
Extraliga juniorů 
 
 
Počet účastníků: 22 
 
Hrací dny:  čtvrtek, pátek, sobota (pondělí) 
 
Systém soutěže: 52-66 utkání 
 
 1. část – dlouhodobá 
  22 mužstev dvoukolově každý s každým (42 utkání) 
 
 2. část – A skupina 
  mužstva umístěná po 1. části na 1. - 6. místě dvoukolově každý s každým (10 
 utkání) 
 
 2. část – B skupina 
 mužstva umístěná po 1. části na 7. - 12. místě dvoukolově každý s každým 
 (10 utkání) 
 
 2. část – C skupina 
 mužstva umístěná po 1. části na 13. - 22. místě dvoukolově každý s každým 
 (18 utkání) 
   
 3. část – závěrečná  
  a) play-off o titul „Mistr České republiky“ 
  mužstva umístěná po 2. části ve skupině A na 1. - 6. místě a mužstva 
  umístěná ve skupině B na 7. - 8. místě sehrají tři kola (čtvrtfinále,  
  semifinále, finále) play-off (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) vždy na dvě vítězství 
  (první utkání  osmifinále se hraje u hůře umístěného družstva ze  
  základní části, druhé a  případně třetí se hraje u lépe umístěného  
  družstva). Vítěz finále play-off obdrží titul „Mistr České republiky“ 
 
              b) o udržení/postup do Extraligy juniorů („baráž“ Extraligy juniorů) 
  mužstvo umístěné po 2. části ve skupině C na 18. místě a tři vítězové 
  skupin Ligy juniorů dvoukolově každý s každým (6 utkání);  

  mužstvo umístěné v „baráži“ na 1. místě je účastníkem Extraligy juniorů 
  pro příští soutěžní ročník, mužstva umístěná na 2. - 4. místě jsou pro 
  příští sezónu účastníky Ligy juniorů;  

  mužstva umístěná po 2. části ve skupině C na 19. - 22. místě sestupují 
  a pro příští sezónu jsou účastníky Ligy juniorů. 

 
Hodnocení: 3 body za vítězství v normální hrací době, v případě nerozhodného 

výsledku obě družstva získají po bodu, po 2. min přestávce následuje 5 
min. prodloužení (bez úpravy ledu), každé družstvo hraje v  prodloužení   
v počtu čtyř hráčů a jednoho brankáře, nedojde-li k rozhodnutí 
pokračuje se samostatnými nájezdy podle čl. 406 SDŘ LH. Vítěz 
získává druhý bod.  

 
 
 



Technické normy:  
a) Hráči narození v roce 1991 a 1992; možnost zařazení maximálně 3 hráčů a 
1 brankáře ročníku 1990 a maximálně 5 hráčů a 1 brankáře ročníku 1993 v zápise o 
utkání.  
Start cizinců je omezen na maximálně 2 hráče v zápise o utkání. Výše poplatků za 
nového cizince zůstává 100 tis.Kč za hráče a 200 tis. Kč za brankáře. 

b) Pořádající klub je povinen zajistit při utkání zdravotní službu. 

c) Pořádající klub je povinen zajistit při utkání bezpečnost auta rozhodčích a 
autobusu hostujícího družstva. 

d) Pořádající klub je povinen po utkání zajistit kopii „Zápisu o utkání“ pro hostující 
družstvo, případně delegáta. 

e) „Domácí“ nastupují k utkání ve světlých dresech, „hosté“ v tmavých. Na dresech 
jsou povinné jmenovky, první dvě utkání hráče v družstvu mohou být sehrána bez 
jmenovky 

f) Družstvo nemusí přikládat k „Zápisu“ potvrzení o ostaršení hráčů /SDŘ LH čl.219/ 

g) Brankař může mít jinou barvu kalhot. 

h) Brankaři nastupují se zmenšenou výstrojí dle Reglementu IIHF (viz. „Všeobecná 
ustanovení“). 

i) Hráči nastupují v utkání na platné registrační průkazy. 

j) Hráči nastupující v baráži musí mít odehráno min. 50% utkání v základní části 
(sčítá se počet startů za družstvo juniorů případně dorostu nebo mužů v daném 
klubu).          

k) Hráči širšího kádru národního týmu U18 musí nosit hráčskou obličejovou masku 
po celou sezónu.     



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. 

 

 
 
 
 


