Turnaj v ledním hokeji
vesnických mužstev
„IX. ROČNÍK“

Zimní stadion Žďár nad Sázavou
2 0 0 8 - 2 0 0 9

Organizace:

VESNICKÁ LIGA, hokejová soutěž vesnic

Systém soutěže:
Systém soutěže se rozlosuje nebo určí vždy na začátku sezóny, a to podle počtu
účastníků. VII. ročník Vesnické ligy se bude hrát tímto způsobem: v první polovině
soutěže tj. základní část se bude hrát jednokolově každý s každým. V nadstavbové
části se rozdělí mužstva do dvou skupin, a to dle pořadí ze základní části tj. mužstva na
1.-8. místě budou hrát play off na dvě nebo na dvě vítězná utkání. Pokud se bude hrát
na dvě utkání, rozhodují body, popř. skóre. Pokud se bude hrát na dvě vítězná utkání,
musí se v každém utkání rozhodnout o vítězi. Po základní hrací době následují tři
trestná střílení, přičemž v sérii nesmí trestné střílení opakovat tentýž hráč, pokud by se
po třech sériích nerozhodlo a následovaly by další série, může trestná střílení opakovat
tentýž hráč. Mužstva na 9.-16. místě budou hrát každý s každým ve skupině od nuly.
Mužstva na 17.-19. místě budou hrát ve skupině každý s každým dvoukolově, a to od
nuly.
Rozlosování mužstev proběhne na schůzce vedoucích mužstev, kde si každé
mužstvo vylosuje své číslo. Pořadí zápasů lze po domluvě s člověkem, který objednává
ledy zápasy změnit a po domluvě s druhým družstvem přehodit (ale tak měsíc dopředu
a jen ve výjimečných případech.).

Vklady:
Roční vklad za každé družstvo je 2.000,- Kč a bude vybírán hromadně s
penězi za ledy. Z této částky budou hrazeny náklady na organizaci soutěže např.
telefony, faxy (do Vysočiny), poštovné a především poháry za 1.-4. místo, nejlepšího
střelce, nejproduktivnějšího hráče, internet. Byla dohodnuta cena za 1 ½ hodiny
2.000,- Kč pro obě mužstva, tj. každé mužstvo bude stát jeden zápas 1.000,- Kč (tj.
17 kol v základní části) 17 x 1.000,- = 17.000,- Kč + 2.000,- nevratný vklad =
19.000,- Kč. Na tuto částku Vám bude vystaven doklad. MUSÍ BÝT ZAPLACENO
DO 20.9.2008 !!!

Podmínky soutěže:
Podmínky pro účast
Podmínkou pro účast hráče při utkáních Vesnické ligy je jeho zápis na soupisce
před zahájením ročníku. V průběhu ročníku je zakázáno dopisovat na soupisku nové
hráče. Hráčům Vesnické ligy je zakázáno nastoupit k utkání v jiné soutěži
organizované ČTVS nebo ČSLH. Brankářům je dovoleno nastupovat k utkáním
okresního přeboru. Hráči, kteří před začátkem nového ročníku Vesnické ligy nedovršili
18 let věku, musí před zahájením nového ročníku (zpravidla spolu s odevzdáním
soupisky) předložit písemný souhlas zákonného zástupce k účasti ve Vesnické lize.
Každý hráč je povinen se při konfrontaci prokázat platným občanským
průkazem; popř. originálem potvrzení o občanském průkazu spolu s jiným dokladem,
na němž je fotografie hráče. Konfrontace s pozitivním výsledkem se trestá pokutou
5.000,- Kč a vyloučením mužstva z Vesnické ligy na dva roky.

Podmínky pro zápis nového hráče na soupisku
Před začátkem nového ročníku NENÍ dovoleno připisovat na soupisky mužstev nové
hráče s výjimkou:
- hráčů s bydlištěm v obcích v okresu Žďár nad Sázavou, jejichž počet obyvatel
nepřesahuje 3.000, mužstvu Rudolce a Vojnova Městce je dovoleno připisovat na
soupisku hráče s bydlištěm ve vesnicích vzdálených do 10km od obce i za hranice
okresu.
- hráčů – bývalých registrovaných hokejistů s původem a bydlištěm v příslušné
vesnici, jestliže od okamžiku jejich posledního působení (konec období, za něž byl
zaplacen příspěvek; poslední účast při utkání) ve vyšších soutěžích než okresní přebor
do začátku nového ročníku Vesnické ligy uplynuly alespoň 2 roky u dorostenců, 4 roky
u juniorů a 6 let u mužů.
Přestupy
(1) Každé mužstvo je oprávněno připsat na soupisku před zahájením nového ročníku
Vesnické ligy maximálně 2 hráče z jiných mužstev.
(2) Hráčům s bydlištěm ve Žďáru nad Sázavou a hráčům, kteří hráli aktivně (tj. dorost,
junioři, muži) vyšší soutěž než okresní přebor je zakázáno přestupovat do jiných
mužstev.
(3) Každému hráči je dovoleno přestoupit do jiného mužstva Vesnické ligy pouze
jednou.
(4) Hráčům s bydlištěm ve Žďáru nad Sázavou je zakázáno přestupovat do jiných
mužstev.
Uvedená pravidla (3,4) neplatí, došlo-li u hráče ke změně bydliště či ukončení činnosti
mužstva.

Výstroj:
Každý hráč hraje na vlastní riziko, přesto každý hráč MUSÍ mít helmu, rukavice
a chrániče. Zbytek výstroje je na zvážení. Každé mužstvo musí mít hráče vybaveny
stejnými dresy s čísly. Dresy si vybírá domácí mužstvo, pokud se nedomluví jinak.

S o u p i s k y, z á p i s
V soupiskách se před zápasem vyplní křížkem, kdo nastoupí v zápase (na levé
straně tabulky), číslo dresu. Příjmení (podle abecedy), jméno, datum narození a
bydliště budete mít předepsáno dopředu a nafotíte si je.. Tato soupiska by měla být
ofocena z úvodní soupisky, kterou jste poskytli mě. Uvedení hráči byli odsouhlasení
na úvodní schůzce vedoucích mužstev. Na konci zápasu se vyplní časomíra u
jednotlivých hráčů počet vstřelených branek a přihrávek, počet trestných minut !!!.
Tento zápis podepíšou kapitáni obou mužstev. Pokud dojde k vyloučení do konce
zápasu, ke konfrontaci, nebo protestu, vyjádření se uvede na druhé straně zápisu
rozhodčí s bližším popisem situace, která nastala. Po té se k tomuto vyjádří i časomíra.
Hráči, kteří nedovršili 18 let musí mít písemný souhlas rodičů k nastoupení
k utkání v 9. ročníku Vesnické ligy !!!!!!!!!
Na soupiskách u jednotlivých utkání bude dole Vámi napsán tento text:
„Všichni hráči hrají na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost
za zdravotní problémy či jakákoli zranění, k nimž dojde během zápasu ať již
z důvodu zásahu třetí osobou nebo jakýchkoli jiných příčin.“
vedoucí mužstva: Vasil Vymastil, podpis

Zápasy:
Pro úsporu finančních prostředků se bude hrát 3 x 18 minut čistého s
pětiminutovými přestávkami. Při vyloučení hráče se počítají 2 minuty čistého, čas si
hlídá časomíra. Čekací doba na soupeře je 10 minut (tím se myslí vstup hráčů na led) s
tím, že se bude hrát bez přestávek. Pokud se soupeř nedostaví, bude sepsán zápis a
na základě konfrontace, bude sděleno konečné rozhodnutí o výsledku (kontumace,
opakování zápasu atd.). Objednávání ledu bude zajišťovat vedení Vesnické ligy.
Rozpis jednotlivých utkání bude k dispozici před zahájením soutěže. Upozorňuji
Všechna mužstva, že utkání musí začít do 5 minut od zahasnutí světla a zavření
vrat na mantinelu.

Zápisy:
Zápisy bude mít nafoceny předem, před zápasem křížkem vyplníte, kdo nastoupí
v utkání a popřípadě dopíšete aktuální čísla dresů. Na přední straně bude originál
podpis vedoucího mužstva. Takto vyplněnou soupisku předáte na časomíru a dál se o
to nestaráte.

Soutěž

slušnosti

mužstev:

Je vyhodnocována ze zápisů o utkání Vesnické ligy, zápornými body jsou
hodnoceny tresty MP-menší trest za protest (-2), VT (-5), OT (-10), OK (-20), DT (-30)
a TH (-30). Znaky jsou podle Pravidel ledního hokeje. Po dohodě vedoucích mužstev
se stanovuje při vyloučení do konce zápasu:, za likvidační faul a hrubost 3 zápasy
STOP. Pokud bude hráč vyloučen v sezóně dvakrát do konce utkání, posledním
vyloučením pro něj sezóna končí. Udělené tresty se nepřevádějí do dalšího ročníku.

Soutěž

j e d n o tl i v c ů :

Je vyhodnocována ze zápisů o utkání Vesnické ligy, bude opět vyhodnocena
soutěž o nejlepšího střelce a hráče v kanadském bodování jak v základní části, tak
v nadstavbové části. Dále bude vyhodnocen nejlepší brankář po základní části.

Hlášení výsledků:
Na zimním stadiónu schránka Vesnické ligy, kam časomíra po utkání dá zápisy o
utkání. Zároveň dopíše výsledky do nástěnky na zimním stadiónu.

Rozhodčí:
Časomíře dá každé mužstvo do 22.00 hodin 100,- Kč po 22.00 hodině 150,- Kč.
Každé mužstvo si určí jednoho rozhodčího, kterého uvedou do soupisky na začátku
soutěže. Uvedení rozhodčí nemusí vždy pískat domluvený zápas, po dohodě mezi
soupeři může pískat úplně někdo jiný, ale v případě, že by chtěli družstva jiného
rozhodčího než z těchto dvou družstev, můžou oslovit další rozhodčí z ostatních
družstev. Každé mužstvo dá svému rozhodčímu 150,- Kč, pokud bude pískat jeden
rozhodčí náleží mu odměna 150,- Kč od každého mužstva. POZOR : každé mužstvo
před zahájením zápasu rozhodčím výše uvedenou odměnu !!! Rozhodčí zahájí
hru po 5 minutách od začátku ledu !!!

Finanční pokuty

oddílům:

 Pozdní odeslání soupisek: 100,- Kč
 Vyloučení do konce utkání za likvidační faul - pokud není zranění 3 utkání
STOP: 500,- Kč
 Vyloučení do konce utkání za likvidační faul - pokud bude zranění, rozhodne
DK Vesnické ligy o počtu utkání, na které bude mít hráč STOP: 500,- Kč
 Vyloučení do konce utkání za úder do oblasti hlavy a krku - pokud není
zranění 5 utkání STOP a 500,- Kč
 Vyloučení do konce utkání za úder do oblasti hlavy a krku - pokud bude
zranění, rozhodne DK Vesnické ligy o počtu utkání, na které bude mít hráč
STOP a 500,- Kč.
 Vyloučení do konce utkání za ústní napadení rozhodčího (10 min.+do konce
utká.)–500,- Kč
 Vyloučení do konce utkání za fyz. napadení rozhodčího–500,- Kč a STOP na 5
utkání a více
 Vyloučení do konce utkání za ústní napadení rozhodčího a následné vyhrožování
– 3 utkání STOP a 500,- Kč.
 Hrající hráč na černo (kontumace) – 5.000,- Kč, mužstvo vyloučené na dva roky
z VL
 Za disciplinární řízení komise 100,- Kč.
 Konfrontace může proběhnout maximálně u 3 hráčů (po celý zápas), pokud bude
hráč hrát na černo, bude zápas ukončen, mužstvo dostane pokutu ve výši 5.000,Kč a bude vyloučeno na dva roky ze soutěže. Pokud hráč nastoupí k utkání
oprávněně, bude z druhého mužstva vyloučen hráč na 5 minut.
 Pokud nebude utkání zahájeno do 5 minut od času, kdy rolba ukončí
úpravu ledové plochy, bude mužstvu, které nebude připraveno k zahájení
utkání uložena pokuta 100,- Kč. Za každé další toto provinění bude mužstvu
pokuta zvýšena na dvojnásobek.
 Pokud bude na střídačce osoba mladší 15 let, bude mužstvu uložena pokuta
100,- Kč. Za každé další toto provinění bude mužstvu pokuta zvýšena o 100,Kč.
 Nedodržení stanovených termínů 100,- Kč.
 Pokud bude uvedeno v zápise o utkání rozhodčími časomíry, že došlo ke
slovnímu napadení, bude mužstvu uloženo pokuta ve výši 500,- Kč.
 Pokud by došlo k fyzickému napadení rozhodčího časomíry, DK Vesnické ligy
určí trest hráči, na kolik zápasů bude mít STOP.

Vesnická liga
Hokejová soutěž vesnic
Daniel Karel

