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Jihlava, 12. 2. 2020 

 

ROZHODNUTÍ ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE JAHL 

 V souvislosti rozložením soutěžního ročníku na dva roky, upravuje organizátor soutěže 

Pravidla soutěže opravou dat tak, aby byla v souladu s rozložením soutěžního ročníku do dvou let. 

Organizátor soutěže zároveň reaguje na žádosti klubů o vyvolání hlasování o výjimky týkající se věku, 

které jsou dány Pravidly soutěže JAHL a přistoupil k úpravě těchto pravidel tak, aby všechny týmy 

měly stejné podmínky a možnosti a nemusely tak žádat o výjimky. 

Rozhodnutí:  
 
1. Pravidla soutěže se s okamžitou účinností mění v následujících bodech takto (změna 

zvýrazněna červeně): 

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI JAHL 

a. Podmínkou pro přijetí týmu do soutěže je elektronické vyplnění soupisky týmu a zaplacení 
startovného do 14. 9. 2020 na účet JUS. Startovné pro účastníky činí 3.000,- Kč a bude použito 
na uhrazení nákladů spojených s organizací a zabezpečením soutěže. 

b. Další podmínkou je uhrazení vratné zálohy ve výši 2.500,- Kč do 14. 9. 2020 na účet JUS, která 
bude použita na úhradu ledové plochy v případě, že jedno z mužstev nenastoupí k zápasu 
v termínu dle herního plánu. Pokud tato situace během sezóny nastane, musí provinivší se tým 
tuto zálohu opětovně doplatit z finančních zdrojů daného mužstva, a to nejpozději do dalšího 
plánovaného zápasu. Pokud se tak nestane, může být dané družstvo vyloučeno ze soutěže. Na 
konci sezóny 2020-2021 se zálohy (po odečtení postihů - viz. čl. Postihy a tresty) vrací, případně 
je možné zálohu týmu převést do nadcházející sezóny JAHL pro rok ročník 2021-2022. 

c. Podmínkou účasti či pokračování v soutěži je úhrada pronájmu ledu, poplatku za pronájem 
časomíry a kabin ve dvou splátkách.  

Do 14. 9. 2020 první část a do 30. 11. 2021 druhou část na účet JUS.  První dvě splátky je 
možné uhradit současně. Přehled uvedených částek před sezónou sdělen jednotlivým týmům  a 
je uveden v příloze 1 těchto Pravidel. 

d. Utkání play off a předkola play off budou hrazeny samostatně podle počtu odehraných utkání. 
Bez uhrazení shora uvedených částek nebude tým moci do play off nastoupit, jeho pozici 
nahradí první nebo další tým umístěný v tabulce na nižší pozici. 

e. Nájemné ledové plochy, pronájem časomíry a kabiny hradí Řídící orgán soutěže z  finančních 
prostředků, které složí týmy na účet JUS. 

f. V předkole play-off odehrají družstva 2 utkání, z nichž každé družstvo uhradí 1 utkání. Náklady 
pro jednotlivá utkání play-off budou hrazeny rovným dílem oběma týmy. 

g. V případě, že utkání bude z důvodu provádění samostatných nájezdů prodlouženo a tím dojde k 
nárůstu ceny za nájemné, bude toto zvýšení ceny rozpočítáno mezi obě družstva. 

h. Při platbách převodem vždy uvádět variabilní symbol týmu.  

Číslo účtu JUS: 2734681/0100 

1. Sokol Puklice   2001 
2. Mokov    2003 
3. HC Sharks Zhoř   2004 
4. HC KOZLOV    2005 



5. FRESH-LINK Bulls   2006 
6. HC Slavoj Bezděkov   2007 
7. HC Číchov    2008 
8. HC Blizzard    2009 
9. HC TJ Růžená   2010 
10. BEARS    2012 
11. HC Warriors    2013 
12. HC Nížkov    2014 
13. HC Dobronín    2016 
14. Black Rockets   2017 
15. HC Amatero Luka nad Jihlavvou  2018 

i. Při žádosti o vystavení dokladu vždy uvádět kompletní identifikační údaje (název/jméno 
příjemce, adresa, IČ, DIČ apod.) 

j. Veškeré informace jsou zveřejňovány na webu www.sportjihlava.cz/hokej 

k. Přihlášku do soutěže je nutno podat elektronicky prostřednictvím stránek JAHL viz: 
http://www.sportjihlava.cz/hokej/prihlaseni 

OPRÁVNĚNÍ STARTU HRÁČE 

a. JAHL je určena pro neregistrované i registrované hráče. V aktuální sezóně 2020–2022 nesmí 
hráč před svým působením v JAHL odehrát jakékoli utkání v registrované soutěži (především se 
jedná o Okresní přebor a vyšší soutěže). 

b. Registrovaný hráč, který kdykoli nastoupil v seniorských kategoriích, tzn. Krajský přebor nebo 
NHL, KHL, Extraliga, I. Liga, II. Liga apod. JAHL hrát nesmí. Hrát mohou hráči, kteří dosáhnou 
věku 50 let nejpozději do 31.8. roku, ve kterém je soutěžní ročník hrán. (Příklad: v ročníku 2021-
2022 může hrát hráč, který dosáhne věku 50 let do 31.8.2022). 

c. Hráč, který nastoupil kdykoli v Krajském přeboru, a splňuje podmínky v bodě „Výjimky-
podmínky pro účast hráče v soutěži JAHL“, hrát JAHL může. 

d. Pro hráče JAHL je možné přestoupit v průběhu sezony do jiného týmu ve vyšší soutěži, hráč je 
ale po přestupu bez možnosti návratu do JAHL v aktuální sezoně 2020-2022.   

e. Brankáři mohou souběžně působit i v jiných soutěžích, a to pouze v Okresním nebo v Krajském 
přeboru, vyšší úroveň není akceptována. 

Výjimky – podmínky pro účast hráče v soutěži JAHL: 

o BRANKÁŘ 

JAHL může chytat brankář, který kdykoliv nenastoupil v soutěži vyšší, než je Krajský přebor 
nebo hrál v jakýchkoli mládežnických soutěžích. Tzn. brankář, který nastupoval v mládežnické 
soutěži, a to v I. lize, II. lize nebo extralize dorostu či juniorů, může v soutěži nastoupit pouze 
tehdy, uplyne-li od jeho posledního působení minimálně 5 let. Tzn., že nastoupil ke shora 
definovanému utkání (vztahuje se i na případ, že nastoupil jako náhradní 
brankář) naposledy před datem 18. 9. 2016. 

o KP 

f. Hráč, který nastoupil v Krajském přeboru, může v sezoně 2020-22 hrát JAHL nejdříve po 
dosažení věku 40 ti let a nastoupil ke shora definovanému utkání (vztahuje se i na případ, že 
nastoupil jako náhradník) naposledy před datem 18.9.2016. Hrát mohou hráči, kteří 
dosáhnou věku 40 let nejpozději do 31.8. roku, ve kterém je soutěžní ročník hrán. (Příklad: v 
ročníku 2021-2022 může dle této úpravy pravidla věku hrát hráč, který dosáhne věku 40 let do 
31.8.2022). Toto pravidlo platí maximálně pro 3 hráče v zápise o utkání a maximálně pro 5 
hráčů na soupisce týmu. 

o Mládežnické kategorie Extraliga, I. liga, II. Liga 

Hráč, který nastoupil na úrovni mládežnické soutěže dorostu či juniorů v I. lize, II. lize nebo v 
extralize, a to za „A, B nebo C“ tým daného klubu, u kterého byl registrován, může v sezoně 

http://www.sportjihlava.cz/hokej
http://www.sportjihlava.cz/hokej/prihlaseni


2020-22 hrát JAHL nejdříve po dosažení věku 40 ti let a nastoupil ke shora definovanému 
utkání (vztahuje se i na případ, že nastoupil jako náhradník) naposledy před datem 
18.9.2016. Hrát mohou hráči, kteří dosáhnou věku 40 let nejpozději do 31.8. roku, ve kterém je 
soutěžní ročník hrán. (Příklad: v ročníku 2021-2022 může dle této úpravy pravidla věku hrát 
hráč, který dosáhne věku 40 let do 31.8.2022). Do mládežnických kategorií se nepočítají starty 
za kategorie žáků základní školy, tj. maximální akceptovatelný start je maximálně do 9. třídy 
základní školy. Toto pravidlo platí maximálně pro 3 hráče v zápise o utkání a maximálně pro 5 
hráčů na soupisce týmu. 

o Výjimky schválené schůzí klubů soutěže před zahájením soutěžního ročníku 2020 - 2022 

Povolené starty hráčů:  Jan Mareček (1997) - Black Rockets, Eva Adamová (1999) - HC 
Warriors 

g. Žádost o kontrolu oprávněnosti startu hráče MUSÍ kapitán rozhodčímu oznámit NEJPOZDĚJI do 
zahájení 3. třetiny utkání, a to tím, že předá rozhodčímu lístek, kde napíše čísla hráčů, které 
požaduje kontrolovat. NA ZPĚTNÉ ŽÁDOSTI NEBUDE BRÁN ZŘETEL. Rozhodčí, kapitáni, vedoucí 
týmů a konfrontovaní hráči se ihned po ukončení zápasu odeberou do kabiny rozhodčích nebo 
do boxu časoměřičů. V kabině nebo v boxu časoměřičů se provádí kontrola na základě 
zobrazení registrací na webu JAHL a předložení občanského průkazu konfrontovaných hráčů. 
Do kontroly totožnosti má právo ze zúčastněných zasahovat pouze vedoucí týmů, kapitáni, 
časoměřiči nebo rozhodčí. Kapitáni, vedoucí mužstev a časoměřiči jsou oprávněni s rozhodčím, 
a to pouze dovoleným a slušným způsobem, provést kontrolu totožnosti, a to nahlédnutím na 
OP kontrolovaného hráče. Rozhodčí je povinen kapitánům a vedoucích mužstev sdělit 
rozhodnutí, které MUSÍ zapsat do zápisu utkání jako výsledek kontroly totožnosti. V případě 
ODMÍTNUTÍ podstoupení kontroly konfrontovaného hráče provinivšího se týmu bude 
AUTOMATICKY rozhodnuto ku prospěchu týmu, který vznesl protest. 

SOUPISKA TÝMU 

a. Soupisku týmu vyplňují vedoucí týmů prostřednictvím webových stránek JAHL. Systém evidence 
hráčů týmů bude Řídícím orgánem upřesněn vždy před startem soutěže tak, aby údaje zadané 
do systému webových stránek odpovídaly podmínkám GDPR. Hráč nerespektující podmínky 
evidence hráčů JAHL, stanovené Řídícím orgánem, nemůže být zařazen na soupisku týmu. 

b. Soupiska týmu může obsahovat maximálně 25 hráčů do pole (vyjma brankářů). 

c. Změny v soupisce, tzn. přestupy hráčů mezi kluby JAHL, je možné provést výhradně během tří 
přestupních oken, 1. okno je v termínu 10.12. - 31.12.2021, 2. okno je v termínu 20.1. - 
31.1.2022 a třetí okno je v termínu 20.2. - 28.2.2022. 

d. Žádný z hráčů nesmí být zapsán na více jak jedné soupisce JAHL. 

e. Brankáři mohou být uvedeni pouze na soupisce jednoho týmu. Brankář může nastoupit 
libovolně za různé týmy v soutěži s výjimkou play-off. V play-off může nastoupit pouze za tým, 
který jej má uvedeného na soupisce týmu. 

f. Brankáři musí být v soupisce na webu JAHL označeni jako brankáři. U hráčů do pole je 
doporučeno (kvůli individuálnímu vyhodnocení a statistikám), ale není povinné uvádět post 
(obránce/útočník). 

g. Za soupisku týmu a dodržování pravidel JAHL zodpovídá vedoucím týmu, který má za povinnost 
ostatní spoluhráče ze svého týmu seznámit s platnými pravidly JAHL. 

h. Termín pro vyplnění soupisek je 14. 9. 2020, poté budou vedoucím týmů uzamčeny, o odemčení 
soupisek a systému přestupů v rámci přestupních oken budou vedoucí týmu včas informováni.   

i. Doplnění týmu o nového hráče, který doposud JAHL nehrál, je možné kdykoli během sezony, a 
to za předpokladu splnění všech náležitostí o registraci hráče a pravidel oprávnění startu hráče.  

 
V Jihlavě dne 24.9.2021 
Za organizátora soutěže 

Ing. Vítězslav Holub 
Jihlavská unie sportu, z.s. 


