ELIOD liga mladšího dorostu, 2016/17
(aktualizace ke dni 20/07 2016)

Počet účastníků:
42
Počet utkání:
34-38
Hrací dny:
neděle (sobota), čtvrtek
Začátky utkání:
neděle (sobota): 09:00-19:00, čtvrtek: 15:00-18:00 hodin.
ELIOD - LMD, skupina ZÁPAD
ELIOD - LMD, skupina STŘED
řídí STK KVV ČSLH KVK
řídí STK KVV ČSLH VYS

ELIOD - LMD, skupina VÝCHOD
řídí STK KVV ČSLH OLK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HC Děčín
Stadion Litoměřice
Piráti Chomutov "B"
HK Kralupy nad Vltavou
HC Litvínov "B"
Piráti Chomutov "C"
HC Junior Mělník

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TJ Bílí Tygři Liberec "B"
HC Krkonoše/Vrchlabí
HC Benátky
BK Mladá Boleslav "B"
TJ SC Kolín
HC ČSOB Poj. Pardubice "B"
HC Kobra Praha "B"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SHK Hodonín
HK Kroměříž
HOKEJ Uherský Ostroh
VSK Technika Brno
LHK Jestřábi Prostějov
HK MD Šumperk "B"
HC Znojemští orli – mládež

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HC Hvězda Praha
HC Berounští Medvědi
HC Meteor Třemošná
HC Karlovy Vary "B"
HC Karlovy Vary "C"
HC Příbram
HC Plzeň "B"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BK Havlíčkův Brod
HC Dukla Jihlava "B"
IHC Písek
HC Tábor "B"
KLH Vajgar Jindř. Hradec
SK Horácká Slavia Třebíč
HC MOTOR Č. Budějovice "B"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HC Černí Vlci
HC Frýdek - Místek
SK Karviná
HC Nový Jičín
HK Opava s. r. o.
HC Orlová
HC Bobři Valašské Meziříčí

Systém soutěže
1. část
- 42 družstev rozděleno územně do 6 skupin; 7 družstev ve skupině „Západ - Sever“, 7 družstev ve skupině „Západ Jih“, 7 družstev ve skupině „Střed - Sever“, 7 družstev ve skupině „Střed - Jih“, 7 družstev ve skupině „Východ - Sever“,
7 družstev ve skupině „Východ - Jih“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (24 utkání).
2. část
a) - O postup do ELIOD ELMD
 skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ - Sever“ a ve skupině „Západ - Jih“ na 1. - 4. místě
se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže
nezapočítávají, družstvo, které po této části soutěže ve skupině „A“ dosáhne nejvyššího pořadí, získává ve smyslu
čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži ELIOD ELMD pro sezónu 2017/2018. Právo účasti v soutěži ELIOD ELMD pro
sezónu 2017/2018 však nemůže získat takové družstvo, o které byla soutěž ELIOD LMD rozšířena rozhodnutím
výkonného výboru ČSLH hlasováním per-rollam ze dne 4. 7. 2016
 skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Střed - Sever“ a ve skupině „Střed - Jih“ na 1. - 4. místě se
utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže
nezapočítávají, družstvo, které po této části soutěže ve skupině „B“ dosáhne nejvyššího pořadí, získává ve smyslu
čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži ELIOD ELMD pro sezónu 2017/2018. Právo účasti v soutěži ELIOD ELMD pro
sezónu 2017/2018 však nemůže získat takové družstvo, o které byla soutěž ELIOD LMD rozšířena rozhodnutím
výkonného výboru ČSLH hlasováním per-rollam ze dne 4. 7. 2016
 skupina „C“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ - Sever“ a ve skupině „Východ - Jih“ na 1. - 4.
místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže
nezapočítávají, družstvo, které po této části soutěže ve skupině „C“ dosáhne nejvyššího pořadí, získává ve smyslu
čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži ELIOD ELMD pro sezónu 2017/2018. Právo účasti v soutěži ELIOD ELMD pro
sezónu 2017/2018 však nemůže získat takové družstvo, o které byla soutěž ELIOD LMD rozšířena rozhodnutím
výkonného výboru ČSLH hlasováním per-rollam ze dne 4. 7. 2016.
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b) - O udržení
 skupina „D“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ - Sever“ a ve skupině „Západ - Jih“ na 5. - 7. 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 - Sever“ a ve skupině „Střed - Jih“ na 5. - 7. 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 „F“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ - Sever“ a ve skupině „Východ - Jih“ na 5. - 7. 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.
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.
Utkání všech částí této soutěže se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání po skončení
základní hrací doby, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že se nehraje prodloužení, ale následují
samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ bez použití písm. a) tohoto článku, přičemž samostatné
nájezdy začínají se třemi různými střelci z každého družstva.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416
SDŘ.
Technické normy
1. V soutěži startují hráči ročníku narození 2001 a 2002.
2. V utkání mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 Cizinci.
3. V utkání může za družstvo nastoupit maximálně 5 hráčů ročníku narození 2003 a mladších dle čl. 219 SDŘ s tím, že
do tohoto počtu se nezapočítávají brankáři. Start hráče ročníku 2003 a mladšího dle čl. 219 SDŘ není povolen,
jedná-li se o hráče, který nesplňuje veškeré podmínky ke startu za reprezentaci České republiky.
4. V utkání ELIOD LMD mohou za družstvo do 31. 12. 2016 nastoupit maximálně 3 hráči na střídavé hostování dle čl.
7 odst. 2. písm. a) bodu i. Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy, a to z ELIOD ELMD (avšak pouze hráči
ročníku narození 2002).
5. Pořádající klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně
delegáta utkání.
6. 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.
7. Domácí družstvo nastupuje k utkání ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
8. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem, brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z Pravidla č. 40
bodu i., viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
9. Hráči nastupující v utkáních ELIOD LMD musejí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem)
přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 35 ks na klub odpovídá
ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva dostatečný, je povinností klubu oznámit písemně takovou
skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání ELIOD LMD bez umístěné
reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil,
potrestán finanční pokutou do výše 1.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.
10. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z Pravidla č.
44 bodu iv.).
11. 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).
12. Evidence trestů dle čl. 529 odst. 2. SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

Český svaz ledního hokeje
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 93 Praha 9
e-mail: office@czehockey.cz

Olomoucký KVV ČSLH
Tel.: +420 211 158 000
Fax: +420 211 158 031
www.cslh.cz

Na Střelnici 1337/41
779 00 Olomouc
e-mail: ks-olomoucky@cslh.cz

Fax: +420 585 203 894
www.olomouckykraj.cslh.cz

