
II. liga  2010 – 2011 

 
Počet družstev: 35 

Počet skupin: 3 - Západ 10 družstev, Střed 10 družstev a Východ 15 družstev 

 

Systém soutěže: 

I. část: skupiny Západ  a  Střed - čtyřkolově, /36 utkání/- zahájení 11.09.2010, ukončení       

12.02.2011 

skupina Východ – dvoukolově /30 kol, 28 utkání/ - zahájení 08.09.2010, ukončení 08.01.2011 

II.část: skupina Východ  - dvoukolově / sk. A a B 10 kol, 10 utkání, sk. C 6 kol, 4 utkání / - 

zahájení 12.01.2011, ukončení 12.02.2011 – skupiny A /družstva umístěná na 1 – 6 místě po 

I. části/, B / družstva umístěná na 7 – 12 místě po I. části/, a C /družstva umístěná na 13 – 15 

místě po I. části/                                                                                                                                   

Družstvo, které skončí: 

                       - po I. části na 10 místě, ve skupinách Západ a Střed, se stává účastníkem baráže s     

                       vítězem kvalifikace krajské soutěže, 

                       - po II. části na 15 místě, ve skupině Východ, se stává účastníkem baráže s     

                       vítězem kvalifikace krajské soutěže, 

III. část: Družstva umístěná na 1. až 8. místě po I. části ve skupinách Západ a Střed a ve 

skupině Východ po II. části  hrají play-off – zahájení 15.02.2011, ukončení 07.03.2011 

Čtvrtfinále a semifinále na dvě vítězství a finále na tři vítězství 

   Utkání play-off se hrají dle SDŘ LH čl. 406 a 407. Prvé, třetí a páté utkání se hraje na ledě 

lepe umístěného družstva.  

 

Vítězové III části postupují do baráže o I. ligu ČR – zahájení 10.03.2011, ukončení 

06.04.2011. 

 Nasazení družstev pro baráž: 

1 -  družstvo umístěné na 15 místě I. ligy ČR, 

2 -  družstvo umístěné na 16 místě I. ligy ČR, 

3 – volno 

4 – vítěz Play – Off skupiny Západ,    

5-  vítěz Play – Off skupiny Střed,    

6 – vítěz Play- Off skupiny Východ 

 

Hodnocení soutěže:V utkáních I. a II. části: Vítěz v normálním hracím čase  3 body, 

v případě nerozhodného výsledku každému družstvu 1 bod a utkání se prodlužuje 5 minut, 

vítěz v prodloužení získává další bod, v případě nerozhodného výsledku v prodloužení se 

bude dále rozhodovat v samostatných nájezdech dle SDŘ LH čl. 406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Technické normy: 

a) v utkání musí nastoupit 5 hráčů mladší 22-ti let /r. 1988 a mladší/  

b) v utkání může nastoupit celkem 5 hráčů „Na střídavé hostování“, čl.7/4-do 22 let/ r.1988 a 

mladší/ 

c) v utkání může nastoupit 5 cizinců viz. „Všeobecná ustanovení“ 

d) pořádající klub je povinen zajistit při utkání lékaře 

e) pořádající klub je povinen zajistit při utkání auto rozhodčích a bezpečnost autobusu  

hostujícího družstva  

f) pořádající klub je povinen po utkání zajistit kopii „Zápisu o utkání“ pro hostující     

družstvo, případně delegáta 

g) pořádající klub předá před utkáním 10 vstupenek pro hostující družstvo 

h) v I části „domácí“ nastupují k utkání v tmavých dresech sk. Západ a Střed do 18. kola 

včetně, sk. Východ  do 15. kola včetně, „hosté“ ve světlých   

v II části sk. Východ „domácí“ nastupují k utkání v tmavých dresech, „hosté“ ve světlých,  

i) v utkáních PLAY-OFF a v baráži „domácí“ nastupují k utkání v tmavých dresech, „hosté“ 

ve světlých  

j) družstvo  n e m u s í  přikládat k „Zápisu“ potvrzení o ostaršení hráčů /SDŘ LH čl.219/ 

k) hráči nemusí mít stejnou barvu přileb, brankař může mít jinou barvu kalhot 

l) hráči nastupují v utkání na platné registrační průkazy 

m) soutěž má udělenu výjimku z nařízení IIHF pro rozměry brankařské výstroje   

n) hráči nastupující v baráži musí mít odehráno min. 50% utkání v základní části (sčítá se 

počet startů za družstvo juniorů případně dorostu či mužů v daném klubu) 

 

 

 

 

 


