ULLH - TECHNICKÉ NORMY 2021/2022
Počet účastníků :

10

Systém soutěže
1. Základní část se hraje dvoukolově každý s každým dle rozpisu soutěže, každý tým odehraje
18 utkání, celkem 90 zápasů.
2. Do play-oﬀ postupuje 8 účastníků, pro sestavování dvojic platí: první tři umístění po základní
části mají možnost volby týmů z druhé poloviny tabulky, tj. 5-8 po základní části.
3. Play-oﬀ se hraje na 2 vítězná utkání.
Základní část - prodloužení a samostatné nájezdy
2. Utkání hraná do rozhodnutí prodloužení:
a) pokud v základní části a play-oﬀ (vyjma rozhodujícího utkání série) skončí utkání hrané do
rozhodnutí nerozhodně v základní hrací době, hraje se pětiminutové prodloužení
bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy,
b) v prodloužení hrají družstva v počtu tří hráčů v poli a s jedním brankářem,
c) družstva si před prodloužením nemění strany a hájí branky bližší k jejich hráčské lavici,
d) prodloužení skončí uplynutím jeho hrací doby nebo vstřelením branky. Družstvo, které
vstřelí branku, je vítězem utkání,
e) pokud v prodloužení nepadne branka, nebo skončí uplynutím hrací doby, následují
samostatné nájezdy.
3. Samostatné nájezdy:
a) před začátkem samostatných nájezdů k určení vítěze utkání bude celá střední část hřiště
mezi koncovými body vhazování upravena rolbou na sucho,
b) pokud družstvo odmítne účast na samostatných nájezdech k určení vítěze utkání, bude
druhé družstvo prohlášeno vítězem utkání,
c) samostatné nájezdy zahajuje družstvo, které určí vítěz losu,
d) každé družstvo jede pět nájezdů, týmy střídají, každý nájezd musí jet jiný Hráč z týmu,
e) v případě, že po pěti nájezdech každého týmu není rozhodnuto, následuje změna pořadí
týmů a nájezdy se provádí formou náhlého rozhodnutí.
Play - oﬀ - prodloužení a samostatné nájezdy
1. V třetím utkáním série Play-oﬀ je doba prodloužení upravena na deset minut.
Technické normy
1. Hráči hrají v jednotných dresech a stulpnách, schválených Řídícím orgánem.
2. Hráči musí mít na dresu jmenovky.
3. Hráči musí mít jednotnou barvu helem a kalhot.
4. Domácí tým nastupuje ve světlé variantě dresů, hostující v tmavé variantě dresů.
Pravidla ULLH
1. Utkání se hrají dle pravidel Českého hokeje.
Povinnosti rozhodčích
1. ULLH se řídí vnitřní směrnicí 112 ČSLH.
2. Rozhodčí je povinnen se dostavit na utkání min. 1 hodinu před zahájením utkání.
3. Zapisovatel je povinnen zaznamenat do zápisu o utkání veškeré statistiky utkání, včetně +/bodů, střel na bránu a počet diváků, nahlášené vedoucími mužstev po utkání.

