KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ
Účastníci:
dle pořadí v sezóně
2017-2018

1.
2.
3.
4.
5.

HC Slovan Moravská Třebová
HC Kohouti Česká Třebová
HC Hlinsko
HC Litomyšl
HC Chrudim

6.
7.
8.
9.
10.

HC Chotěboř
HC Spartak Choceň
HC Světlá nad Sázavou
TJ Lanškroun
HC Skuteč

Herní systém:
1. část: dvoukolově každý s každým, tj. 18 utkání, o pořadí pro 2. část.
2. část: skupina A – týmy na 1. až 6. místě po 1. části hrají dvoukolově, tj. 10 utkání, o pořadí pro nasazení do
play off. Započítávají se všechny výsledky z 1. části.
Skupina B – týmy na 7. až 10. místě hrají dvoukolově, tj. 6 utkání, o dvě postupová místa do play off o
Přeborníka kraje. Započítávají se všechny výsledky z 1. části. Ostatní týmy hrají o Pohár Vladimíra
Martince.
3. část: play off „O přeborníka kraje.“
ČF: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 na tři vítězná utkání o postup do semifinále. Začíná se na hřišti lépe umístěného
týmu po 2. části soutěže. Vítězové postupují do SF, poražení doplní skupinu o Pohár Vladimíra Martince
s tím, že dva nejlépe umístěné týmy po 2. části vyřazené ve ČF postupují přímo do semifinále o Pohár Vl.
Martince, ostatní hrají předkolo play off o Pohár VM.
SF: vítězové QF na tři vítězná utkání. Začíná se na hřišti lépe umístěného týmu po 2. části. Případný
čtvrtý a pátý zápas bude sehrán v úterý a ve čtvrtek.
F: vítězové SF na tři vítězná utkání. Začíná se na hřišti lépe umístěného týmu po 2. části.
o 3. m.: poražení v SF na dvě utkání (venku-doma, dvoubodový systém). Začíná se na hřišti hůře
umístěného týmu po 2. části. Celkově 3. místo obsadí družstvo, které získá z obou utkání vyšší počet
bodů. Při rovnosti bodů se utkání prodlužuje 5 minut, popř. následují samostatné nájezdy v sérii po
třech na každé straně a následně po jednom do rozhodnutí (s výměnou pořadí).
Skupina „B“ play off o „Pohár Vladimíra Martince.“
Týmy, které skončí na 9. až 10. místě po 2. části, hrají spolu dvoukolově mezičást, tj. 2 utkání, o lepší
nasazení do ČF. Započítávají se všechny výsledky z 1. a 2. části.
Předkolo play off: 3-10, 4-9, na dvě vítězná utkání o postup do semifinále. Začíná se na hřišti lépe
umístěného týmu po 2. části soutěže. Číslo 3 pro nasazení má třetí nejlépe umístěný tým po 2. části
vyřazený ve ČF sk. A. Číslo 4 má čtvrtý nejlépe umístěný tým po 2. části vyřazený v ČF sk. A. Číslo 9 a 10
mají týmy podle konečné tabulky mezičásti. Vítězové postoupí do semifinále, poražení v soutěži končí. O
jejich konečném pořadí rozhoduje umístění po 2. části soutěže, resp. mezičásti.
SF: 1-4, 2-3 na dvě vítězná utkání. Začíná se na hřišti lépe umístěného týmu po 2. části.
F: vítězové SF na dvě vítězná utkání. Začíná se na hřišti lépe umístěného týmu po 2. části.
o 3. m.: poražení v SF na dvě utkání (venku-doma, dvoubodový systém). Začíná se na hřišti hůře
umístěného týmu po 2. části. Celkově 3. místo v play off o Pohár Vladimíra Martince obsadí družstvo,
které získá z obou utkání vyšší počet bodů, při rovnosti bodů následují samostatné nájezdy v sérii po
třech na každé straně a následně po jednom do rozhodnutí (s výměnou pořadí).
Postup: Družstvo, které se po 2. části soutěže umístí na 1. místě, získá právo účasti v kvalifikaci o 2. ligu ČR.
Případná termínová kolize kvalifikace s play off KLM bude účastníka kvalifikace diskvalifikovat z play off,
popř. bude řešena operativně.
Sestup:
Hrací dny:

Družstva, která se umístí na celkovém 1. až 8. místě mají zajištěnou účast v KLM v sezóně
2019/2020, ostatní budou hrát KSM, bude-li taková soutěž zřízena a pokud ne, pokračují v KLM.
neděle, středa, případné 4. a 5. utkání SF a předkolo play off Poháru VM úterý a čtvrtek.
Jestliže nebude utkání sehráno v řádném termínu, je stanoven jako oficiální náhradní hrací den
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pátek (pokud se kluby nedohodnou jinak). Jestliže bude důvodem nesehrání utkání v řádném
termínu nedostatečný počet hráčů, bude provinivší se klub sankcionován částkou 10.000 Kč ve
prospěch KSLH. Utkání 1. a 2. části mohou být se souhlasem soupeřů sehrána i ve čtvrtek, resp.
v sobotu. Poslední kolo 1. i 2. části musí být odehráno ve stejný den a ve shodný čas nebo dříve,
ne však později.
Termíny:
1. + 2. část
3. část
zahájení:
30. 09. 2018
30. 01./03. 02. 2019
ukončení:
27. 01. 2019
17. 03./24. 03. 2019
Technické normy:
1. Pořádající klub je povinen zajistit při utkání odborný zdravotní dohled, funkční nosítka na dostupném místě a
vybavenou lékárničku.
2. Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) se povoluje hráčům do 22 let neomezeně, minimálně však na dobu
30 dnů. Hráčům starším 22 let se střídavý start nepovoluje. Do KLM se povoluje střídavý start ze soutěží I.
liga, II. liga, Liga juniorů (viz článek 7, odst. 3 Přestupního řádu klubů mimo ELH a 1. ligy).
3. Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do KLM je v sezóně 2018-2019 povolen hráčům Extraligy juniorů a
Regionální ligy juniorů se souhlasem mateřského klubu – avšak pouze hráčům ročníku narození 2000 a
mladším, a to v max. počtu tří hráčů z příslušného klubu účastnícího se soutěže Extraliga juniorů a Regionální
liga juniorů (viz článek 7, odst. 4 Přestupního řádu klubů mimo ELH a 1. ligy).
4. Pro play off, kvalifikaci, či baráž platí rovněž ustanovení článku 25 c) RS 2018-19.
5. Vedoucí obou družstev jsou po utkání povinni nahlásit zapisovateli zásahy brankářů (včetně střídajících).
6. Pořádající klub je povinen vyhotovit kopii Zápisu o utkání pro soupeře, popř. delegáta utkání a naskenovanou
kopii zaslat ke zpracování statistik na určené adresy, pokud není zpracován malý elektronický zápis“.
7. Pořádající klub předá před utkáním 10 vstupenek pro hostující družstvo (na požádání).
8. Pořádající klub je povinen mít při každém utkání zpravodaje pro on-line přenos v min. rozsahu: jména střelců
gólů D i H, jména vyloučených D i H a druh přestupku. Zakázáno je vkládání reklam bez povolení
poskytovatele systému.
9. Domácí nastupují v utkáních ve světlých dresech, hosté v tmavých
.
10. Hráči nemusí mít stejnou barvu přileb a čísla na rukávech, hráči musí mít stejnou barvu stulpen a kalhot,
s výjimkou brankáře, doporučeny jsou jmenovky na dresech hráčů.
11. Všechna utkání posledního kola 1. a 2. části musí být sehrána ve stejném termínu a stejném čase nebo dříve.
12. Pouze v utkáních play off hraných do rozhodnutí se odměna hlavního a čárových rozhodčích zvyšuje ve
čtvrtfinále o 20 %, v semifinále o 30 % a ve finále o 50 %. Toto neplatí pro HR při utkáních, řízených systémem
4 rozhodčích.
13. V utkáních je zpracováván „Malý elektronický zápis.“
Doplněk pravidel pro utkání s nerozhodným výsledkem v normální hrací době
Za vítězství v normální hrací době získá družstvo 3 body, v případě nerozhodného výsledku získají družstva po
bodu. Po 2 min. přestávce následuje 5 min. prodloužení (bez úpravy ledu a bez výměny stran), každé družstvo
hraje v prodloužení v počtu tří hráčů a jednoho brankáře. Nedojde-li k rozhodnutí, provede se úprava ledu v šířce
alespoň 5 m a pokračuje se samostatnými nájezdy podle čl. 406 SDŘ LH. Každé družstvo nominuje 5 střelců.
Nebude-li rozhodnuto ani po pěti SN, pokračuje se po jednom SN na každé straně (s výměnou pořadí) do
rozhodnutí. Vítěz získává druhý bod.
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