Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje
sportovně technická komise

dvakrát (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky vzájemných utkání z 1. části
soutěže.
- Družstva, sestupující do příslušné krajské soutěže, budou určena na základě součtu koeficientů
(součet umístění) za sezóny 2015-2016 a 2016-2017 dle rozhodnutí řídícího orgánu soutěže.
V případě shody v koeficientu se dále postupuje dle čl. 417 SDŘ.

E LI O D L i g a m lad š íh o d o r o stu , sku p in a V ých od ,
p od sku p in a Se ver , J ih
Počet účastníků
Počet utkání:
Hrací dny:
Začátky utkání:

35 + 6 družstev krajské ligy dorostu (dále také jen jako „družstvo KLD“,
společně pak „družstva KLD“)
28-36
neděle (sobota), čtvrtek
neděle (sobota): 09,00-19,00, čtvrtek: 15,00-18,00

Utkání všech částí této soutěže se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 SDŘ, bez použití čl. 404 405 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání po skončení základní hrací doby, následují samostatné nájezdy k
určení vítěze utkání dle čl. 406 SDŘ bez použití písm. a) tohoto článku. Konečné pořadí družstev
bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Systém soutěže
1. část
- 35 družstev a 6 “družstev KLD“ rozděleno územně do 4 skupin; 12 družstev ve skupině „Západ“, 11
družstev ve skupině „Střed“, 6 družstev a 3 “družstva KLD“ ve skupině „Východ - Sever“, a 6 družstev a
3 “družstva KLD“ ve skupině „Východ - Jih“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý
s každým (ve skupině „Západ“ 22 utkání, ve skupině „Střed“ 20 utkání, ve skupinách „Východ-Sever“ a
„Východ-Jih“ 16 utkání).
2. část
a) - O postup do ELIOD ELMD (skupiny Západ, Střed)
- skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 1. - 6. místě se utkají dvoukolově
každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky vzájemných utkání
z 1. části soutěže. Družstvo, které se umístí po této části soutěže ve skupině „A“ na 1. místě, získává ve
smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži ELIOD ELMD pro sezónu 2016/2017.
- skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Střed“ na 1. - 6. místě se utkají dvoukolově
každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky vzájemných utkání
z 1. části soutěže. Družstvo, které se umístí po této části soutěže ve skupině „B“ na 1. místě, získává ve
smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži ELIOD ELMD pro sezónu 2016/2017.
- skupina „C“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ-Sever“ na 1. - 3. místě (určeno
z pořadí družstev bez „družstev KLD“) a mužstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ-Jih“ na 1. 3. místě (určeno z pořadí družstev bez „družstev KLD“) se utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání)
s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. Družstvo, které se
umístí po této části soutěže ve skupině „C“ na 1. místě, získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v
soutěži ELIOD ELMD pro sezónu 2016/2017.
b) - O udržení (skupiny Západ, Střed)
- skupina „D“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 7. - 12. místě se utkají dvoukolově
každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky vzájemných utkání
z 1. části soutěže.
- skupina „E“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Střed“ na 7. - 11. místě se utkají dvoukolově
každý s každým (8 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky vzájemných utkání
z 1. části soutěže.
- skupina „F“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ-Sever“ na 4. - 6. místě (určeno
z pořadí družstev bez „družstev“ KLD) a družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ-Jih“ na 4. 6. místě (určeno z pořadí družstev bez „družstev“ KLD) se utkají dvoukolově každý s každým v rámci
své skupiny (4 utkání) a následně se družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ-Sever“ na 4. - 6.
místě (určeno z pořadí družstev bez „družstev“ KLD) a družstva umístěná po 1. části ve skupině
„Východ-Jih“ na 4. - 6. místě (určeno z pořadí družstev bez „družstev“ KLD) utkají každý s každým

c) - O postup do LSD (skupina Východ „Sever“, „Jih“)
- skupina „H“ - družstva původně přihlášená do soutěže KLD (6 družstev) se utkají dvoukolově každý
s každým (10 utkání). Družstvo, které se umístí po této části soutěže ve skupině „H“ na 1. místě,
získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži LSD pro sezónu 2016/2017. V této části soutěže
se nezapočítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.
Utkání všech částí této soutěže (tj. 1. části, části 2a) - „O postup do ELIOD ELMD“, 2b) - „O udržení“
2c) - „O postup do LSD“) se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 SDŘ, bez použití čl. 404 - 405
SDŘ. Není-li určen vítěz utkání po skončení základní hrací doby, následují samostatné nájezdy k
určení vítěze utkání dle čl. 406 SDŘ bez použití písm. a) tohoto článku. Konečné pořadí družstev
bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Technické normy
A. V soutěži startují hráči ročníku narození 2000 a 2001, ve skupinách „Východ-Sever“ a „VýchodJih“ startují v 1. části soutěže za „družstva KLD“ hráči ročníku narození 1999, 2000 a 2001.
B. V utkání mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 Cizinci.
C. V utkání může za družstvo nastoupit maximálně 5 hráčů ročníku narození 2002 a mladších dle čl.
219 SDŘ s tím, že do tohoto počtu se nezapočítává brankář, který nastupuje do utkání v pozici
náhradního brankáře.
D. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 65 ze dne 5. 6. 2014 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře.
E.

Pořádající klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující
družstvo, případně delegáta utkání.

F.

Domácí družstvo nastupuje k utkání ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

G. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem, brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka
z Pravidla č. 40, bod i., viz Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení ČSLH).
H. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy.
I.

Evidence trestů dle čl. 529, odst. 2 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
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J.

Ustanovení čl. 220 - 223 SDŘ se nevztahují na kluby, mající družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží
ELIOD ELMD a ELIOD LMD (viz čl. 224, písm. a/ SDŘ).

K. V utkání ELIOD LMD mohou za družstvo LMD do 31. 12. 2015 nastoupit maximálně 3 hráči na
střídavé hostování dle čl. 7, odst. 3, písm. a), bod i. Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I.
ligy, a to z ELIOD ELMD (avšak pouze hráči ročníku narození 2001). Střídavé hostování dle
předchozí věty do “družstva KLD“ se nepovoluje.
L.

Klub mající ve skupině „Východ-Sever“, resp. ve skupině „Východ-Jih“ dvě družstva, z nichž
alespoň jedno je „družstvem KLD“, předloží řídícímu orgánu soutěže nejpozději 7 dní před
zahájením soutěže soupisku „A“ družstva ve třech vyhotoveních. Na soupisce musí být uvedeno
nejméně 11 hráčů včetně nejméně jednoho brankáře (avšak pouze hráči ročníku narození 2000 a
2001, výjimka z čl. 220, odst. 1 SDŘ). Na klub mající ve skupině „Východ-Sever“, resp. ve skupině
„Východ-Jih“ dvě družstva, z nichž alespoň jedno je „družstvem KLD“, se nevztahuje ustanovení
čl. 221, odst. 2 SDŘ.

ELIOD Liga mladšího dorostu, skupina Východ – Sever, I. část
vylosované startovní
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M. V soutěži LMD+KLD skupiny „Východ-Sever“ a „Východ-Jih platí odměňování rozhodčích podle
Směrnice ČSLH pro odměňování rozhodčích pro soutěž Liga mladšího dorostu ve všech částech
soutěže.
N. Oba týmy mají povinnost, na výzvu řídího orgánu soutěže, písemně zaslat kopii Zápisu o utkání.
O. Kluby a oddíly do 07/09 2015 písemně zašlou /elektronicky, bežnou poštou) kopie všech
registrační průkazy hráčů a trenérské průkazy – kontrola platných RP hráčů a průkazů TRE řídící
STK KVV ČSLH OLK /Sever i Jih/.
LMD ZÁPAD

LMD STŘED

LMD VÝCHOD

12

11

12 + 6

KVV ČSLH Karlovarského kraje

KVV ČSLH
Kraje Vysočina

KVV ČSLH Olomouckého kraje

HC Hvězda Praha
HC Energie K.Vary "B"
HC Děčín
HK Kralupy nad Vltavou
Stadion Litoměřice
Piráti Chomutov B
HC Příbram
HC Meteor Třemošná
HC Berounští Medvědi
HC Kobra Praha
HC Junior Mělník
Piráti Chomutov "C"

TJ SC Kolín
HC Tábor
HC Krkonoše
SK Horácká Slavia Třebíč
TJ Bílí Tygři Liberec "B"
HC Dukla Jihlava "B"
HC MOTOR Č. Budějovice "B"
KLH Vajgar Jindř. Hradec
BK Mladá Boleslav "B"
HC Benátky
HC ČSOB Poj. Pardubice "B"

HC RT Torax Poruba
SHK Hodonín
HC Frýdek Místek
LHK Jestřábi Prostějov
HC Uherské Hradiště
HC Orlová
HK Nový Jičín
VSK Technika Brno
HC Černí vlci
HC Olomouc - mládež "B"
HK Kroměříž
HC Znojemští Orli

název klubu/oddílu
HC Orlová z. s. *B*
SK Karviná
HC BBSS /Brumov Bylnice/
HC Olomouc – mládež, spolek *B*
HC RT Torax Poruba, o. s.
HC Orlová z. s. *A*
HK Nový Jičín, zapsaný spolek
HC Frýdek – Místek
HC Černí Vlci
/volno/

ELIOD Liga mladšího dorostu, skupina Východ – Jih, I. část
vylosované startovní
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

název klubu/oddílu
HK Kroměříž o. s. *B*
HC Uherské Hradiště, z. s.
LHK Jestřábi Prostějov o. s.
SHK Hodonín, občanské sdružení
VSK Technika Hokej Brno, pobočný spolek
HK Kroměříž o. s. *A*
HC Boskovice
HC Znojemští orli – mládež o. s
HC Spartak Uherský Brod
/volno/

Názvosloví HOK – viz podané přihlášky do soutěží 2015/16.

Názvosloví HOK – obdrženo od KM VV ČSLH.
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