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Liga starších žáků „B“ 2000-2001                             
a liga mladších žáků „D“ 2002-2003 

 
 
Počet účastníků : 116 mužstev starších žáků 

128 mužstev mladších žáků ve 14 skupinách po 8-10 účastnících  
Počet utkání  : 28-34 
Hrací dny  : sobota nebo neděle 

(v případě dvoukola: nevložené kolo se hraje v sobotu, kolo vložené 
v neděli – může upřesnit losovací aktiv. Vložené kolo může být sehráno i 
v jiný den, ale pouze po vzájemné dohodě klubů) 

  
     
Systém soutěže 
 
1. část             
- ve skupinách dvoukolově každý s každým (14-18 utkání) 
 
2. část  a) nadstavbová část mužstev umístěných na 1. – 4. místě 

- družstva umístěná po 1. části na 1.-4. místě se na základě součtové tabulky SŽ „B“      
a MŽ „D“ slučují do nových skupin (F+G, H+I, J+K, L+M, N+O, P+R, T+S), hraje se 
dvoukolovým systémem (14 utkání) 
 
b) nadstavbová část mužstev umístěných na 5. – 10. místě 
- družstva umístěná po 1. části na 5.-10. místě na základě součtové tabulky SŽ „B“         
a MŽ „D“ dohrávají soutěž v původní skupině (10-14 utkání), o systému ve druhé části 
rozhodují dohody řídících KVV (možnost spojení jako v případě mužstev umístěných na 
1. – 4. místě po 1. části soutěže) 
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Technické normy 
 
1. V soutěži startují hráči ročníku narození:  

SŽ    2000-2001 (dívky i ročník 1999) 
max. 3 hráči ročníku 2002 (čl. 219 SDŘ), 

 MŽ    2002-2003 (dívky i ročník 2001) 
     max. 3 hráči ročníku 2004 (čl. 219 SDŘ), 
 
2. Pořádající klub je povinen po utkání zajistit kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně 

delegáta utkání. 
 
3. Hráči nastupují v utkáních na platné registrační průkazy. 

 
4. Všichni hráči musí absolvovat preventivní lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře, 

včetně vyšetření klidového EKG. 
 
5. Utkání ročníku 2002 a mladší se při hře „do těla“ řídí směrnicí ČSLH č. 55 - domácí ustanovení 

k Pravidlům ledního hokeje pro hru tělem a holí v žákovských kategoriích. 
 
6. Dle směrnice ČSLH č. 50 – trenérské licence, musí být hlavní trenér držitelem licence nejméně „B“, 

asistent držitelem nejméně licence C, C+mládež. 
 

7. Družstva SŽ „B“ startují ve společné skupině s družstvy SŽ a družstva MŽ „D“ startují ve společné 
skupině s družstvy MŽ. 

 
8. Mezi týmy SŽ „A“ a SŽ „B“ je volný pohyb hráčů. Stejné pravidlo platí i mezi týmy MŽ „C“ a         

MŽ „D“. V celém víkendu lze však nastoupit pouze za jeden tým. Není proto možné, aby hráč 
v sobotu hrál za SŽ „A“ a v neděli za SŽ „B“ (stejné pravidlo platí mezi všemi týmy SŽ „A“, SŽ „B“, 
MŽ „C“ a MŽ „D“). 

 
9. Více družstev jednoho klubu v téže soutěži startují jako dva samostatné kluby bez možnosti mezi 

sebou volné výměny hráčů. Tato družstva předkládají rozhodčím před utkáním společně 
s registračními průkazy i seznam hráčů, potvrzený řídícím orgánem soutěže, opravňující je 
startovat za dané družstvo, a to dle čl. 225 SDŘ. 

 
10. Od 1.6.2013 do 31.1.2014 mohou kluby uvolnit hráče jednotlivých družstev na hostování. Tito 

hráči mohou po uplynutí 30-ti dnů hostování ukončit. U klubů, jejichž družstva se účastní i            
SŽ „A“ 2000-2001 a MŽ „C“ 2002-2003 lze takto uvolnit na hostování hráče, pouze za 
předpokladu, že neklesne počet hráčů na jednotlivém seznamu pod stanovených „26+2“. 

 
11. V případě žádosti o další hostování téhož hráče v dané sezoně registrační oddělení žádost  schválí 

pouze do téhož klubu, ve kterém již v dané sezoně tento hráč hostoval; u klubů, jejichž družstva 
se účastní i SŽ „A“ 2000-2001 a MŽ „C“ 2002-2003 při zachování minimálního počtu hráčů „26+2“ 
na daném seznamu hráčů. 

 
 


