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REKREACIJSKA HOKEJSKA LIGA
RHL JESENICE 2014/15

Zavod za šport Jesenice razpisuje rekreacijsko hokejsko ligo Jesenice 2014/15.
Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Podmežakla.
Pričetek tekmovanja: Ponedeljek, 22.9.2014
Igralni dnevi: Igra se vse dni v tednu od 20:00 ure dalje, prvi teden ponedeljek, drugi
teden torek, tretji sreda… (prva tekma ob 20:00, druga tekma ob 21:00, treja ob 22:15)
Predvidevamo dvokrožni tekmovalni sistem s končnico, vendar je to odvisno od števila
prijavljenih ekip.
Pogoji :
Prijavnina za ekipo : za vsakega prijavljenega igralca 2 EUR . Seznam igralcev morajo
ekipe oddati do začetka tekmovanja, kasnejše registracije niso več možna. En igralec
lahko igra samo v eni ekipi, to ne velja za vratarje. Ekipa lahko prijavi največ 18 igralcev.
Omejitev : v ligi lahko nastopijo nekdanji igralci , ki so bili zadnjič registrirani doma ali
v tujini v sezoni 2010/2011 *lahko se dogovorimo drugače glede na trenutno stanje.

Stroški posamezne tekme: 75 EUR na ekipo, ki se plačajo pred začetkom tekme
ali v naprej za več tekem.
Nagrade :
- medalje za igralce ekip, ki osvojijo 1.,2., 3. mesto. Pokali: najboljša ekipa,
najboljši strelec, vratar, fairplay…
Prijave : DO PONEDELJKA 1. SEPTEMBRA 2014 DO 12:00 URE po elektronski pošti:
zsj.programi@siol.net.
Prijava naj vsebuje : ime ekipe, ime in priimek vodje, telefonsko številko ter
elektronsko pošto vodje ekipe . Vrstni red prijav določa že številko ekipe, ki se
uporabi za pripravo razporeda.
Predvidoma 7.9.2014 bo v športni dvorani Podmežakla sestanek vodij ekip, kjer se bomo
točneje dogovorili o poteku tekmovanja. O točnem terminu sestanka bodo ekipe
obveščene.
Ligo bomo izvedli, če bo prijavljenih najmanj 6 ekip.
Dodatne informacije: 051 685 240
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Rekreacijska hokejska liga Jesenic 2014/15 se igra po pravilih IIHF .
Ker gre za rekreacijsko tekmovanje se igra brez kontakta. Vsi udeleženci lige so dolžni
spoštovati pravila Fair playa, ter se obnašati športno do nasprotnih igralcev in
sodnikov !
Igralni čas tekme je 2 x 20 minut . Pred tekmo je 5 minut ogrevanja . Odmor med
polčasoma je 5 minut .
Čiščenje ledu je na vsakem kolu tekmovanja po končani drugi tekmi.
Ekipa mora biti pripravljena za igranje ob točno določeni uri začetka tekme. Najmanjše
število igralcev je 6 + vratar. Vodja ekipe je dolžan 15 minut pred tekmo vplačati
stroške tekme na zapisnikarski mizi in istočasno predati spisek igralcev za tekmo s
številkami dresov in imeni in priimki. Če ekipe, ki je po razporedu določena za tekmo ni
na termin, mora le ta plačati 20 €, in tekmo avtomatsko izgubi z rezultatom 3:0. Možne so
menjave tekem, ampak se o tem dogovarjajo ekipe same in poskrbijo, da je o tem
obveščen vodja tekmovanja. Ekipa, ki dvakrat ne pride na tekmo je izključena iz
tekmovanja. Vplačana igralska taksa se ekipi ne vrne!
Končnico lahko igrajo igralci, ki so odigrali vsaj 4 tekme.
Vsaka kazen igre pomeni za igralca suspenz do konca tekmovanja. V primeru hujših
prekrškov ( povzročitev pretepa, namerna poškodba nasprotnega igralca ) se še
dodatno kaznuje na podlagi sodnikov in vodje zapisnikarske mize ! Vsak pretep
pomeni avtomatsko prepoved igranja do konca sezone. Šteje se tistemu, ki je pretep
izzival oz. začel. O hujših ukrepih odloča disciplinska komisija. Druga kazen igre pri eni
ekipi pomeni izključitev ekipe iz tekmovanja.
Disciplinska kazen in disciplinka kazen igre pomeni prepoved igranja na tekmi kjer jo je
igralec dobil, o nadaljnjih sankcijah pa odloča komisija. Do konca lige se suspendira tudi
igralec , ki dobi dve disciplinski kazni igre. Štiri disciplinske kazni pomenijo izključitev
ekipe iz tekmovanja.
Do konca lige se izključi tudi igralec , ki preseže 60 minut kazni. Ko en igralec na eni
tekmi dobi 3 male kazni ima avtomatsko prepoved igranja do konca te tekme.
Ekipe so dolžne poravnati finančne obveznosti v skladu s razpisom lige.
Pravico nastopa imajo igralci ki so poravnali prijavnino in podpisali izjavo , da
nastopajo na lastno odgovornost. Registrirani igralci nimajo pravice nastopanja !
Morebitne pritožbe se morajo začeti reševati naslednji delovni dan po tekmi.
Igralci starejši od 40 let lahko igrajo tudi če so bili registrirani kot aktivni igralci v ligah HZS
ali drugih zvez še v lanskem letu.
Igralci, ki imajo izpit za sodnika lahko sodijo tekme RHL.
Prijavnine za vratarje ni potrebno plačati, vratarji lahko branijo v vseh ekipah, ki nastopajo
v ligi. S tem da se ekipe obvežejo da se bodo kar se da držala pravila Fair Playa.
Vse ekipe imajo možnost da do zaključka 1. kroga tekmovanja en igralec prestopi iz
katerekoli ekipe v katerokoli ekipo.

Vodja tekmovanja: Gaber Šorn, predstavnik zapisnikarske mize: Marko Lukan, vodja sodnikov:
Zoran Rozman, član vodstva tekmovanja: Primož Samar in predstavnik ekip, ki se ga izvoli na
sestanku vodij ekip pred začetkom lige.

