
 
 

Extraliga staršího dorostu  
 
Počet účastníků : 25 
Počet utkání  : 42-52 
Hrací dny  : pátek, sobota, neděle 
Začátky utkání  : všední den – nejdříve v 15,00 hodin 

víkend, svátky – nejdříve ve 12,00 hodin 
 

Systém soutěže 
 
1. část: 
- 25 družstev rozděleno výkonnostně do 5 skupin; 5 družstev ve skupině „A“, 5 družstev ve 
skupině „B“, 5 družstev ve skupině „C“, 5 družstev ve skupině „D“ a 5 družstev ve skupině 
„E“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (16 utkání). 
 
2. část: 

- a) O pořadí v Play-off: 
- družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. a 2. místě a čtyři družstva 
umístěná v jednotlivých skupinách na 3. místě, která současně dosáhla dle čl. 418 SDŘ 
nejvyššího pořadí, se utkají dvoukolově každý s každým (26 utkání) s tím, že v této části 
soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. 
 

- b) O umístění na 15. - 25. místě: 
- družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 4. a 5. místě a 1 družstvo, které 
po 1. části dosáhlo z družstev umístěných na 3. místě nejnižšího pořadí dle čl. 418 SDŘ, se 
utkají dvoukolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají 
výsledky všech utkání z 1. části soutěže. 
 
3. část - O účast v Play-off: 
- družstva umístěná po části 2b) - „O umístění na 15. - 25. místě“ na 15. - 18. místě se utkají 
dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky 
všech utkání z 1. části soutěže a z části 2b) - „O umístění na 15. - 25. místě“. 
 
4. část: 

- a) Play-off o účast na závěrečném turnaji: 
- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 1. - 14. místě a družstva umístěná 
po 3. části - „O účast v Play-off“ na 15. a 16. místě, přičemž pro potřeby této části soutěže se 
družstva umístěná po 3. části - „O účast v Play-off“ na 15. a 16. místě považují za družstva 
umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 15. a 16. místě, sehrají dvě kola (osmifinále, 
čtvrtfinále) play-off s tím, že osmifinále se odehraje na 3 vítězná utkání a čtvrtfinále na 2 
vítězná utkání (3-8 utkání). Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, 
že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem 
umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 
části 2a) - „O pořadí v play-off“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O 
pořadí v play-off“ atd. 
 



 
 

 
V osmifinále se první, druhé a případně páté utkání hraje u lépe umístěného družstva po 
části 2a) - „O pořadí v play-off“ a třetí, případně čtvrté utkání u družstva umístěného po části 
2a) - „O pořadí v play-off“ hůře, není-li dále technickými normami soutěže stanoveno jinak. 
Ve čtvrtfinále se první utkání hraje u hůře umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí 
v play-off“, druhé a případně třetí utkání u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí 
v play-off“ lépe, není-li dále technickými normami soutěže stanoveno jinak. 
 

- b) O udržení: 
- družstva umístěná po části 2b) - „O umístění na 15. - 25. místě“ na 19. - 25. místě se utkají 
dvoukolově každý s každým (12 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky 
všech utkání z 1. části soutěže a z části 2b) - „O umístění na 15. - 25. místě“. 
Družstva, která se umístí po této části soutěže na 24. a 25. místě, sestupují do RLSD. 
 
5. část - Závěrečný turnaj o titul Mistr České republiky v kategorii staršího dorostu: 
- vítězná družstva ze čtvrtfinále play-off po části 4a) - „Play-off o účast na závěrečném 
turnaji“ sehrají dvě kola play-off (semifinále a finále/zápas o 3. místo) vždy na 1 vítězné 
utkání (2 utkání). Všechna utkání této části soutěže budou sehrána v místě, které určí řídící 
orgán soutěže s tím, že za domácí družstvo bude vždy považováno takové, které dosáhlo po 
části 2a) - „O pořadí v play-off“ vyššího pořadí. 
Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii staršího dorostu“. 
 
Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“, části 2b) - „O umístění na 15. - 25. místě“, 3. 
části - „O účast v Play-off“ a části 4b) - „O udržení“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 
403 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle 
čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy 
následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi 
hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní 
pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy 
k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ. 

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí 
družstev určováno dle čl. 416 SDŘ. 
 
Utkání části 4a) - „Play-off o účast na závěrečném turnaji“ a 5. části - „Závěrečný turnaj o 
titul Mistr České republiky v kategorii staršího dorostu“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 
SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po 
tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva 
nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění 
strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka 
v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ. 

 

 
 
 



 
 

Technické normy 

 
1. V soutěži startují hráči ročníku narození 2000 a 2001. 

 
2. V utkání může za družstvo nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře-Cizince 

není povolen. 
 
3. V utkání mohou za družstvo nastoupit maximálně 4 hráči ročníku narození 2002 a mladší 

dle čl. 219 SDŘ, s tím, že do tohoto počtu se nezapočítávají brankáři. Řídící orgán soutěže 
má dále právo na základě písemné žádosti družstva povolit start v utkání většímu počtu 
hráčů ročníku narození 2002 a mladších s tím, že písemné žádosti družstva lze vyhovět 
pouze v tom případě, jsou-li s výjimkou dvou hráčů ročníku narození 2002 a mladších 
všichni ostatní hráči ročníku narození 2002 a mladší, kteří mají nastoupit za družstvo 
v utkání, hráči kádru reprezentace ČR. 

 
4. Pořádající klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro 

hostující družstvo, případně delegáta utkání. 
 
5. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 65 ze dne 5. 6. 2014 povinen zajistit 

při utkání přítomnost lékaře. 
 
6. Domácí družstvo nastupuje k utkání ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech 

tmavých. 
 
7. V utkáních ELSD musejí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být 

v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 40 bodu xv. Pravidel ledního hokeje), jmenovka by měla 
odpovídat příjmení hráče v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno 
v registračním systému ČSLH a v oficiálním zápisu o utkání. 

 
8. Rozhodčí je povinen poznamenat do zápisu o utkání start hráče bez jmenovky. Hráč smí 

bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních ELSD za příslušné družstvo klubu. 
Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za příslušné družstvo klubu 
bez jmenovky, bude klub, za jehož družstvo hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán 
finanční pokutou ve výši 2.000,- Kč. 

 
9. Podmínky účasti družstva klubu EC Red Bull Salzburg upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 88 

ze dne 8. 6. 2017. Utkání, v nichž je družstvo klubu EC Red Bull Salzburg uvedeno na 
prvním místě, se konají následovně: 

a) v 1. části na hřišti, které klub EC Red Bull Salzburg uvedl v přihlášce do soutěže 
ELSD (dále také jako „Hřiště“); 

b) v části 2a) - „O pořadí v play-off“ na Hřišti pouze v případě, souhlasí-li s konáním 
takového utkání na Hřišti družstvo hostujícího klubu; nesouhlasí-li družstvo 
hostujícího klubu s konáním utkání této části soutěže na Hřišti, koná se utkání na 
hřišti na území České republiky, které nebude vzdáleno více jak 50 kilometrů od 
hřiště družstva klubu, s nímž bude družstvo klubu EC Red Bull Salzburg tvořit 
dvojici pro nasazení družstev pro tuto část soutěže, a které bude řídícímu orgánu 
soutěže oznámeno nejpozději týden před začátkem této části soutěže; 



 
 

c) v části 2b) - „O umístění na 15. - 25. místě“ na Hřišti pouze v případě, souhlasí-li 
s konáním takového utkání na Hřišti družstvo hostujícího klubu; nesouhlasí-li 
družstvo hostujícího klubu s konáním utkání této části soutěže na Hřišti, koná se 
utkání na hřišti na území České republiky, které bude řídícímu orgánu soutěže 
oznámeno nejpozději týden před začátkem této části soutěže; 

d) v 3. části - „O účast v play-off“ na Hřišti pouze v případě, souhlasí-li s konáním 
takového utkání na Hřišti družstvo hostujícího klubu; nesouhlasí-li družstvo 
hostujícího klubu s konáním utkání této části soutěže na Hřišti, koná se utkání na 
hřišti na území České republiky, které bude řídícímu orgánu soutěže oznámeno 
nejpozději týden před začátkem této části soutěže; 

e) v části 4a) - „Play-off o účast na závěrečném turnaji“ na Hřišti s tím, že: 
- v osmifinále, je-li při sestavení dvojice pro toto kolo play-off družstvo 

klubu EC Red Bull Salzburg lépe umístěným družstvem po části 2a) - „O 
pořadí v play-off“, hrají se na Hřišti první a druhé utkání, třetí, případně 
čtvrté a páté utkání se hraje na hřišti družstva soupeře; 

- v osmifinále, je-li při sestavení dvojice pro toto kolo play-off družstvo 
klubu EC Red Bull Salzburg hůře umístěným družstvem po části 2a) - „O 
pořadí v play-off“, hrají se na Hřišti třetí a případně čtvrté utkání, první, 
druhé a případně páté utkání se hraje na hřišti družstva soupeře; 

- ve čtvrtfinále, je-li při sestavení dvojice pro toto kolo play-off družstvo 
klubu EC Red Bull Salzburg lépe umístěným družstvem po části 2a) - „O 
pořadí v play-off“, hrají se na Hřišti druhé a případně třetí utkání, první 
utkání se hraje na hřišti družstva soupeře; 

- ve čtvrtfinále, je-li při sestavení dvojice pro toto kolo play-off družstvo 
klubu EC Red Bull Salzburg hůře umístěným družstvem po části 2a) - „O 
pořadí v play-off“, hraje se na Hřišti první utkání, a to pouze v případě, 
souhlasí-li s konáním takového utkání na Hřišti družstvo hostujícího klubu; 
nesouhlasí-li družstvo hostujícího klubu s konáním utkání této části 
soutěže na Hřišti, koná se utkání na hřišti na území České republiky, které 
bude řídícímu orgánu soutěže oznámeno nejpozději týden před začátkem 
této části soutěže; druhé a případně třetí utkání se hrají na hřišti družstva 
soupeře; 

f) v části 4b) - „O udržení“ na Hřišti pouze v případě, souhlasí-li s konáním takového 
utkání na Hřišti družstvo hostujícího klubu; nesouhlasí-li družstvo hostujícího 
klubu s konáním utkání této části soutěže na Hřišti, koná se utkání na hřišti na 
území České republiky, které bude řídícímu orgánu soutěže oznámeno nejpozději 
týden před začátkem této části soutěže. 

 
10. Brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z Pravidla č. 40 bodu i., viz také Příloha 

č. 3 Všeobecných ustanovení). 
 
11. Evidence trestů dle čl. 529 odst. 2. SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší. 
 
12. Ze soutěže ELSD se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy 

povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) maximálně 5 hráčům ročníku narození 
2001 a mladším z jednoho klubu, a to pouze do soutěže RLSD; tito hráči mohou za 
družstvo RLSD v souladu s čl. 7 odst. 2. písm. a) bodem i. přestupního řádu mimo klubů 



 
 

extraligy a I. ligy nastupovat do 31. 12. 2017. Starším hráčům se hostování mezi 
soutěžemi (střídavý start) ze soutěže ELSD do RLSD nepovoluje. 

 
13. Všichni hráči nastupující v soutěži ELSD jsou povinni absolvovat povinné testování, a to 

následujícím způsobem:  
- Všeobecné testy (06/17 a 12/17) 
- Speciální testy (12/17 a 02/18) 
- Funkční vyšetření (08/17 - 09/17) 


