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ТЕРМІНИ  ТА  ВИЗНАЧЕННЯ

В Регламенті використанні терміни, а також визначення та скорочення в наступному їх розумінні.
·	Регламент - локальний нормативний акт, що визначає єдиний порядок та умови участі хокейних клубів (команд), хокеїстів, керівників та посадових осіб хокейних клубів, тренерів, суддів в офіційних змаганнях хокею з шайбою.
·	Хокейний клуб (ХК) - фізкультурно-спортивна організація будь-якої організаційно-правової форми, що має або не має статус юридичної особи і що бере участь в офіційних змаганнях з хокею з шайбою серед аматорських команд.
·	Хокеїст - спортсмен, який заявлений за один із хокейних клубів і у складі команди бере участь в навчально-тренувальному процесі та офіційних змаганнях.
·	Правила гри - звід положень та вимог, затверджених Конгресом Міжнародної  Федерації хокею у 2010 році, обов’язкових до виконання в офіційних змаганнях з хокею.
·	Протокол гри - офіційний документ гри, що містить її результат, кількісні та якісні характеристики, особливі зауваження суддів та представників команд.
·	Суддя - офіційна особа, яка має відповідну кваліфікацію, та призначена для суддівства офіційних змагань з хокею.
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                                         Р О З Д І Л 1.  
                       НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ

Стаття 1.  Основу нормативно-правової бази чинного Регламенту складають:
·	Закон України «Про фізичну культуру і спорт». 1993 р., зі змінами та доповненнями від 03.02.2005р.
·	Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних та культурно-видовищних заходів». 1998р.
Стаття 2.  Керівництво АХЛ вирішуює наступні питання:   
·	Затвердження Регламенту чемпіонату, що регулює умови та порядок участі хокейних команд, хокеїстів, тренерів, керівників та інших посадових осіб хокейних команд, суддів у змаганні.
·	У разі необхідності тлумачення норм цього Регламенту і прийняття рішень з будь якої суперечливої ситуації, що виникає між хокейними командами, хокеїстами, тренерами та іншими посадовими особами команд, суддів, а також спірних питань, що не врегульовані цим Регламентом.
·	Організація та загальний контроль за проведенням змагання.
·	Суддівство та визначення результатів зіграних матчів і змагання в цілому.
·	За порушення норм цього Регламенту притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності хокейні команди, хокеїстів, тренерів, керівників та інших посадових осіб хокейних команд, суддів.

                                                      Р О З Д І Л 2.      
                                                МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАННЯ

Стаття 1.   Метою відкритого чемпіонату Києва є популяризація та піднесення престижу хокею. 
Стаття 2.    Змагання вирішують такі завдання: 
·	Залучення до офіційних змагань аматорських хокейних команд.
·	Підведення підсумків навчально-тренувального та виховного процесів у командах.
·	Організації дозвілля та пропаганда серед широкого загалу уболівальників хокею.

                                                 Р О З Д І Л 3.     
                               КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ

Стаття 1.  Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань покладається на керівництво АХЛ в особі Генерального директора АХЛ Нужина С.Б., Головного суддю змагань Лусканя О.Ю., технічного директора АХЛ Черненко О.В., редактора АХЛ Глушака М.О., а також спортивно-дисциплінарний комітет в складі Голови комітету Лусканя О.Ю. та членів комітету Урди М. та Горбатюка О., які вирішують питання встановлення статусів гравців, розглядають протести команд, визначають питання покарання окремих гравців та команд за порушення вимог положень Регламенту АХЛ та правил змагань. Окремі питання з поліпшення організації проведення змагань приймають збори представників команд-учасниць АХЛ. 
Стаття 2.   Безпосередня підготовка та відповідальність за проведення ігор змагання покладається на керівництво команд-учасниць.
Стаття 3. При виникненні спорів, що пов’язанні з організацією та проведенням офіційних ігор, вирішення яких не можливо на підставі положень діючого Регламенту, спортивно-дісциплінарний комітет має право прийняти по ним рішення.


                                         Р О З Д І Л 4.       
                УМОВИ ДОПУСКУ ДО УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ

Стаття 1.  Змагання АХЛ сезону 2012-2013 років передбачені у 3-х дивізіонах - дивізіон "Майстер", дивізіон "Лідер" та дивізіон «Аматор». Дивізіон "Аматор" після першого кола змагань поділяється на групи А та Б. Передбачається також огранізація змагань в додаткових дивізіонах – «Суперпрем’єр» та «40+»(за наявності достатньої кількості бажаючих команд).
Стаття 2.  Учасниками змагань в групі "Суперпрем’ер" дивізіону "Майстер" можуть бути гравці віком від 18 років, що не мають діючих професійних контрактів в поточному сезоні.
Стаття 3.  До змагань дивізіоні "Майстер" допускаються гравці, що не мали професійних контрактів після 01.09.2012 року, а також гравці віком від 35 років і старше, що не заявлені за професійні клуби в сезоні 2013-2014 років. Клуби цієї групи можуть мати в своїх складах не більше п'ятьох (5-х) молодих гравців зі статусом СПШ віком 18-25 років. Гравці молодіжної та юнацької збірної прирівнюються до діючих майстрів. В якості експеременту в сезоні 2013-2014 допускається в заявках команд цього дивізіону мати одного гравця віком до 35 років, що мав професійний контракт  в минулому сезоні (2012-2013), але не задіяного в професійних клубах в поточному сезоні.
Для воротарів : один постійний в заявці на гру, у разі травми можливість заявити на  гру іншого воротаря, крім ДМС.
Гравці віком молодше 18 років можуть допускатися до змагань в вигляді виключення, зі згоди зборів представників команд АХЛ.
Матчі групи "Майстер" проводяться на ковзанці АТЄК в суботні та недільні дні.
Стаття 4.  До змагань в дивізіоні "Лідер" в кожному окремому матчі допускаються польові гравці зі статусом АМАТОР, а також не більше 4(чотирьох) польових гравців зі статусом СПШ, які в минулому не грали за юніорські та молодіжні збірні і не мали контрактів з професійними клубами, і одного постійного тренера команди, який може бути допущений до змагань зі статусом МАЙСТЕР. В разі, якщо гравець зі статусом МАЙСТЕР не приймає участі в грі, команда може заявити на гру 5(п'ять) польових гравців зі статусом СПШ. Всього в заявці на сезон команди цього дивізіону можуть мати 1-го гравця зі статусом МАС і 8 гравців СПШ.
Гравці віком від 50 років і більше, не залежно від того, який статус у них був до досягнення цього віку, можуть приймати участь в змаганнях дивізіону «Лідер» та дивізіону «Аматор»  без обмежень. Таким гравцям встановлюється статус «Ветеран».
Матчі цієї групи проводяться на льоду команд-участниць.
Стаття 5.  До змагань в кожному окремому матчі дивізіону "Аматор" допускаються гравці зі статусом АМАТОР та 1 гравець зі статусом СПШ - граючий тренер команди, а також гравці зі статусом «Ветеран» - без обмежень. Всього в заявці на сезон команди цього дивізіону можуть мати 2-х гравців зі статусом СПШ.
Стаття 6.  До участі в змаганнях дивізіонів «Лідер» та «Аматор» не допускаються воротаті зі статусом МАС.
Стаття 7.  Команди, що беруть участь у змаганні, у своїй діяльності керуються принципами чесного ділового партнерства, справедливості, неухильної поваги до суперників, арбітрів, глядачів та приймають всі необхідні заходи для виключення насильства і протиправних дій на спортивних спорудах.
Стаття 8.  Оформлення заявочних документів.
Команди повинні надати загальним зборам представників команд такі документи (в надрукованому вигляді):
·	Заявочний лист із списком на 40 хокеїстів, що оформлений за встановленою формою із заповненням всіх розділів бланку заявки і завірений керівництвом команди до 22 вересня  2013 року.
·	Фотокартки в електронному вигляді кожного гравця. Гравці, фотокартки яких не надіслані командами для розміщення на сайті АХЛ, не допускаються до  участі в матчах, в разі, якщо команда залучила до свого складу в грі хокеїста без фото в заявці, їй зараховується  технічна поразка 0:3 за порушення регламенту і залучення до гри гравця, який не може виступати в АХЛ.
За недостовірну інформацію про заявлених спортсменів команда може бути позбавлена права брати участь у змаганнях. 
Стаття 9.  Оформлення дозаявок здійснюється уповноваженими особами команд у наступні строки: 
Перше дозаявочне "вікно" з 1 листопада по 7 листопада 2013 року.
 Друге дозаявочне "вікно" з 1 січня по 15 січня 2014 року. 
Кількість дозаявлених  гравців не більше п’яти (5-ти), а загальна кількість гравців не повинна складати більше сорока хокеїстів.   
Стаття 10.  У разі порушення вимог цього розділу Регламенту хокеїст вважається неоформленим у встановленому порядку і його участь у чемпіонаті забороняється. 


Р О З Д І Л 5. 
 СКЛАД УЧАСНИКІВ, СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ

Стаття 1.  Склад учасників чемпіонату формується загальними зборами представників команд, що подали попередні заявки на участь та документи згідно з цим Регламентом.
Стаття 2.  Строки проведення всіх матчів змагання визначаються відповідно до цього Регламенту у календарі змагання. 

                                                                    Р О З Д І Л 6.  
                                              УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ

Стаття 1. Змагання проводяться за Офіційними правилами гри в хокей і згідно з вимогами  чинного Регламенту. Всі учасники змагань зобов’язані знати і виконувати Офіційні правила гри та вимоги Регламенту.
Стаття 2. Мінімальна кількість гравців заявлених однією командою на окремо взяту гру змагання становить 6 спортсменів, в том числі 1 воротаря. При невиконанні однієї із команд вимог даної статті - гра не розпочинається, а команді зараховується технічна поразка (0:3).
Стаття 3.  Ігри проводяться за календарем, погодженим з усіма командами, що включено до складу учасників чемпіонату. На початку кожного матчу проводиться церемонія відкриття. 
Стаття 4.  Загальна кількість хокеїстів, включених до заявочного списку команди в будь який момент протягом усього сезону, не повинна перевищувати 40 чоловік.
Стаття 5.  Кожна команда має право на окремо взятий матч змагання заявити 22 спортсмена із заявочного списку команди. До офіційного протоколу матчу вносяться прізвища 20 польових гравців та 2 воротарів.
Стаття 6.  Кожна команда протягом сезону повинна мати свого воротаря. 
Стаття 7.  Всі ігри чемпіонату повинні бути проведені в строки встановлені календарем змагань. Перенесення матчу на інший день допускається у виняткових випадках, а саме: 
·	При виникненні незалежних від команд обставин непереборної сили (форс-мажору - надзвичайної і невідворотної за будь яких умов події, наприклад пожежа, повінь, ураган, оголошення війни та т.п.)
Також перенос гри можливий за ініціативою керівництва клубу з попередженням команди-суперника не меньше чим за два тижні до запланованої гри. В продовж сезону кожна команда має право на перенесення запланованого матчу не більше одного разу.
Стаття 8.  Команді, що не прибула своєчасно на календарну гру, або не створила належних умов для її проведення, крім випадків пов’язаних із незалежними командами обставинами непереборної сили (форс-мажором) зараховується технічна поразка (0:3). 
Стаття 9.  В разі неявки команди на гру, вона сплачує оренду льодового майданчика та суддівство в повному обсязі.
Стаття 10.  Участь у грі беруть гравці однієї команди тільки в хокейних светрах одного кольору. Вибір кольору належить команді - господарю майданчика, яка завчасно попереджає про це команду-суперника.
Стаття 11.  Регламент проведення окремого матчу - загалом час оренди льодового майданчика повинен складати 1 год 15 хвилин. Матч складається з трьох періодів по 20 хвилин без вимикання секундоміра (останні 2 хвилини третього періоду проводяться з зупинками секундоміра при зупинці гри). Час вилучення гравців за порушення правил становить 2 хвилини без вимикання секундоміра.
Якщо в грі сталися непередбачені зупинки і час оренди майданчика спливає, гра вважається закінченою одночасно з закінченням часу оренди.
В окремих випадках, за згодою сторін, можливо проведення матчу з трьох періодів по 15 хвилин чистого ігрового часу.
Стаття 12. Чемпіонат в групі "Майстер" проводиться в три кола, за результатами яких визначається чемпіон та призери змагання.
Чемпіонат в дивізіоні «Лідер» проводиться в 2 кола.
Чемпіонат дивізіоні «Аматор» проводиться в 2 етапи.
На 1-му етапі команди грають в одне коло і за результатами розподіляють місця в турнірній таблиці.
На  другому етапі команди, що зайняли місця з 1 по 8, розіграють в 2 кола комплект медалей (фінал А), команди, що зайняли на першому етапі місця з 9 по 14, розіграють в 2 кола комплект медалей (фінал Б). 
Стаття 13.  Визначення місць команд:
- місця команд в турнірній таблиці визначаються за кількістю набраних очок;
- в разі рівної кількості очок вище місце займає команда, що має кращу різницю забитих  та пропущених шайб;
- в разі рівності вищеназваних показників, вище місце займає команда, в якої  більша кількість забитих шайб;
- якщо всі вищеназвані показники рівні - вище місце займе команда, що має кращі показники в матчах між цими командами;
- якщо і в цьому випадку показники команд рівні, місце команди визначає жереб,   за винятком випадку, коли вирішується доля призового місця - в цьому випадку   для визначення місця команд з рівними показниками призначається додатковий  матч.

Р О З Д І Л 7.  
ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВЦІВ ХОКЕЙНИХ
КЛУБІВ, ХОКЕЇСТІВ, ТРЕНЕРІВ  І ІНШИХ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМАНД
Стаття 1.  Керівники хокейних клубів, тренери, хокеїсти та інші офіційні особи, які беруть участь в змаганні, зобов’язані виконувати всі вимоги діючого Регламенту і Офіційних правил гри в хокей, дотримуючись при цьому дисципліни, організованості, шани до суперників та глядачів.
Стаття 2.  Представники команд можуть увійти до суддівської кімнати тільки з дозволу головного судді матчу.
Стаття 3.  На розминку на льодовому майданчику всі хокеїсти, які заявлені до участі в матчі, зобов’язані виходити в повній ігровій формі та екіпіровці. 
Стаття 4.  Після закінчення гри всі хокеїсти граючих команд зобов’язані брати участь у після матчевому рукостисканні.
Стаття 5.  Представники хокейних клубів (керівники, хокеїсти, тренери, обслуговуючий персонал) не мають права втручатися в дії суддівської бригади, що проводить матч. 
Стаття 6.  При здійсненні хуліганських дій офіційними представниками, або будь-якими співробітниками хокейного клубу, ці особи підлягають повній діловій ізоляції з змагань.
Стаття 7.  У разі відмови керівництвом однієї із команд від подальшого проведення гри або уводу команди із хокейного майданчика, команді зараховується технічна поразка (0:5).

                                                              Р О З Д І Л 8.      
                                        ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ

Стаття 1.  Офіційні ігри відкритого чемпіонату Києва 2013-2014 рр. в дивізіоні "Майстер" проводяться з 5 жовтня 2013 року до 15 квітня 2014 року, в дивізіонах «Лідер» та "Аматор" - з 281 вересня 2013 року до 15 квітня 2014 року.

                                                              Р О З Д І Л 9.        
                                               ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Стаття 1.   Система нарахування очок.
За результатом кожного зіграного матчу, команді за перемогу нараховується два очки. У разі якщо гра закінчується  нічийним результатом, то командам нараховується по одному очку.
Стаття 2.   Чемпіонат АХЛ проходить по коловій системі (в 2 або 3 кола, в залежності від кількості команд, що приймають участь в чемпіонаті).  За результатами проведення матчів по коловій системі визначають чемпіона відкритого чемпіонату АХЛ , срібного і бронзового призерів.
Стаття 3.  В разі, якщо після закінчення чемпіонату АХЛ розклад роботи льодових ковзанок Києва дозволяє проведення дотаткових змагань, команди що за результатами ігор чемпіонату АХЛ посіли місця з першого по восьме включно, за системою матчів «Play-off» визначають володаря Кубку АХЛ. 
Стаття 4.  В матчах на Кубок АХЛ команди поділяються на пари згідно із зайнятими місцями в чемпіонаті АХЛ :    1 - 8 ;   2 - 7 ;   3 - 6 ;   4 - 5 .
Стаття 5.  В змаганнях на Кубок АХЛ ігри проводяться до 1 перемоги (або 2 перемог, якщо дозволяють строки роботи ковзанок – цей пункт Регламенту буде уточнюватись безпосередньо перед проведенням змагань на Кубок АХЛ). У разі, якщо основний час гра закінчується нічийним результатом, то для визначення переможця призначається серія штрафних кидків по три хокеїста з кожної команди, якщо після цієї серії кидків рахунок  нічийний, тільки дуель двох гравців принесе вирішальний результат (один забиває гол, а інший - не забиває) гра закінчується. Кидки виконуються згідно з Офіційними правилами гри в хокей.
Стаття 6.  Оформлення результату матчу
1.	 Результат проведеного матчу оформлюється офіційним протоколом за затвердженою формою.
2.	Відповідальність за своєчасність повідомлення результату матчу несе головний суддя гри. 

                                                             Р О З Д І Л 10.     
                                    ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ УМОВИ

Стаття 1.  Витрати на участь у змаганні (оренда льодових майданчиків, проїзд до місця проведення ігор, добові, оплата суддівства та послуг інтернету) проводяться за рахунок власних коштів команд-учасниць.
Стаття 2.  Витрати на виготовлення комплекту медалей та кубку для нагородження Визначаються загальними зборами представників команд-учасниць.
Стаття 3.  В сезоні 2013-2014 вирішено створити касу взаємодопомого для надання матеріальної допомоги хокеїстам, що отримали травми у грі і потребують дорогого лікування. Для розпорядження коштами каси взаэмодопомого створюється комітет із 3-х осіб (по 1-му представнику від кожного дивізіону). Персональний склад комітету  та сума страхового внеску визначаються загальними зборами представників команд ліги.

                                                                  Р О З Д І Л 11.     
                                  АРБІТРАЖ ЗМАГАННЯ ТА ПРОТОКОЛ МАТЧУ

Стаття 1.  Результат проведеного матчу оформлюється протоколом за затвердженою формою.
Стаття 2.  Для обслуговування ігор чемпіонату в якості суддів на льоду призначаються судді комітету хокейних арбітрів ФХУ, які виконують вимоги Офіційних правил гри, а також вимоги цього Регламенту.
Стаття 3.  Календарну гру змагання обслуговує суддя в полі та суддя-секретар, а також, по можливості, суддя на табло.
Стаття 4.  Тренери команд, що брали участь у матчі зобов’язані підписати офіційний протокол протягом 30 хвилин після закінчення матчу. 

                                                                 Р О З Д І Л 12.  
                     НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ТА ПРИЗЕРІВ ЧЕМПІОНАТУ   

Стаття 1.  Гравці та тренери команд, що посіли перше, друге та третє місця, нагороджуються призами, які визначаються загальними зборами представників команд.

                                                                  Р О З Д І Л 13.   
                                                  ДОДАТКИ ДО РЕГЛАМЕНТУ

В цьому розділі публікуються останні рішення загальних зборів представників команд-учасниць змагань, які, в разі протиріччя з текстом вище розміщеної інформаціі, мають остаточну силу і відміняють дію попередніх даних, яким вони протирічать.
                                 Додаток до регламенту АХЛ на сезон 2013-2014 рр.

РІШЕННЯ  ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ  ПРЕДСТАВНИКІВ  КОМАНД-УЧАСНИЦЬ  ЗМАГАНЬ  ВІД  28.08.2013 (текст рішення наводиться мовою, якою вівся протокол зборів і був опублікований на сайті АХЛ):
28 августа состоялось собрание представителей команд АХЛ.
Чемпионат АХЛ сезона 2013-2014гг. пройдет в 4 дивизионах:
Дивизион 40+(предварительно участвуют 4 команды)-чемпионат проводится в 2 круга,график игр-1 матч в месяц.Могут принимать участие игроки 1974г.р. и старше без ограничения,а также 5 игроков 1979 г.р.и старше со статусом СПШ и" любитель"(не мастер)-в заявке на сезон,-3 игрока этой категории на игру.
Дивизион "Мастер" (предварительно заявились 8 команд) - чемпионат проводится в 3 круга. Начало игр чемпионата 5-6 октября 2013 г. на катке АТЭК(форма оплаты матча-предоплата за неделю). Собрание решило допустить в заявках команд этого дивизиона 1 игрока, выступавшего в прошлом сезоне в командах мастеров.
Дивизион "Лидер"( в прошлом сезоне назывался "Любитель", группа А), предварительно заявлено 10 команд - чемпионат проводится в 2 круга.  Начало игр чемпионата 5-6 октября 2013 г. Игры пройдут на катке АТЭК(предоплата игры за неделю до матча) и на тренировочных катках команд. В заявках команд этого дивизиона на игру - 1 игрок со статусом МАС и 4 СПШ.В заявке на сезон 1 мастер +8 спш
Дивизион "Любитель" (предварительно заявились 14 команд) - чемпионат проводится в один круг, после чего команды делятся на группы А(8 первых команд) и Б(6 команд, занявших места внизу таблицы). В группах проводятся игры в 1 круг. Начало игр 28-29 сентября 2013 г., игры проводятся на  тренировочных катках команд-участниц. В заявках команд этой группы может быть 2 игрока со статусом СПШ, но в одной, отдельно взятой игре, участие может принимать только один такой игрок.
Дивизион "Премьер"(ожидаем заявки команд)-допускаются к участию в чемпионате игроки  без ограничений по возрасту и уровню мастерства.
В настоящее время СДК лиги рассматривает статусы и допуск к участию в чемпионате ряда игроков, решения по ним  будут сообщены позже.
Был принят ряд организационных решений:
1. Решено создать страховую кассу взаимопомощи на случай получения хоккеистами лиги травм, требующих дорогостоящего лечения. Руководители команд сдают страховые взносы с подачей заявки(взнос - 100 грн. с человека). Для распоряжения страховыми суммами избран комитет из трех человек, представителей всех трех дивизионов: Довгань А.("Лидер"), Байков С.("Любитель"), Яремчук В.("Мастер").Списки игроков,сдавших деньги,нужно передать Черненко Алексею
2. Единый взнос команд на участие в соревнованиях сезона 1500 грн. решено разбить на 2 этапа - 1000 грн. команды сдают в заявочный период(до22.09.2013) и 500 грн. -до 01.12.2013.
3.Оплата интернета-100 гр.в м-ц-оплачивается 1-го числа (1 .10.2013 -за октябрь и т.д.)
4. Подача заявок команд и взносов  на участие в чемпионате АХЛ - до 22 сентября 2013 !!!
дозаявочные окна - как и в прошлом сезоне:  1-е - с 1 по 7 ноября 2013 г., 2-е - с 1 по 15 января 2014 г.
5. Руководство лиги должно позаботиться о приобретении аптечек первой помощи для размещения их на катках в момент проведения игр АХЛ.
Руководство АХЛ еще раз напоминает руководителям команд - в заявках будут только игроки с полными данными - ФИО, дата рождения, статус, ФОТО!!!
С 15 сентября 2013 г. с сайта АХЛ будут удалены все игроки без фотографий. Напоминаем руководителям клубов - еще раз проверьте наличие всех данных на игроков, а то в заявочный период могут быть сюрпризы - заявляемый игрок без фото окажется не числящимся в списках лиги и не сможет принимать участие в играх до устранения всех недочетов, допущенных руководителями команд.
Команде, не подавшей заявку на игру-засчитывается техническое поражение.
Все игроки на игре должны быть в майках с номерами, в противном случае -команде засчитывается тех.поражение.
Решением представителей команд единогласно принято решение - за удар(контакт)судьи матча - игрок получает 20 матчштрафов. Игрок пропускает следующие 20 игр после матча, в котором произошел инцидент, при повторном нарушении - рассматривается вопрос о пожизненной дисквалификации этого игрока.
Перенос игры - как в прошлом году - не менее, чем за неделю официально известить( с объявлением на сайте АХЛ -в новостях), лимит -1 перенос за сезон(на одну команду). В любом другом случае - команде засчитывается тех. поражение ,команда оплачивает всю стоимость игры(лед + судейство).

