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PROPOZICE RINK BANDY EXTRALIGY 2017 

Článek I HRÁČI 

1. V rink bandy extralize smí nastoupit hráč, který v den utkání dovršil minimálně 15 let věku. 

2. Každý jednotlivý hráč je registrován jako člen ČAB, a na základě své žádosti je přiřazen vždy na 1 sezónu 
k jednomu z týmů, s přihlédnutím ke spádovosti svého bydliště. 

3. V případě, že hráč neprojeví zájem o změnu týmu v následujícím přestupním období mezi jednotlivými 
ročníky soutěže, zůstává automaticky v původním týmu i pro následující sezónu, bude-li to v zájmu celé 
soutěže. 

4. Každý hráč smí v průběhu jedné sezóny nastoupit pouze za 1 tým. 

5. Hráč nastupuje na vlastní nebezpečí. 

6. Vybavení hráče v poli: 

6.1 Hráč je povinen hrát s chráničem krku, speciální ribana s „krkem“ jsou možná. 

6.2 Hráč do 18 let je povinen mít celoobličejový kryt. 

6.3 Hráč nesmí používat vestu (ramena), vyjma brankářského postu (viz níže). 

7. Vybavení brankáře: 

7.1 Brankář může chytat v brankářské výstroji pro hokej vyjma hokejky, vyrážečky a lapačky. 

7.2 Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci rink bandy může mít brankářskou vestu. 

7.3 Brankář musí mít barevně odlišný dres od barev obou týmů, opatřený číslem na zádech. Nalepený pruh 
neprůhledné izolepy je možný jako číslo 1. 

7.4 Barvy dresů týmů jsou dány před samotnou soutěží. 

7.5 V případě, pokud není brankář přítomen utkání, či se během utkání zraní a tým nemá brankáře 
náhradního, nastoupí do branky hráč z pole se všemi právy a povinnostmi brankáře, vyjma 
celoobličejové masky. V takovém případě hráč nastupuje bez hokejky na vlastní nebezpečí, s povinným 
CHRÁNIČEM ZUBŮ, pokud nemá celoobličejový kryt. 

7.6 V případě, že tým bude vědět dostatečně dlouhou dobu dopředu, že brankář nedorazí, nechce prohrát 
kontumačně, a není schopen sehnat si výstroj, může vedoucí mužstva či druhý pověřený zástupce 
telefonicky požádat vedení soutěže o náhradní odlehčené betony zn. KOSA. V takovém případě hráč 
může použít pro brankářskou funkci hráčskou vestu. 

7.7 Hráč z pole ve funkci brankáře musí mít barevně odlišný dres. 

Článek II TÝM 

1. Každý z extraligových týmů je povinen do 13. 4. 2017 zaplatit na účet České asociace bandy z. s. (ČAB) 
startovné ve výši 10.000,- (ledy, časomíra, atd.). V ideálním případě tak připadne cca 900,- na každého 
hráče prakticky na 3 měsíce. 
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2. Tým může na svou soupisku před sezónou uvést maximálně 10+2 hráčů. Podepsanou soupisku je povinen 
doručit vedení soutěže nejpozději před prvním zápasem celé extraligy. V průběhu sezóny lze soupisku 
doplnit o 2 hráče, a to vždy telefonicky vedoucímu soutěže nejpozději hodinu před utkáním. K utkání 
samotnému pak lze použít maximálně 10+2 hráče, přičemž druhý z gólmanů nesmí zasáhnout do hry v poli. 

3. V případě velkého zájmu nových členů může Sportovně technická komise (STK) limit z bodu 2 článku II 
operativně navýšit, ale vždy až po naplnění kapacity u všech týmů (nepočítaje brankáře). Pro vysvětlenou, 
přihlásí-li se 6 hráčů z Prahy, budou pak smysluplně rozděleni mezi jednotlivé týmy. 

4. Pro každý tým je povoleno mít i jen jednu sadu dresů opatřenou minimálně čísly na zádech s převažující 
barvou, kterou nahlásí před svým vznikem (Boh-bílá, Pdby-zelená, Č.Lípa-červená). 

5. Ostatní části výstroje nemusí být stejné barvy. 

6. Každý tým na svou soupisku před sezonou uvede dvě kontaktní osoby, nemusí se jednat o hráče, které 
budou odpovědné za svěřený tým a budou mít jako jediní oprávnění ke komunikaci s řídícími i 
disciplinárními orgány soutěže 

7. Týmy nastupují v minimálním počtu s 5 hráči v poli a 1 brankářem. Aby mohlo utkání začít, minimální 
počet přítomných hráčů z jednoho týmu je 4+1, ovšem v tomto případě je daný tým sankciován viz článek 
III bod 4. 

Článek III SYSTÉM SOUTĚŽE 

1. Při předpokládaných 3 týmech v soutěži je systém 2x každý s každým v základní části. Soutěž bude 
rozdělena na dubnová a červnová kola. Termíny dubnových zápasů budou známy a dány do povědomí 
nejpozději 25. 3. 2017, pro červnové zápasy nejpozději do 30. 4. 2017. 

2. Všechny zápasy ligy 2017 budou sehrány na ZS v Neratovicích. Hracími dny budou čtvrtky. Rozbruslení 
bude v 21:00, začátek zápasu v 21:05, hráno na 2x20 hrubého času (dále viz organizace utkání). Vše za 
předpokladu, že soutěž nenaruší neočekávaná událost ze strany vedení ZS Neratovice. 

3. První dva týmy základní části spolu sehrají jediný zápas SUPERFINÁLE, přičemž lépe postavenému týmu po 
základní části bude k mistrovskému titulu stačit remíza v tomto finálovém utkání. 

4. Bodování soutěže - jestliže alespoň jeden z týmů nastoupí v minimálně 5+1: 

4.1 výhra 3 body, 

4.2 remíza 2 body, 

4.3 dostavení se k utkání v alespoň minimálním počtu a prohra 1 bod, 

4.4 dostavení se k utkání pouze v 4+1 jednoho týmu a prohra 0 bodů, 

4.5 nedostavení se k utkání s omluvou do 18:00 daného dne -1 bod, 

4.6 nedostavení se k utkání bez omluvy či s omluvou po 18:00 -2 body, 

4.7 v případě nedostavení se k utkání dále finanční postih dle sazebníku pokut. 

5. Bodování soutěže v případě, kdy oba týmy nastoupí jen v 4+1: 

5.1 výhra 2 body, 

5.2 remíza 1 bod. 

6. Bodování v případě, že jeden tým nastoupí 4+1 a druhý nenastoupí: 
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6.1 tým 4+1 kontumační výhra a 2 body. 

7. O pořadí v konečné tabulce základní části rozhodují postupně tato kritéria: 

7.1 body celkem, v případě rovnosti bodů bilance vzájemných zápasů, rozdíl skóre, vyšší počet vstřelených 
branek, los. 

Článek IV ORGANIZACE SAMOTNÉHO UTKÁNÍ 

1. Oba týmy budou mít v letošní sezóně společnou šatnu. 

2. Každý z týmů musí mít k dispozici minimálně 3 míčky. 

3. Týmy jsou povinny do oficiálního začátku ledu odevzdat vyplněný zápis o utkání činovníkovi svazu, 
rozhodčímu nebo časoměřičovi. 

4. Za vytištění a přinesení papírového zápisu odpovídá vždy vylosovaný domácí tým. 

5. Formulář zápisu bude ke stažení v členské sekci webu www.czechbandy.cz. 

6. Rozbruslení před utkáním je možné v délce 5 minut, poté začne utkání. 

7. Čas začátku utkání je rozhodným časem pro posouzení počtu hráčů toho kterého týmu. 

8. Doplnění hráčů do utkání je možné při prvním přerušení hry, ale následuje 2 minutový trest pro tým, který 
hráče doplní. Dojde-li k doplnění v průběhu prvního poločasu, bude následně nahlíženo na tým, jako by 
nastoupil v minimálním počtu 5+1. 

9. Při počtu 3+1 není možné utkání zahájit, pokud není evidentní, že brzy dojde k doplnění sestavy. 

Článek V DÉLKA UTKÁNÍ 

1. Délka zápasu je v této sezóně 2x20 minut hrubého času s tím, že pokud bude 2 minuty před koncem 
výsledek o 3 branky a míň, budou se tyto dvě minuty hrát na čas čistý. 

2. Přestávka mezi poločasy bude 5 minut. 

3. Nedojde-li k ukončení utkání ve vymezeném čase pronájmu ledu, o jeho výsledku nebo případné dohrávce 
rozhodne STK. 

Článek VI ROZHODČÍ 

1. Utkání řídí jeden nebo dva rozhodčí se stejnými pravomocemi. Nedostaví-li se k utkání žádný rozhodčí, a 
nenajde se náhradní rozhodčí, týmy jsou povinny utkání sehrát. Stejně tak nedostaví-li se ani časoměřič, 
povinnost sehrát utkání zůstává. V případě, že bude rozhodčí a nebude časoměřič, převezme jeho funkci 
právě rozhodčí včetně zápisu o utkání. 

Článek VII OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. Není-li cokoli těmito pokyny upraveno, řídí se daná věc selským rozumem a sportovním duchem. Hlavním 
orgánem, který rozhoduje o chodu soutěže, je STK. 

http://www.czechbandy.cz/

