Opatření o možnosti odložení utkání ze zdravotních důvodů
Organizace soutěže
1) Výkonný výbor ČFPH z.s. je oprávněn provádět následující změny v soutěži při dodržení snahy o odehrání
sezóny v maximálním rozsahu:
a) Odložit utkání týmů a poskytnout jim náhradní termín během dalších ligových kol, pro nemožnost
sehrání utkání během řádného ligového kola v důsledku zdravotních komplikací týmových hráčů:
- pokud je dlouhodobě zdravotně indisponován (netýká se nemoci Covid 19) takový počet
hráčů, že není možné složit tým alespoň o 6 hráčích, z čehož jsou alespoň 2 hráči s H
hokejkou.
ZÁKLADNÍ ČÁST LIGOVÉ SOUTĚŽE
Průběh Základní části ligové soutěže:
a) V případě nepřítomnosti týmu na 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 se jejich utkání počítají jako kontumačně prohraná.
PLAY-OFF LIGOVÉ SOUTĚŽE
Odložení utkání ze zdravotních důvodů v play-off není možné.
Podmínky žádosti
1) Podání žádosti nejpozději 21 dní před konáním daného ligového kola.
2) Doložení všech známých skutečností související s danou situací v písemné formě od oficiálních autorit. Např.
potvrzením o nemožnosti sportovní činnosti v daném termínu lékařem specialistou nebo praktickým
lékařem. Případně doložením kopie pracovní neschopnosti, potvrzením o pobytu ve zdravotnickém zařízení
či lékařskou zprávou. Vždy se ctí právo na uchování citlivých informací, které lze v dokládaném dokumentu
např. začernit.
3) Nelze vyhovět více než jedné žádosti za tým během jednoho ligového ročníku. Zároveň lze v jednom ligovém
ročníku využít jen jedno odložení utkání, a to buď ze zdravotních důvodů nebo z důvodu Covidu.
V případě schválení žádosti je nutné, aby klub vyrovnal vzniklé náklady pořadatele spjaté s jejich zrušenou účastí.
Zároveň se pořadatel musí snažit o minimalizaci těchto nákladů.
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