Pravidla OAHL pro ročník 2018/2019
1. Vedení soutěže OAHL pro ročník 2018/2019
a) Radek Loun (HC Orli): adarman@seznam.cz, tel: 737 081 297
- Příjem soupisek mužstev a zápisů o utkání, pokladna,
evidence pokut a trestů, legislativa soutěže
b) Ladislav Moťka (HC Šneci): ladislav.motka@seznam.cz, tel:
- zajišťování trofejí, komunikace se ZS Uničov, legislativa
soutěže
c) Miroslav Tichý (Cénci): miroslav.tichy@seznam.cz, tel:
- komunikace se ZS Prostějov, Olomouc,
soutěže

legislativa

d) Ověřování hráčů: Tomáš Ťažký (Lutín): t.tazky@seznam.cz
e) Administrátor soutěže:
Vojtěch Žádník (Orli Štěpánov)

, tel: 605 871 509

2. Mužstva se přihlásí do soutěže tím, že po prostudování těchto pravidel
odešlou elektronicky přihlášku vedení OAHL spolu se soupiskou mužstva a
startovným do 30.6.2018
Veškeré úhrady budou probíhat na účet zřízený pro vedení soutěže, vedený
v bance: viz. Přihláška do soutěže. :
Variabilní symboly:
Šneci
Tiens
Seko
Cénci
Kapři
Orli
Bohuňovice
Bělkovice

1
2
3
4
5
6
7
8

Charváty
Věrovany
Blatec
Olšany
Týnec

9
10
11
12
13

Obecné podmínky účasti:
a) Nejpozději do 30. 6. 2018 zaslat řádně vyplněnou přihlášku mužstva do
soutěže, současně je nutné do 30. 6. 2017 zaplatit startovné ve výši
500 Kč.
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b) Soupisku mužstva na sezónu 2018/2019 zaslat v elektronické podobě
vedení soutěže a to nejpozději do 30. 6. 2018, viz formulář přihláška
v souborech ke stažení.
c) počet hráčů na soupisce je omezen na 25 v jednom týmu.
d) K tomu, aby tým mohl vstoupit do soutěžního ročníku, musí mít
uhrazeny všechny své závazky a neuhrazené pokuty z loňského
ročníku.
e) Odevzdáním řádně vyplněné soupisky spolu se startovným mužstva
stvrzují, že souhlasí se zněním těchto pravidel a obecných pravidel
ledního hokeje a budou je v plné míře respektovat a dodržovat a že za
jejich případné porušení ponesou zodpovědnost.
3. Vymezení pojmů
a) Soutěž je určena pro týmy, kteří chtějí hrát amatérskou soutěž, tzn.
neúčastní se žádné registrované soutěže ČSLH či ČSTV. Soutěže se
nesmí účastnit hráči okresního přeboru, jediná vyjímka je hráč nad 45
let, který může současně hrát okresní přebor. Týmy jsou složeny pouze
z jižna ČSLH či ČSTV neregistrovaných hráčů, mimo dohodnuté
výjimky, které jsou upřesněny níže. Toto pravidlo platí i pro registrace
v jiných zemích.
b) Za neregistrovaného hráče se považuje ten hráč, který není a
nebyl zapojen do žádné registrované soutěže, která je řízena
ČSLH nebo ČSTV a vyšší soutěži, než je okresní přebor, pokud to
vyplyne z ověřování soupisek na ČSLH, SZLH nebo serveru
eurohockey.net.
c) Za dříve registrovaného hráče se považuje ten hráč, který měl
registraci na ČSLH nebo (viz. 3b) v JUNIORSKÉ soutěži (maximálně 1.
liga juniorů), dorostenecké kategorie+ žákovské kategorie (dnes ELMD, ELSD- ), žákovské soutěže, případně Krajská liga mužů v seniorské
kategorii, vyšší než okr. přebor, ale v současnosti již nemá aktivní
registraci v mužstvu, které takovou soutěž hraje. Jestliže se tato
registrace projeví při ověřování. Registrace v družstvech hrajících
vyšší soutěž než okresní přebor musí být vždy zrušena.
d) Počet dříve registrovaných (dále DR) hráčů. Mužstvo může mít na
soupisce maximálně pět DR hráčů. U nově připsaných DR hráčů
platí historie nejvyšší registrace max. do krajského přeboru
mužů, případně ligy juniorů (extraliga juniorů – zakázána).
Stejný počet může nastoupit i v zápase.

e) Ověření hráčů probíhá před začátkem sezóny na ČSLH nebo (viz. 3b)
p. Tomášem Ťažkým, který z odevzdaných soupisek dle jména,
příjmení a rodného čísla ověří statut jednotlivých hráčů. Během sezóny
může být doplněn brankář a to kdykoliv, pokud je prokazatelné, že
kmenový brankář daného mužstva je zraněn nebo ukončil činnost.
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f) Dopsání hráčů na soupisku
V průběhu sezony OAHL je možné dopsat na soupisku nově
příchozího hráče, po předchozím zaslání žádosti o zapsání na
soupisku+ ověření hráče na ČSLH, maximálně však 4 nové hráče
v ročníku. Je třeba na předem daném formuláři OAHL poslat
žádost o dopsání těchto hráčů, hráč může nastoupit po řádném
ověření. O možnosti nastoupit budou vedoucí informováni na
stránkách OAHL. Vždy musí být dodrženo pravidlo o počtu DR na
soupisce, v zápase a celkový počet hráčů max. 25 na soupisce týmu.
g) Hráči k ověření budou vždy předáni v elektronické, ve vyjímečných
případech písemné podobě vedení soutěže společně s poplatkem 100
Kč za osobu. Pokud nebude poplatek uhrazen, nebude hráč ověřován.
h) Při doplňování hráčů na soupisku je třeba brát na zřetel
pravidlo 3d o max. počtu hráčů na soupisce, mimo hostujících
brankařů.
i)

Hráči, u kterých budou nejasnosti ohledně registrace, mohou nastoupit
až od data, kdy budou mít vše dle pravidel. Toto platí i pro hráče
zařazené na soupisku k 30.6.2018 (většinou se jedná o nezrušené
registrace). Pokud nebude soupiska odevzdána v termínu, bude
mužstvo sankcionováno pokutou 1000,- Kč, v případě dalších porušení
pravidel a dluhů z minulých období může být družstvo vyloučeno ze
soutěže.

j) Změna statutu hráče
Pokud hráč oahl se statutem N nebo DR nastoupí k mistrovskému
utkání okresního přeboru, bude mu změněn statut na SR a bude
okamžitě vyřazen ze soupisky oahl do konce sezony.
Pokud nastoupí k zápasu oahl i po změně statutu, bude zápas mužstvu
za které nastoupil kontumován. Jestliže někdo z hráčů nebo vedoucích
zjistí start jakéhokoliv hráče v okresním přeboru, musí to nahlásit
vedení soutěže písemnou formou, ideálně včetně fotodokumentace
daného hráče při zápasu okresního přeboru.
Od data nahlášení mu bude změněn statut. Poté co vedení soutěže tuto
skutečnost ověří u orgánů řídících okresní přebor.

k) Věková hranice pro zrušení evidence DR. Hráč, který ke dni
zahájení soutěže, to je 1.9. 2018 překročí hranici 45 roků, bude veden
jako N i v případě, že mu při ověření vypadne status DR, popř. SR vyšší
než okresní přebor. Pokud hráč v průběhu sezony dosáhne 45 let,
vedoucí pošle písemně žádost a jeho status bude změněn na N a
tým může v případě dodržení dalších pravidel dopsat nově
příchozího DR hráče.
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l) Pokud hráč přestupuje do jiného mužstva OAHL musí mít vyrovnány
závazky vůči původnímu mužstvu. Jestli nebudou tyto závazky
vyrovnány, nesmí tento hráč nastoupit v novém družstvu.
m) Jedinou povolenou výjimkou, kdy hráč OAHL může nastoupit
v okresním přeboru je pokud je starší 45 let, tak může hrát současně
s OAHL i okresní přebor. Žádná jiná vyjímka není povolena.

4. Soupiska
a) Soupiska musí být odevzdána elektronicky pouze na formuláři, který
byl pro tento účel vedoucím mužstev na schůzi OAHL vydán. Jiná forma
nebude uznána. Lze ji stáhnout z internetových stránek viz web.:
www.oahl.cz.
b) Vedoucí mužstva vyplní do soupisku elektronicky, tak, aby údaje byly
řádně čitelné. Do soupisky je třeba vyplnit jméno a příjmení hráče
spolu s jeho rodným číslem. To platí pro celý soupis hráčů, kteří se
budou za jeho tým účastnit soutěže v nadcházející sezóně.
c) V případě chybného RČ nebo jména a příjmení hráče se může stát, že u
hráče nepůjde ověřit registrace, z toho důvodu by nemohl nastoupit do
soutěže.
d) Maximální počet hráčů na soupisce je omezen na 25.
e) Podobu soupisky není možné po odevzdání žádným způsobem
měnit ani doplňovat. Noví hráči viz pravidlo 3d.
f) Na soupisce musí být uvedeno jméno vedoucího mužstva a jeho
případných zástupců včetně kontaktu na něj, e-mailové adresy a pořadí
preference zimních stadiónů pro domácí utkání. V kontaktu musí být
uvedeno min. jedno telefonní číslo a plná adresa.

5. Zajišťování zápasů, průběh a řízení zápasu, doporučené doby
a) Oficiální termín začátku soutěže je stanoven nejdříve od 8.9.2018,
termín ukončení soutěže je stanoven na 28.4.2019. Zveřejnění data
konání, místa a času zajistí vedení soutěže vždy min. tři dny
předem.
b) Vánoční přestávka je stanovena od 18.12.2018 až 3.1.2019.
c) Hrací doba utkání je 3x 13 minut čistého času
Čas na rozbruslení je max. 10 minut. Celkový čas pronájmu ledové
plochy činí 1 hodinu a 15 minut. Přestávka mezi třetinami max. jedna
minuta (dochází ke změně stran). Pokud po ukončení rozbruslení není
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přítomen brankář na ledě, nastupuje mužstvo v šesti hráčích v poli.
Nedostavení se brankáře není důvodem k opožděnému začátku utkání.
d) Nasmlouvané ledy nelze zrušit
V případě, že se jedno mužstvo nedostaví k utkání, zápas bude
kontumován 0:5 v jeho neprospěch. Mužstvo, které tak učiní je povinno
uhradit celé náklady spojené se zajištěním utkání, tj. (4200,- Kč)
Pokud počet kontumovaných utkání z důvodu nedostavení se k utkání
překročí dva a více utkání v sezóně 2018/2019 nebude tomuto týmu
umožněn start v dalším ročníku OAHL 2019/2020.
e) V mimořádných případech se mohou hrát dvě mistrovská utkání ve
dvou po sobě následujících dnech. Tato skutečnost se může stát
jednomu mužstvu maximálně 2x za sezonu.
f) Během zápasu vedoucí mužstev zodpovídají za řádné vyplnění všech
potřebných údajů týkajících se zápasu. Správnost všech údajů na
záznamu o utkání nakonec stvrdí svým podpisem oba vedoucí mužstev
(nebo jejich zástupci), včetně podpisu rozhodčích.
g) Není přípustný jiný zápis o utkání než zápis OAHL pro příslušný ročník.
Nesprávně vyplněný zápis o utkání (např. u střelců nebo nahrávačů
bude uvedeno číslo hráče, který není uveden na soupisce pro příslušné
utkání). Postih viz. Bod 5j.
h) Vyplněné zápisy je vedoucí mužstva povinen do 48 hod. vyfotit a
naeditovat a fotografii zápisu odeslat na email: zapis@oahl.cz
i) Pokud tak neučiní, bude tým potrestán finančním postihem 100,- Kč
j) Za řádně vyplněný zápis o utkání se považuje: bod 5e. Nebude-li tomu
tak, hrozí finanční postih za první až druhý případ 100,- Kč. Od třetího
případu odečet jednoho bodu z tabulky (podezření na hraní hráče, který
není na soupisce mužstva).
k) Pokud docílí branky či asistence hráč, který není uveden
v zápise o utkání k danému utkání, bude tato branka anulována
a hráč bude vykázat do šatny.
l) Povinností vedoucího mužstva domácích je doplnění výsledku včetně
statistik nejpozději do 48 hod. od odehrání mistrovského zápasu. Pokud
tak neučiní, bude sankciováno pokutou ve výši 100,- Kč.
m) Týmy, které nebudou mít dluhy splacené do konce tohoto
ročníku, nebudou přijaty do nového ročníku. Pokud nastane
situace, kdy tým vůbec neodevzdá nebo ztratí zápis o utkání, bude
potrestán odečtem jednoho bodu z konečné tabulky daného ročníku.
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n) O placení ledu včetně výloh na rozhodčího a časomíru se dělí rovným
dílem domácí a hostující mužstvo i v případě, že se utkání neodehrálo
nebo bylo kontumováno, úhrada zde bude v plné výši.
6. Zajišťování zápasů, průběh a řízení zápasu, doporučené doby.
Rozhodčí ČSLH, kteří budou řádně ustrojeni dle pravidel ledního hokeje
(pruhovaný dres, kompletní výbava). Utkání řídí dva rozhodčí ČSLH,
s licencí ČSLH, dle nasazení vedení soutěže.
7. Kontrola hráčů
a) Všichni hráči účastnící se utkání musí být jasně a zřetelně vyplněni na
zápise o utkání včetně data narození (nevyplňovat RČ). Za správnost
údajů v zápisech o utkání odpovídají vedoucí mužstev.
b) Řádně vyplněný zápis o utkání obsahuje: datum, místo, čas (od-do),
jména týmů, výsledek, autory branek + asistence, trestné střílení,
vyloučení a tresty (5 + OK, TH, nebo OT), vyznačení hostujícího
brankaře v pozn., jméno hráče, posty, datum narození, podpisy
vedoucích a rozhodčích.
c) Zápis o utkání musí odpovídat schválenému formuláři OAHL pro danou
sezónu. Za správnost údajů odpovídá vedoucí mužstva. Nesprávné
vyplnění soupisky je považováno jako porušení pravidel, zde bude
udělen finanční postih 200,- Kč, za každý takto odeslanou fotokopii
zápisu.
d) Za řádné vyznačení trestu a popsání události v zápise o utkání
odpovídají rozhodčí daného utkání. Jedná se o vyznačení trestu (5+OK,
TH, OT), případně dalších skutečností důležitých pro případné
disciplinární řešení.
e) Každý hráč účastnící se utkání musí s sebou mít k dispozici občanský
průkaz, řidičský průkaz nebo pas, pro případnou kontrolu. Absence
těchto dokladů se bere jako porušení pravidel.
f) Každé mužstvo má právo po skončení zápasu na kontrolu všech hráčů
soupeřova mužstva, kteří se zúčastnili utkání, za splnění
podmínek dle bodu 7 g.
g) Tuto skutečnost musí nahlásit vedoucí mužstva nebo jeho zástupce do
zahájení 3. třetiny utkání rozhodčím a vedoucímu mužstva, ze kterého
chce hráče kontrolovat (popř. zástupci kapitána, pokud není kapitán
přítomen.
h) Vedoucí mužstva nebo jeho zástupce musí vždy ochotně v průběhu
zápasu na tuto skutečnost reagovat - odmítnutí kontroly se bere
automaticky jako porušení pravidel.
i) Vedoucí mužstva nahlásí čísla hráčů soupeřova mužstva, které chce
kontrolovat. Ti se po skončení utkání (max. do 5 min. po skončení
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utkání) osobně dostaví (v celé výstroji a i v dresu) ke kontrole do
kabiny rozhodčích společně s vedoucím, který o to zažádal.
j) Údaje o kontrole vyznačí rozhodčí do zápisu o utkání. Hráč se musí
prokázat občanským průkazem nebo jiným úředním dokladem (který
obsahuje fotografii, jméno, příjmení a datum narození) pro ověření
shody data narození uvedeného v zápise o utkání.
k) Tento doklad musí mít hráč k dispozici u sebe v šatně. Jakékoliv
neshody údajů se berou jako porušení pravidel, včetně
nedostavení se ke kontrole, a jsou jednoznačným důvodem ke
kontumaci.
l) Není povoleno do zápisu o utkání vlepovat soupisky, jinak hrozí finanční
postih 200,- Kč pro mužstvo, které tak učiní.
8. Hostování brankařů
a) Každé mužstvo má právo na mimořádnou zápůjčku brankaře z jiného
mužstva OAHL, nebo mimo naši soutěž. Cizí brankář musí mít předem
ověřený statut.
b) Počet zápůjček jednoho gólmana je max. 6 x pro jedno mužstvo. Za
porušení tohoto pravidla bude mužstvo potrestáno odečtem jednoho
bodu z tabulky (za každý zjištěný případ).
c) Při zapůjčení brankaře musí být stále dodržen poměr DR hráčů v
zápase dle platných pravidel!
9. Nepovolená hra
a) Přestupky a fauly se trestají dle pravidel ČSLH, pokud není v pravidlech
OAHL uvedeno jinak.
b) Menší trest ve hře je stanoven na dobu trvání jedné minuty čistého
času. Čas trestu začne běžet okamžikem vhazování po udělení trestu.
c) 2+2 minuty = 1+1 čistého času (neúmyslné zákroky holí, souběh
trestu pro dva přestupky hráče)
d) OT – osobní trest se rozumí: 10. minutový trest = 7 minut čistého
času,
e) OK – osobní trest do konce utkání pro provinivšího hráče.
f) Trest na 5 minut +OK (automatický osobní trest do konce utkání) =
trestaný hráč odchází do šatny, mužstvo stanoví náhradníka na
odpykání trestu. Tento náhradník půjde na trestnou lavici až těsně před
vypršením trestu. Pokud to vlivem nepřerušení hry nebude možné, po
uplynutí trestu vyjímečně tým doplní hráče ze střídačky do plného
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počtu hráčů na ledě. Tento trest bude odpykáván celých 5 minut
čistého času.
g) Trest ve hře TH – 5 minut čistého času.
Trestaný hráč odchází do šatny, mužstvo stanoví náhradníka na
odpykání trestu. Tento náhradník půjde na trestnou lavici až těsně před
vypršením trestu. Pokud to vlivem nepřerušení hry nebude možné, po
uplynutí trestu vyjímečně tým doplní hráče ze střídačky do plného
počtu hráčů na ledě. Tento trest bude odpykáván celých 5 minut
čistého času.
h) Rozhodčí je oprávněn udělit trest do konce utkání. Pokud je hráč
vyloučen do konce utkání (OK,5+OK, TH), nesmí nastoupit do dvou
následujících zápasů. V případě udělení trestu TH bude hráči zastavena
činnost minimálně na 2 utkání a o výši trestu rozhoduje vedení soutěže,
dle okolností popsaných v zápisu o utkání rozhodčími.
i) V případě, že je hráč potrestán v sezóně již dvakrát trestem do konce
utkání (5+OK, TH, OK) nesmí do konce sezóny nastoupit již v žádném
zápasu OAHL.
j) Porušení tohoto pravidla se trestá kontumací všech zápasů, ve kterých
potrestaný hráč nastoupil a to i po zpětném dohledání.
k) Vedoucí mužstva, ze kterého je hráč vyloučen, je povinen
nahlásit potrestaného hráče do 24 hodin vedoucímu OAHL, jinak
hrozí sankce odečtení jednoho bodu z tabulky.
l) Vyznačení hráče vyloučeného do konce utkání do zápisu provede
rozhodčí, a okolnosti popíše v poznámkách k utkání.
m) Pokud vyloučený hráč nebude z jakéhokoliv důvodu vyznačen v zápise
o utkání, bude mužstvo, jehož vedoucí zodpovídá za odevzdání řádně
vyplněného zápisu o utkání potrestáno odečtem jednoho bodu z
tabulky.
n) Tímto je zdvojena povinnost nahlášení vyloučených hráčů. Pokud má
kdokoliv nejasnosti ohledně tohoto i ostatních pravidel, kontaktujte
prosím p. Louna. V případě vlastního výkladu pravidel proti duchu
těchto pravidel bude postih v souladu s pravidly OAHL. Informace o
trestech budou průběžně aktualizovány a informace uveřejňovány
v sekci tresty.
o) V případě udělení osobního trestu (OT) hráč sedí na trestné
lavici 7min čistého času.
p) při udělení trestu do konce utkání (5 OK, TH, OK) hráč odchází
do šatny. Dané tresty budou řádně poznačeny v zápisech o utkání.
q) Pokud bude mít hráč tři osobní tresty (OT), bude potrestán jako v
případě uložení trestu (5+OK, nebo OK) dle pravidel OAHL pro tuto
-8-

sezónu. Pravidla pro vyznačení a nahlášení OT jsou stejná jako v
případě uložení trestu (5+OK, nebo OK) včetně sankcí.
r) Hráč má stop do konce sezóny například za udělení trestů 2 x
5+OK,nebo 2x OK nebo 1 x 5+OK nebo OK + 3 x OT anebo 6 x OT.
s) Hráče vyloučeného dle bodu výše popsaných pravidel hlásí vždy
vedoucí mužstva, za které tento hráč hraje. Nejpozději však do 24
hodin.
t) V případě úmyslného zákroku, nebo zákroku nadměrné tvrdosti, urážek
rozhodčích a dalších situací popsaných pravidly ČSLH (při udělení
trestu TH) může být hráč vyloučen na více než dva zápasy dle
rozhodnutí vedení soutěže.
u) V případě takového zákroku bude tento projednán vedením soutěže a
vedoucími dotčených mužstev včetně aktérů daného incidentu v co
nejkratším možném čase. Nejvyšším trestem může být trvalé vyloučení
hráče ze soutěže OAHL.

10.

Porušení pravidel

a) Jakékoliv porušení pravidel se trestá
neprospěch potrestaného mužstva.

kontumací

zápasu

0:5

v

b) Jakékoliv statistiky ze zápasu jsou anulovány, vítězný tým získává dva
body, potrestaný tým získává nula bodů.
11.

Ostatní pravidla

a) Všechna ostatní ustanovení se řídí dle platných pravidel ledního hokeje.
b) Výstroj hráčů - každý z hráčů zodpovídá za svoje zdraví (hra na
vlastní nebezpečí). Z toho důvodu doporučujeme výstroj.
c) Helma je povinná pro každého - bez ní nelze nastupovat do utkání.
d) Po ztrátě helmy ve hře se hráč nesmí zapojit do hry, pokud se zapojí,
bude mu uložen menší trest.
e) Hráč, kterému spadne helma, musí vystřídat.
f) Hráč je povinen mít helmu řádně zapnutou – pokud ji nemá řádně
zapnutou, bude varován tým provinivšího se hráče a jakékoliv další
porušení hráčem varovaného týmu bude mít za následek uložení OT.
g) Bodování soutěže: Výhra 2 body, Prohra 0 bodů, Remiza 1 bod.
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h) V případě rovnosti bodů rozhoduje počet získaných bodů a rozdíl ve
skóre ze vzájemných zápasů, dále pak rozdíl mezi počtem vstřelených a
obdržených branek. V případě rovnosti bodů více mužstev rozhoduje
minitabulka těchto mužstev.
i) Barva dresů: domácí jsou povinni mít světlou barvu dresů, případně si
dresy otočit.
j) Vedení soutěže může v případě situací nepopsanými těmito pravidly
rozhodnout, přičemž toto rozhodnutí je konečné a neměnné.

Vyhlášení výsledků soutěže a ceny pro vítěze
a) Vítězný tým získává putovní pohár se štítkem (kde bude uvedeno
jméno týmu a ročník soutěže a jména hráčů, kteří v daném ročníku
odehráli alespoň 4 utkání).
b) Mužstva na 2. a 3. místě získávají pohár se štítkem, na kterém bude
uvedeno umístění, název mužstva a ročník soutěže.
c) Dále
budou
vyhlašováni
nejproduktivnější
útočník,
obránce,
nejúspěšnější brankář (minimální počet zápasů pro hodnocení do
statistik je 10-včetně). Tyto ceny budou putovní. Každý rok se
vyznačí štítkem s ročníkem soutěže, jménem hráče a mužstvem za
který nastoupil a počtem bodů které získal. Každý z oceněných hráčů
obdrží pamětní plaketu.
d) Poslední pohár bude pojmenován cenou "Martina Gajdošíka" pro
osobnost soutěže o, které budou rozhodovat všichni hráči soutěže
(forma hlasování bude uveřejněna později). Na tuto cenu navrhne
každý hráče v pořadí 1. až 3. místo, za což každý nominovaný získá 3,
2, 1 bod a součet bodů od všech hlasujících hráčů určí vítěze.
V této kategorii by měly být zohledněny činy fair play, hokejové
osobnosti a dovednosti, popř. hráči, který se zaslouží o dobré jméno
soutěže.
Vyhlášení a předání těchto cen proběhne na slavnostním společenském
večeru. Ve statistikách se dále budou sledovat střelci vítězných branek a
počet zápasů bez obdržené branky u gólmanů. Historické statistiky hráčů z
RRL budou převedeny do OAHL.
e) V případě poškození putovního poháru budou hrazeny všechny náklady
spojené s opravou trofeje ze strany mužstva nebo hráče, který měl
pohár v držení. V případě nevrácení putovní trofeje do 10.3.2019
nebude mužstvu nebo hráči umožněno startovat v dalším ročníku
soutěže.
f) Ostatní putovní trofeje je nezbytné navrátit do data 10.3.2019.
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