
XVI.     Soutěže starších žáků 2000-2001 a mladších žáků 2002-2003 
                                         v sezóně 2013 – 2014  
 

 

Skupiny starších žáků „A“ 2000-2001 a mladších žáků „C“ 2002-2003 

 

 1-A 

 

Ústecký 

 

2-B 

 

Jihočeský 

 

3-C 

 

Praha 

 

4-D 

 

Jihomoravský 

 

5-E 

 

Moravskoslezský 

 
1 Karlovy Vary Plzeň 1929 Slavia Praha Kometa Group Brno Vítkovice 

2 Litvínov České Budějovice Liberec Zlín Opava 

3 HK Kladno Písek Pardubice Warrior Brno Třinec 

4 Chomutov Tábor Mladá Boleslav Hodonín Poruba 

5 Ústí n. L.    Strakonice Hradec Králové Olomouc Frýdek Místek 

6 Litoměřice Jindřichův Hradec Krkonoše Přerov Havířov 

7 Hvězda Praha DDM Lužnice Letňany Šumperk Nový Jičín 

8 PZ Kladno Třemošná Kolín Třebíč Vsetín 

9 Kobra Praha Zbraslav Havl.Brod Jihlava Černí Vlci    

10 Sparta Praha     
 

Hrací systém  :                                     
-  čtyřkolově každý s každým bez nadstaveb, celkem 36 kol 

-  vítězové skupin SŽ „A“ sehrají závěrečný turnaj o MČR 

-  zahájení soutěže je 14.9. 2013 a ukončení 23.3. 2014  

-  do utkání (zápisu) lze zařadit maximálně tři mladší hráče (do SŽ ročník 2002 a do MŽ ročník 2004) 

-  všichni hráči musí absolvovat preventivní lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře, včetně vyšetření klidového EKG 

 

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

 6-F 

 

Karlovarský 

 

 

7-G 

 

Ústecký 

8-H 

 

Plzeňský 

9-I 

 

Jihočeský 

 

 

10-J 

 
Královéhradecký 

11-K 

 

Liberecký 

12-L 

 

Středočeský 

13-M 

 

Středočeský 

1 Karlovy Vary Litvínov Plzeň 1929 Č.Budějovice Hradec Králové Liberec Slavia Praha Sparta Praha 

2 Chomutov Ústí nad Labem Beroun Tábor Krkonoše Mladá Boleslav PZ Kladno Benátky 

3 Sokolov HK Kladno Příbram J.Hradec Jaroměř Jičín-N.Paka St.                        

Jičín           ml. 

Kobra Praha Kolín 

4 Kadaň Litoměřice Třemošná Písek Nový Bydžov Česká Lípa Hvězda Praha Letňany 

5 Cheb Děčín  Klatovy Lužnice Nové Město Frýdlant Mělník Podbl.Benešov 

6 Ostrov n.O.Čerti Bílina Domažlice Milevsko 2010  Opočno Lomnice n.Po. Zbraslav Kutná Hora 

7 Klášterec n.O. Most   Rokycany   Č. Krumlov Náchod                Poděbrady Černošice Vlašim 

8 Mannheim Roudnice n.L. 
        

Rakovník  ml Č.Krumlov          ml. Třebechovice 
                 

Jablonec        st. 
Vansdorf      ml.                    

Kralupy n.Vl.    st. 

V.Popovice      ml. 
Sedlčany           st. 

Nymburk         ml. 

9 Tachov-M.Lázně Louny Strakonice Hluboká n.Vlt.    ml.  Hronov    ml.                 

10  Děčín           ml.  Milevsko 2010    ml.     

 14-N 

 

Vysočina 

 

 

15-O 

 

Pardubický 

16-P 

 

Zlínský 

17-R 

 

Jihomoravský 

 

 

18-S 

 

Olomoucký 

19-T 
 

Moravskoslezský 

Po základní dvoukolové části se družstva 

umístěná na 1.- 4.místě 

slučují do nových skupin 

(F+G,H+I,J+K,L+M,N+O,P+R,T+S). 

O systému soutěže pro družstva umístěná 

na 5. – 10. místě rozhodují 

řídící KVV 

1 Jihlava Pardubice Zlín Kometa Group Prostějov Vítkovice společná nadstavba KVV – II.část 

2 Havlíčkův Brod Chrudim Brumov Bylnice Warior Brno Přerov Poruba   
3 Žďár n. Sázavou Skuteč Vsetín Znojmo Šumperk Karviná F-Karlovarský G-Ústecký 

4 Třebíč Polička Kroměříž Technika Brno Olomouc Třinec H-Plzeňský I-Jihočeský 

5 Chotěboř Čes.Třebová Uher. Hradiště Hodonín Nový Jičín Orlová J-Královéhradecký K-Liberecký 

6 Ledeč n. Sázavou Choceň Val. Meziříčí Břeclav Černí Vlci Havířov L-Středočeský M-Středočeský 

7 Velké Meziříčí Lanškroun Uherský Brod EAC Vídeň     Uničov Opava N-Vysočina O-Pardubický 

8 Pelhřimov Hlinsko Uherský Ostroh Tigers Vídeň         Studénka Frýdek Místek P-Zlínský R-Jihomoravský 

9 M.Budějovice  ml. Mor. Třebová  Boskovice        st. 

Blansko           ml. 

Krnov I     ml.        

 

Čes.Těšín     ml. T-Moravskoslezský S-Olomoucký 

10  Litomyšl  Vyškov           ml. Krnov II    ml.       Bohumín      ml.   

11         

 

Hrací systém  : 

-  v I.části ve všech skupinách dvoukolově každý s každým  (ukončení nejpozději do 15.12.2013) 

-  ve II.části se spojují do skupin „dvoudružstva“ umístěná na 1. – 4. místě a po zvážení družstva umístěná na 5. – 10 místě 

   (součtová tabulka MŽ + SŽ) 

-  skupiny „1-4“ pokračují ve skupině o osmi dvoukolovým systémem  (ukončení nejpozději 16.3. 2014) 

-  o systému ve druhé části pro družstva umístěná na 5. – 10. místě rozhodují dohody řídících KVV  

-  do utkání (zápisu) lze zařadit maximálně tři mladší hráče (do SŽ ročník 2002 a do MŽ ročník 2004) 
-  všichni hráči musí absolvovat preventivní lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře, včetně vyšetření klidového EKG 



Upřesňující technické normy pro soutěže mladších žáků „C“  a starších žáků „A“                                        

 

Startují  :  MŽ -  startují hráči dvouročníku 2002-2003 (dívky navíc i ročník 2001) 

   - do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči  ročníku 2004 

     (po splnění čl.219 SDŘ) 

 

  SŽ   - startují hráči dvouročníku 2000-2001 (dívky navíc i ročník 1999) 

    - do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči  ročníku 2002 

     (po splnění čl.219 SDŘ) 

 

  V případě neoprávněného startu hráče (start na cizí RP) se uděluje finanční postih 10.000,- Kč. 

   Současně se trenéru zastavuje činnost na jeden rok s přerušením. 

 

Pohyb hráčů : 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").   

 

Zahájení : 14. 09. 2013 

Ukončení : 23. 03. 2014 

 

Hrací systém :  -  v pěti skupinách celkem 47 klubů se dvěma družstvy  SŽ“A“ a MŽ „C“  

   -  jednotný dvoubodový systém (čl.402 SDŘ) 

   -  ve skupinách čtyřkolové rozlosování každý s každým (36 kol) se stejnou termínovou listinou 

   -  hraje se formou dvojutkání,  zahajují MŽ 

   -  úprava ledové plochy vždy po dvou třetinách, rozbruslení 10 min. bez následné úpravy ledu 

 

Postup a sestup :  Pouze pro vítěze skupin SŽ „A“  bude organizován turnaj o přeborníka ČR . 

   Nikdo nikam nesestupuje.  

 

Hrací dny  : Hracím dnem je sobota.  

   Herním dnem vloženého kola je středa (pokud se kluby nedohodnou jinak). 

 

 

Volné termíny : Pro turnaje ČSLH výběrů krajů ročníků 1999 a 2000 jsou určeny následující termíny  

  (pro ročník 1999 jsou to soboty, pro ročník 2000 neděle) 

  

  I. 9.-10.11.2013 

  II. roč. 1999 :  19.-24.1.2014 (ZODM–Vysočina),  roč. 2000 : 26.1.2014  

   III. roč. 2000 :  23.3.2014  

     

Začátky utkání : Pokud se kluby nedohodnou jinak, platí pro začátky prvního utkání následující upřesnění 

  -  víkend (svátek)   09:00 – 17:00 hodin 

 

  -  pracovní den   do 100 km 11:00 – 17:00 hodin 

       nad 100 km  11:00 – 16:00 hodin 

 

Ostatní : a) Všichni hráči musí absolvovat lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře,  

    včetně vyšetření klidového EKG.  Vybavení stadionu defibrilátorem se doporučuje. 

   b) Pořádající klub je povinen po utkání zajistit kopii „Zápisu o utkání“  pro hostující družstvo. 

  c) Pořádající klub je povinen první pracovní den po utkání do 09:00 hodin nahlásit výsledek 

    utkání na řídící krajský svaz. 

  d) Dle směrnice ČSLH č. 50 musí být hlavní trenér držitelem trenérské licence nejméně „B“, 

    asistent držitelem nejméně licence C,C+mládež. 

  e) Rozhodčí je povinen první pracovní den (dle směrnice CSLH č. 49) zpracovaný Zápis o  

    utkání odeslat na řídící krajský svaz dané skupiny. 

   f) Utkání SŽ „A“ 2000-2001 jsou řízena třemi rozhodčími, utkání MŽ „C“ dvěma. 

  g) Utkání ročníku 2002 a mladší se při hře „do těla“ řídí směrnicí ČSLH č. 55 (str.       RS) 



Upřesňující technické normy pro soutěže mladších žáků „D“  a starších žáků „B“                                       

 

Startují  :  MŽ -  startují hráči dvouročníku 2002-2003 (dívky navíc i ročník 2001) 

   - do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči  ročníku 2004 

     (po splnění čl.219 SDŘ) 

 

  SŽ   - startují hráči dvouročníku 2000-2001 (dívky navíc i ročník 1999) 

    - do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči  ročníku 2002 

     (po splnění čl.219 SDŘ) 

 

 

  V případě neoprávněného startu hráče (start na cizí RP) se uděluje finanční postih 10.000,- Kč. 

   Současně se trenéru zastavuje činnost na jeden rok s přerušením. 

 

Pohyb hráčů : 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").  

 

Hrací systém :  -  v 14-ti skupinách  převážně s MŽ i SŽ     

   -  jednotný dvoubodový systém pro I. i II. část (čl.402 SDŘ) 

   -  není povinností klubů do soutěže přihlašovat oba týmy 

 

 

  I. část  -  dvoukolové rozlosování každý s každým – 14 nebo 18 kol  

                          (podle počtu klubů ve skupině) 

  

  II. část -  na základě součtové tabulky LMŽ+LSŽ družstva umístěná na 1. – 4. místě  

     postupují se stejně umístěnými družstvy přidělené skupiny do skupiny o  

     osmi, rovněž tak družstva umístěná na 5.–10. místě do sk. o osmi/ deseti. 

     Zda opravdu sloučit i družstva umístěná na 5.-10.místě je v kompetenci daných  

     řídících KVV. 

    - klub, který má v soutěži pouze jedno družstvo, startuje ve II. části automaticky 

     ve skupině „5-9“ 

   - výsledky z I. části se do II. části nikde nezapočítávají 

   - družstva  „1-4“ ve skupině o osmi pokračují dvoukolovým rozlosováním  

     každý s každým 

    - družstva „5-8“ či „5-9“ ve skupině o osmi/deseti pokračují jednokolovým  

      či dvoukolovým rozlosováním (v kompetenci řídících KSLH),  

 

    - kraje se společnou nadstavbou (II.část) 

 

  6-F Karlovarský   7-G Ústecký 14-N Vysočina 15-O  Pardubický 

  8-H Plzeňský   9-I  Jihočeský 16-P  Zlínský 17-R  Jihomoravský 

10-J  Královéhradecký 11-K Liberecký 18- S Olomoucký 19-T  Moravskoslezský 

12-L Středočeský 13-M Středočeský   

 

  -  hraje se formou dvojutkání,  zahajují MŽ  

   -  úprava ledové plochy vždy po dvou třetinách, rozbruslení 10 min. bez následné úpravy ledu 

 

Zahájení soutěže : I. část  nejdříve 14.9. 2013 

                                    II.část  4.1. 2014 

 

Ukončení soutěže : I. část   15.12.2013 

   II.část  nejpozději   16. 3.2014  

 

Postup a sestup :  Nikdo nikam nepostupuje ani nesestupuje.  

 

 

 



  

Hrací dny  : Hracím dnem je 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. 

 

 

Volné termíny : Pro turnaje ČSLH výběrů krajů ročníků 1999 a 2000 jsou určeny následující termíny  

  (pro ročník 1999 jsou to soboty, pro ročník 2000 neděle) 

  

  I. 9.-10.11.2013 

  II. roč. 1999 :  19.-24.1.2014 (ZODM–Vysočina),  roč. 2000 : 26.1.2014  

   III. roč. 2000 :  23.3.2014  

 

     

Začátky utkání : Pokud se kluby nedohodnou jinak, platí pro začátky prvního utkání následující upřesnění 

  -  víkend (svátek)   09:00 – 17:00 hodin 

 

  -  pracovní den   do 100 km 11:00 – 17:00 hodin 

       nad 100 km  11:00 – 16:00 hodin 

 

Ostatní : a) Všichni hráči musí absolvovat lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře,  

    včetně vyšetření klidového EKG.  Vybavení stadionu defibrilátorem se doporučuje. 

   b) Pořádající klub je povinen po utkání zajistit kopii „Zápisu o utkání“  pro hostující družstvo. 

  c) Pořádající klub je povinen první pracovní den po utkání do 09:00 hodin nahlásit výsledek 

    utkání na řídící krajský svaz. 

  d) Dle směrnice ČSLH č. 50 musí být hlavní trenér držitelem trenérské licence nejméně „B“, 

    asistent držitelem nejméně licence C,C+mládež. 

  e) Rozhodčí je povinen první pracovní den (dle směrnice CSLH č. 49) zpracovaný Zápis o  

    utkání odeslat na řídící krajský svaz dané skupiny. 

   f) Obě utkání  SŽ „B“ i MŽ „D“  jsou řízena dvěma rozhodčími.  

  g) Utkání ročníku 2002 a mladší se při hře „do těla“ řídí směrnicí ČSLH č. 55 (str.31 RS) 

 

 

 
 


