before the start of extra time.
Před začátkem prodloužení bude 2minutová přestávka.
Délka prodloužení je 10 minut a hraje se dle principu „náhlá smrt“. Jakmile jeden z týmů vstřelí branku, je zápas u
konce. Gól je započítán k nerozhodnému výsledku, a tím je určen vítěz.
The duration of extra time is 10 minutes and is played with the Golden Goal principle; as soon as one team scores a
goal in extra time, the match is over. This goal will be added to the score of the scoring team, determining the result.
Délka nastaveného času je 5 minut.

4 ÚČASTNÍCI / PARTICIPANTS
404 Členové týmu / Team staff
Každý člen týmu musí mít akreditační kartu.
Each member of team staff must have an accreditation card.
Akreditační průkaz není vyžadován.
V průběhu zápasu nesmí asistenti týmu ani trenéři otevírat (rozpojovat) mantinely ohraničující plochu hřiště.
During the match, coaches and team assistants are not allowed to open the boundaries.
Asistenti týmu nebo trenér smí otevírat mantinely při střídání hráčů.

5 VYBAVENÍ / EQUIPMENT
504 Elektrický vozík / The Powerchair
Elektrický vozík musí být bez ostrých vystupujících částí. Všechny zbytečné a odnímatelné části pod/na/v/u vozíku
musí být odstraněny. Všechny části vozíku, s výjimkou kol a bezpečnostních kol, musí být v takové výšce, aby míček
volně prošel pod vozíkem. Koly jsou myšleny ty části, které jsou v kontaktu s podlahou (tj. pneumatiky a ráfky), nikoli
náprava nebo jakékoli nosné části.
Powerchair shall be free from sharp protruding parts. There can be no unnecessary and removable objects under, on,
in or hanging from the powerchair. All parts of the powerchair, except the wheels and safety wheels, shall be at such
a height that the ball can roll underneath freely. Wheels are defined as the parts which are in contact with the floor
(i.e. tyres and rims) and not the axle or any supporting parts.
Každý hráč musí svůj nový vozík upravit dle pravidla 504. Pokud hráčův současný vozík ustanovení nesplňuje, bude
mu na základě žádosti udělena časově omezená výjimka (ne déle než na pět let). Nárok na udělení výjimky mu s
novým vozíkem zaniká. Udělená výjimka bude vyznačena na registrační kartě hráče. V případě hráče na pozici
brankáře musí pravidlo 504 splňovat vždy.

6 ZÁPAS / THE MATCH
601 Týmy / Teams
Každý tým může hrát s maximálním počtem 12 bodů na hrací ploše, včetně hráče s časovým trestem nebo
diskvalifikací. Hráč nesmí hrát v nižší klasifikační třídě, než je ta, do které byl zařazen.
A team shall play with a maximum of 12 points on the playing field, including a player with a time penalty or
disqualification. A player is not allowed to play in a lower functional class then the functional class in which the player
is classified.
Bodová klasifikace se v České Powerchair lize neuplatňuje.
602 Uspořádání / Set up
Každý tým musí mít na hrací ploše 1 brankáře a 4 hráče v poli, kteří jsou připraveni zahájit hru. Není-li tým schopen
zahájit zápas s pěti hráči, zápas bude zrušen a zapíše se skóre 5:0 pro tým soupeře. Nemají-li oba týmy dostatečný
počet hráčů k zahájení zápasu, zápas bude zrušen a zapíše se skóre 0:0.
Each team shall have 1 goalkeeper and 4 field players on the playing field, ready to start the game. If a team is not
able to start the match with 5 players, the match will be cancelled and registered with score 5:0 for the opposing
team. If both teams don’t have enough players to start the match, the match will be cancelled and registered with
score 0:0.
Tým může zahájit utkání v nižším počtu hráčů při zachování pravidla 607. Nevzniká mu však žádný nárok na
jakékoli úlevy. Pravidlo 607 o počtu hráčů zůstává zachováno.

Se změnou pravidel byla i pro Českou ligu zavedena povinnost opatřit branky vnitřní síťkou.
Se změnou pravidel byla i pro Českou ligu zavedena Červená karta stupeň 2.

