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1. liga ČR 
 

 

Počet účastníků: 16 

 

Hrací dny:  středa, sobota (pondělí) 

 

Technické normy: Start cizinců je omezen na maximálně 4 hráče v zápise o utkání. 

        

Systém soutěže: 44-70 utkání 

 

 1. část – dlouhodobá 

 16 mužstev dvoukolově každý s každým (30 utkání) 

 

 2. část – A skupina 

 mužstva umístěná po 1. části na 1. - 8. místě dvoukolově každý s každým (14 utkání) 

 

 2. část – B skupina 

 mužstva umístěná po 1. části na 9. - 16. místě dvoukolově každý s každým (14 utkání)  

 

 3. část – předkolo play-off 

mužstva umístěná po 2. části ve skupině A na 5. a 8. místě a ve skupině B na  

9. - 12. místě sehrají předkolo play-off (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) na tři vítězství (3-5 utkání do 

rozhodnutí) 

 

 4. část – závěrečná  

  a) play-off o postup do „baráže“ extraligy 

mužstva umístěná po 2. části ve skupině A na 1. - 4. místě a vítězná mužstva z předkola play-

off sehrají tři kola (čtvrtfinále, semifinále, finále) play-off (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) vždy na čtyři 

vítězství (4-21 utkání do rozhodnutí)  

vítěz finále play-off postupuje do „baráže“ extraligy a stává se vítězem 1. ligy ČR 

  b) o udržení/postup do 1. ligy ČR („baráž“ 1.ligy ČR) 
mužstva umístěná po 2. části ve skupině B na 15. a 16. místě a tři vítězové skupin 2. ligy ČR 

dvoukolově každý s každým (10 utkání);  

mužstva umístěná v „baráži“ na 1. - 2. místě jsou účastníky1.ligy ČR pro příští soutěžní 

ročník, mužstva umístěná na 3. - 5. místě jsou pro příští sezónu účastníky 2. ligy ČR. 
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Technické normy 

a) V utkání může nastoupit maximálně 5 hráčů na „střídavé hostování“ dle čl. 28, z nichž musí být 

minimálně 2 hráči do 21 let! 

1. Z Extraligy mohou nastoupit maximálně 3 hráči do 23 let 

2. Z 2. ligy mohou nastoupit maximálně 3 hráči starší 21 let    

b) Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) z vyšší do nižší soutěže nebo z nižší do vyšší soutěže je 

omezeno počtem 26 utkání odehraných ve vyšší soutěži. Po odehrání tohoto počtu utkání ve vyšší soutěži 

může hráč pokračovat v příslušné sezóně pouze v jednom klubu a soutěži. 

c) Hráč, který odehrál ve vyšší soutěži 26 a více utkání, může přestoupit do nižší soutěže (do 31.1.b.r.), ale 

bez možnosti povolení střídavého hostování do vyšší soutěže. Po odehrání 26. utkání ve vyšší soutěži může 

hráč pokračovat pouze v jednom klubu a v jedné soutěži. 

d) V 1. lize ČR mohou startovat pouze hráči se zaregistrovanou hráčskou smlouvou a jejími dodatky 

(netýká se hráčů juniorského věku). Bez zaregistrované smlouvy může hráč odehrát jedno ligové utkání. 

Případný start v dalším utkání je považován za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky. 

e) Do začátku soutěže předloží všechny kluby 1. ligy ČR ke kontrole a registraci hráčské smlouvy, včetně 

všech dodatků, všech hráčů spolu se seznamem hráčů majících platnou smlouvu z loňského ročníku. 

f) V utkání mohou nastoupit 4 cizinci /výklad „cizinec“ dle RS všeobecná ustanovení/ 

g) Pořádající klub je povinen zajistit při utkání lékaře 

h) Pořádající klub je povinen zajistit při utkání bezpečnost autobusu hostujícího klubu 

i) Družstvo nemusí přikládat k zápisu potvrzení o ostaršení hráčů /SDŘ LH čl.217/ 

j) Hostování a přestupy hráčů dle PŘ čl. 24-28 pro 1. ligu ČR platí minimálně na dobu 30 dnů  

k) Domácí kluby natáčí utkání ve všech částech 1. ligy na video nebo DVD včetně přerušení, kopii video 

kazety nebo DVD předává hostujícímu týmu a rozhodčím 

l) Vyšší tresty ze základní části se do play-off nepřenášejí 

m) Hráči v utkáních 1. ligy startují na hráčské průkazy. O oprávněnosti startu hráčů v případě nejasností 

rozhoduje organizační pracovník soutěže 

 



3 
 

Součinnost při zpracování elektronického zápisu o utkání 

V sezóně 2010/11 budou na zpracování zápisu o utkání pracovat dva zapisovatelé. Jeden povede papírovou podobu 

zápisu (označovaný jako „zapisovatel“), druhý povede ve specializované aplikaci elektronickou podobu (označovaný 

jako (E-zapisovatel) 

Kluby jsou povinny: 

a) Určit zodpovědnou osobu/y, která bude klub v průběhu sezóny v záležitostech zpracování elektronického zápisu 

o utkání zastupovat. 

b) Pro každé utkání určit osobu, která bude připravena poskytnout nutnou personální podporu (zodpovědný 

funkcionář/pracovník klubu), který setrvá na stadionu a je k dispozici E-zapisovateli, dokud ten neskončí svoji 

činnost úspěšným odesláním zápisu do databáze ČSLH a vytisknutím příslušného počtu kopií zápisu. 

c) Skladovat technické vybavení, které kontaktní osoba klubu převezme od ČSLH na základě předávacího protokolu 

(notebook, tiskárna, připojení k internetu), a udržovat toto vybavení v provozuschopném stavu. 

d) Před utkáním (min. 60 minut) předat E-zapisovateli plně funkční a připravený notebook s příslušenstvím 

(nainstalovaný SW, myš, napájecí kabel s adaptérem, datový kabel, 100% nabité baterie). Toto technické 

vybavení po ukončení práce zapisovatele odebrat a uskladnit. 

e) Na požádání poskytnout E-zapisovateli veškeré nutné technické a materiální podmínky (tiskárna, kopírka, fax, 

papír, apod.). 

f) Poskytnout pro nerušenou práci E-zapisovatele vhodnou místnost poblíž boxu činovníků a/nebo kabiny 

rozhodčích vybavenou alespoň napájecí a datovou přípojkou. 

g) V boxu činovníků zajistit prostor pro dva zapisovatele, dále pak napájecí a datovou přípojku. 

h) Při poruše technického vybavení neprodleně informovat pracovníka ČSLH Marka Chlupatého, tel.: 776 737 801. 

i) Umožnit po utkání odeslání zápisu faxem nebo e-mailem. (Bude využito, pokud dojde k problémům při tvorbě 

elektronického zápisu.) 

j) Vyplatit E-zapisovateli odměnu dle sazebníku ČSLH. 


