II. liga ČR
Počet účastníků
Počet utkání
Hrací dny

:
:
:

24
42 - 61
středa, sobota

Systém soutěže
1. část:
- 24 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 8 družstev ve skupině „Sever“, 8 družstev ve
skupině „Jih“ a 8 družstev ve skupině „Východ“; družstva se utkají šestikolově každý
s každým (42 utkání).
2. část
a) - Předkolo play-off:
- družstva umístěná po 1. části ve skupině „Sever“ na 3. až 6. místě sehrají předkolo play-off
na 3 vítězná utkání (3-5 utkání), s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že
nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře a
druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1.
části. První, třetí a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části,
druhé a případně čtvrté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře.
- družstva umístěná po 1. části ve skupině „Jih“ na 3. až 6. místě sehrají předkolo play-off na
3 vítězná utkání (3-5 utkání), s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že
nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře a
druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1.
části. První, třetí a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části,
druhé a případně čtvrté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře.
- družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 3. až 6. místě sehrají předkolo playoff na 3 vítězná utkání (3-5 utkání), s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že
nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře a
druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1.
části. První, třetí a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části,
druhé a případně čtvrté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře.
b) - O udržení ve II. lize ČR:
- dvě družstva, která z družstev umístěných po 1. části ve skupinách „Sever“, „Jih“ a
„Východ“ na 8. místě dosáhla nejnižšího pořadí dle čl. 418 SDŘ, se utkají na tři vítězná utkání
(3-5 utkání) s tím, že v této části soutěže platí, že první, třetí a případně páté utkání se hraje
u lépe umístěného družstva po 1. části určeného dle čl. 418 SDŘ, druhé a případně čtvrté
utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře. Poražené družstvo sestupuje do
příslušné krajské soutěže.
3. část - Play-off:
- play-off „Sever“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Sever“ na 1. a 2. místě, a dále
dvě vítězná družstva z 2. části - „Předkolo play-off“ ze skupiny „Sever“ sehrají 2 kola

(semifinále a finále) play-off s tím, že obě kola play-off se hrají na 3 vítězná utkání (3-10
utkání). Pro sestavování dvojic platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje
s družstvem umístěným po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části
s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části. Ve všech kolech této části soutěže se
první, třetí a případně páté hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, druhé a případně
čtvrté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře.
- play-off „Jih“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Jih“ na 1. a 2. místě, a dále dvě
vítězná družstva z 2. části - „Předkolo play-off“ ze skupiny „Jih“ sehrají 2 kola (semifinále a
finále) play-off s tím, že obě kola play-off se hrají na 3 vítězná utkání (3-10 utkání). Pro
sestavování dvojic platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem
umístěným po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části s druhým
nejhůře umístěným družstvem po 1. části. Ve všech kolech této části soutěže se první, třetí a
případně páté hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, druhé a případně čtvrté utkání u
družstva umístěného po 1. části hůře.
- play-off „Východ“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 1. a 2. místě, a
dále dvě vítězná družstva z 2. části - „Předkolo play-off“ ze skupiny „Východ“ sehrají 2 kola
(semifinále a finále) play-off s tím, že obě kola play-off se hrají na 3 vítězná utkání (3-10
utkání). Pro sestavování dvojic platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje
s družstvem umístěným po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části
s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části. Ve všech kolech této části soutěže se
první, třetí a případně páté hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, druhé a případně
čtvrté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře.
4. část
a) - O postup do baráže o Chance ligu:
- vítězné družstvo z play-off „Sever“ po 3. části - „Play-off“, vítězné družstvo z play-off „Jih“
po 3. části - „Play-off“ a vítězné družstvo z play-off „Východ“ po 3. části - „Play-off“ se utkají
dvoukolově každý s každým (4 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání
z předchozích částí soutěže nezapočítávají.
Vítěz této části soutěže postupuje do části Chance ligy 4b) - „O udržení, resp. o postup do
Chance ligy“ o účast v Chance lize pro sezónu 2021/2022.
b) - Kvalifikace o postup do II. ligy ČR:
- z vítězů jednotlivých krajských soutěží budou sestaveny kvalifikační skupiny a z nich dvě
vítězná družstva získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži II. liga ČR pro sezónu
2021/2022.

Utkání 1. části a části 4a) - „O postup do Chance ligy“ se hrají tříbodovým systémem dle čl.
403 odst. 1. 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 2a) - „Předkolo play-off“, 2b) - „O udržení ve II. lize ČR“ a 3. části - „Play-off“ 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.

Utkání části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“, není-li níže stanoveno jinak, se hrají
tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání po skončení
základní hrací doby, 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.
Účastní-li se příslušné kvalifikační skupiny v části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“
právě 2 družstva, utkání se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo
bude určeno podle čl. 417 SDŘ. Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz kvalifikační
skupiny, pokračuje se v souladu s čl. 417 písm. i) SDŘ do rozhodnutí dle čl. 404 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.

Technické normy
1. Družstvo klubu II. ligy ČR je pro utkání II. ligy ČR povinno nastoupit ve stanoveném počtu
hráčů dle čl. 318 SDŘ, tj.:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 20 hráčů do pole.
2. V utkání II. ligy ČR může dle odst. 1. těchto technických norem za družstvo nastoupit
maximálně 22 hráčů, a to následovně:
a) 2 brankáři ve věku 23 let a starší (tj. ročník nar. 1997 a starší) a 20 hráčů do
pole, přičemž z toho maximálně 17 hráčů do pole může být ve věku 23 let a
starší (tj. ročník nar. 1997 a starší), nebo
b) 2 brankáři, přičemž z toho maximálně 1 brankář může být ve věku 23 let a
starší (tj. ročník nar. 1997 a starší) a 20 hráčů do pole, přičemž z toho
maximálně 18 hráčů do pole může být ve věku 23 let a starší (tj. ročník nar.
1997 a starší).
3. V utkání II. ligy ČR může za družstvo nastoupit maximálně 5 Cizinců.
4. V utkání II. ligy ČR může za družstvo nastoupit celkem maximálně 5 hráčů ve věku 21-22
let na střídavé hostování dle čl. 7 odst. 3. Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy
a čl. 26 přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (tj. hráčů ročníku narození 1998 a
1999), přičemž není omezen počet hráčů mladších startujících na střídavé hostování (tj.
hráčů ročníku narození 2000 a mladších).
5. V části 4a) - „O postup do Chance ligy“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti
hráči, kteří v sezóně 2019-2020 za příslušný Klub odehráli v 1. části minimálně 20 utkání,
přičemž platí následující výjimky:
- Podmínku 20 odehraných utkání za příslušný Klub nemusí splnit ten hráč, který získal
oprávnění hrát za klub do 15. 12. 2019 a v následujícím období nesehrál žádné
soutěžní utkání za jiný Klub,
- Podmínku 20 odehraných utkání za příslušný Klub nemusí splnit takový brankář,
pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání a utkání,
kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl,
rovnal minimálně 20.
6. Podmínky účasti družstva klubu China Golden Dragon upravuje vnitřní směrnice ČSLH č.
88 ze dne 8. 6. 2017. Družstvo klubu China Golden Dragon se účastní pouze 1. části bez
možnosti postupu do dalších částí soutěže II. liga ČR.
7.5. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 116 ze dne 30. 7. 2020 povinen
zajistit při utkání přítomnost lékaře.
8. Klub je povinen před utkáním II. ligy ČR předložit hlavním rozhodčím kromě trenérských
průkazů trenérů družstva klubu též platné funkcionářské průkazy všech osob, které mají
při příslušném utkání II. ligy ČR působit na hráčské lavici družstva klubu a které
v příslušném utkání nevykonávají činnost trenéra nebo nejsou hráčem v dresu ve smyslu

Pravidel. V případě vedoucího družstva je vždy vyžadováno předložení platného
funkcionářského průkazu, a to bez ohledu na skutečnost, zda je vedoucí družstva zároveň
hráčem v dresu ve smyslu Pravidel, vlastníkem platného trenérského průkazu, nebo přímo
osobou vykonávající v předmětném utkání činnost trenéra.
9.6. Pořádající klub je povinen před utkáním II. ligy ČR předat 10 vstupenek na příslušné
utkání II. ligy ČR pro potřeby hostujícího družstva, přičemž v části 2a) - „Předkolo playoff“, 3. části - „Play-off“ a části 4a) - „O postup do Chance ligy“ se tento počet zvyšuje na
20 vstupenek.
10.7. V první polovině 1. části soutěže domácí družstvo nastupuje k utkání v tmavých
dresech, družstvo hostující v dresech světlých, ve druhé polovině 1. části soutěže
nastupuje domácí družstvo ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých. Ve
všech následujících částech soutěže (tj. v utkáních části 2a) - „Předkolo play-off, 2b) - „O
udržení ve II. lize ČR“, 3. části - „Play-off“, části 4a) - „O postup do Chance ligy“ a části 4b)
- „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“) domácí družstvo nastupuje k utkání v tmavých
dresech, družstvo hostující v dresech světlých.
11.8. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem, brankař může mít odlišnou barvu
kalhot (výjimka z čl. 40 bodu i. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro
sezónu 2020-2021 se jedná o ročník narození 2003), a mladší, musí nosit obličejovou
masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (výjimka
z čl. 190 bodu ii. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
12.9. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to
s výjimkou části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“.

