
  
 

Po neklidném spánku se probouzí Slánská hokejbalová liga 
 

Dobrou zprávu pro všechny majitele hokejek, kteří mají chuť si zasportovat. 
Slánský hokejbalový klub a Královské město Slaný pořádají již pátý ročník Slánské 
bendy ligy, soutěže, která je určená pro organizované, ale hlavně pro rekreační 
hráče starší patnácti let . 

 
Soutěž si neklade velké sportovní cíle a mělo by se jednat spíše o možnost si 

zasportovat v několika generačních či rodinných týmech, tak, jak to bývalo v minulosti 
této specifické soutěže, kdy se hrávalo v poměrně přátelské atmosféře a i funkce 
rozhodčího byla více méně symbolická. 

 
Soutěž proběhne po několikaleté odmlce a poprvé na regulérním slánském 

hřišti. S největší pravděpodobností se turnaje nezúčastní čtyřnásobní vítězové 
z Bendy Boysu. To dává šanci pravidelným účastníkům z Třebíze a Mlíkárny. Ve hře 
jsou i další týmy (probouzí se hospody a účast zvažují Kostel a Kůň)  navíc pozvánka 
míří do nedalekých Kralup a možná nás přijede někdo překvapit. 

 
 
 
 
 

Propozice Slánské hokejbalové ligy 
 

Řídící orgán:   Předseda ligy 
Pavel Novák 
Lázeňská 287 
Slaný 274 01 
Email: bendyslany@seznam.cz 
Tel: 604442730 

 
Disciplinární komise:  Předseda DK      
    Tomáš Bajza 

Email: tomasbajza@seznam.cz
 
Členové DK 
Michal Šíma 
Pavel Novák 
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Věkové 
kategorie

Dospělí – hráči starší patnácti let (výjimečně lze povolit start hráče mladšího pokud 
s tím budou souhlasit oba rodiče).  
 
 

Podmínky 
účasti mužstva 

 

• řádná  přihláška do Slánské ligy 
• potvrzená soupiska hráčů (nevyplňovat rodné číslo a číslo registrace) 

Přihlášení

Přihláška musí obsahovat tyto údaje : název týmu, vedoucí mužstva (kontaktní 
osoba), telefon, email. Toto zaslat na email : bendyslany@seznam.cz , nebo 
SMS zprávou na tel. 604 442730 
 

Předpisy

• hraje se podle platných pravidel a řádů ČMSHb upravených v několika 
bodech týkající se míčku a výstroje 

• hraje se tenisovým míčkem napuštěným 25 ml vody (pokud by se oba týmy 
domluvily na použití plastového míčku, bude domluva respektována). 

• minimální počet hráčů nutný k zahájení hry je 6 hráčů do pole a brankář 
(jeden na střídání) 

• povinná výstroj hráče jsou pouze jakékoliv rukavice, hokejová hůl. Přilba není 
povinnou výstrojí, ale je doporučenou ochranou pomůckou 

 
Počet 

účastníků
Dle přihlášek 
 

Místo konání • hokejbalové hřiště Slaný (areál VHS) 
 

Hrací dny
• soboty, neděle, případně statní svátek.  
• Období prosinec až leden. V případě nepříznivého počasí i únor. 
• Týmy dostanou klíč a návrh termínu zápasů, ke kterému se mohou vyjádřit.  
 

Hrací systém

• každý s každým, jednokolově  
• v případě nerozhodného výsledku po normální hrací době následuje  série  pěti 

trestných střílení 
• V konečné tabulce rozhoduje počet získaných bodů, vzájemný zápas, skóre, 

větší počet vstřelených branek 
 

Počet hráčů 
 

5 + 1 

Hrací doba

• 3 x 10 minut ( tresty: 1, 3, 6 minut, přestávky 3 minuty ) 
• Dva vyšší tresty (3, 6 a OK ) znamenají stop na jedno utkání (nejbližší zápas 

svého týmu) 
• Čekací doba max. 10minut 
 

Bodování

• vítězství v řádné hrací době – 3 body 
• vítězství  po trestných střílení – 2 body 
• remíza po trestných střílení , prohra po trestných střílení  – 1 bod 
• prohra v řádné hrací době – 0 bodů 
• nedostavení se k utkání je trestáno kontumací 0:20 
 

Podmínky 
nastoupení 

k utkání 

• soupiska schválená řídícím orgánem 
• Soupiska se hlásí emailem na adresu bendyslany@seznam.cz, stejně jako 

nahlášení nových hráčů na soupisku (hráč je dopsán okamžikem odeslání).  
• Tým uvedený jako domácí dává do hry míčky, tým uvedený jako hosté zajistí 
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časoměřiče 
• rozhodčí zašle doporučenou poštou originál zápisu o utkání na adresu 

Pavel Novák Lázeňská 287 Slaný 274 01 první pracovní den po 
skončení utkání. Pokud se rozhodčí nedostaví, pak zápis zasílá domácí 
oddíl. 

 

Zdravotní 
prohlídky

Zdravotní prohlídky nikdo neprovádí, všichni hráči hrají na svoje nebezpečí a 
organizátoři nemohou nést následky za případné zranění. 
 

Hospodářské 
náležitosti

1) startovné se neplatí, oddíly hradí pouze platbu za rozhodčí, a to rovným 
dílem 

2) delegovaný rozhodčí má nárok na odměnu za výkon funkce na základě  
platné směrnice a tabulek pro sezónu 2005 / 2006 ( Ze začátku soutěže 
budeme využívat laikové rozhodčí, neboť věříme, že tato funkce bude více 
méně symbolická a tím se zminimalizují, nebo odpadnou náklady). Pokud by 
to tak nebylo budeme muset využívat licencované rozhodčí, kteří budou 
muset přijet a podstatně podraží soutěž).   

 

Vyhlášení
Vítězný tým získává na rok do držení putovní pohár.  
Každý zúčastněný tým získá diplom. 
Další ceny až podle počtu týmů. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Základní pravidla a změny pravidel vůči lednímu hokeji 
 
 
• Plovoucí modrá čára. (v okamžiku, kdy útočící hráč přejde přes útočnou modrou čáru, 

přesouvá se tato čára na červenou a útočící mužstvo má k útočení celou polovinu hřiště, 
ne jen třetinu). 

• Druhý vyšší trest v utkání znamená trest do konce utkání a hráč nemůže nastoupit ani 
v nejbližším utkání svého týmu. 

• Hráč bez hole se smí účastnit hry pouze upustí-li ihned zlomenou hůl s výjimkou 
brankáře, který může dochytat do nejbližšího přerušení.  

• Hráč smí míček přihrát spoluhráči rukou, pokud spoluhráč příjme přihrávku ještě 
v obraném pásmu. 

• Hráč je vybaven rukavicemi s dlouhými prsty, zakázány jsou pracovní boty s ocelovou 
špičkou a oblečení hráče musí zakrývat celé tělo.  
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