NÁVRH NA SOUTĚŽE JUNIORŮ a DOROSTU ČSLH 2016 – 2017
(vstupní podmínky)
Dobrý den,
z důvodu nedostatečného počtu registrovaných hráčů pro třístupňové soutěže dorostu a juniorů (krajské
soutěže a ligové soutěže), navrhuje Komise mládeže ČSLH a PV ČSLH od sezony 2016-2017 organizovat
v těchto kategoriích pouze dvoustupňový model. Níže uvedený systém byl projednán se všemi kluby, kterých
se tato změna týká.
1.

Dvoustupňový model od sezony 2016 – 2017
a)
Extraliga juniorů, extraliga staršího dorostu, extraliga mladšího dorostu
- Soutěže se nemění, pro následující sezonu platí ročníky - ELJ
1997 – 1998
(dívky a ženy navíc čl. 217 SDŘ)
- ELSD
1999 – 2000
- ELMD
2001 – 2002
- Právo účasti se řídí dle čl. 208 SDŘ, tj. umístěním v předcházejícím ročníku příslušné
soutěže, postupem z nižší soutěže nebo převedením práva účasti v soutěži v souladu
s čl. 209 až 2013 SDŘ.
b)

Liga juniorů, liga staršího dorostu a liga mladšího dorostu – otevřené soutěže
- Krajské ligy se organizovat již nebudou, kluby z těchto soutěží mají právo se přihlásit
přímo do všech tří Lig ČR (LMD, LSD, LJ) na základě svého uvážení, zda mají k dispozici
sddsfsdfdssdfsfs potřebný počet hráčů pro danou kategorii (není podmínkou přihlásit se do všech tří soutěží).
- Právo se přihlásit do Lig ČR mají samozřejmě i družstva, která v těchto soutěžích již
startovala v sezoně 2015 – 2016 (do těchto soutěží se vstupuje na základě „pouze“ k tomu
určené vyplněné přihlášky – jedná se o otevřené postupove nikoliv sestupové soutěže).
- Pro sezonu 2016 – 2017 platí níže uvedené ročníky narození hráčů
(dívky a ženy navíc čl. 217 SDŘ)
Liga Juniorů *
ročníky 1997 – 1998
dále 5 hráčů ročníku 1999
Liga staršího dorostu
ročníky 1999 – 2000
dále 5 hráčů ročníku 2001
Liga mladšího dorostu
ročníky 2001 – 2002
dále 5 hráčů ročníku 2003
- Systém soutěže a počet účastníků ve skupinách budou řešit až technické normy k soutěži,
které budou zpracovány na základě obdržených přihlášek do soutěží, tj. na základě počtu
skutečně přihlášených družstev/klubů do dané soutěže.
- Vítěz LSD a LMD (čl. 214 odst. 2.) má právo postupu do vyšší soutěže nebo do kvalifikace o
tuto soutěž. Vítěz LJ může postoupit do ELJ pouze v případě splnění podmínek Akademií
ČSLH. Ze soutěží LJ, LSD a LMD se nesestupuje.
* Stále platí pravidlo, že může nastoupit 5 hráčů ročníku 1996 (over-age).
2.

Přihlášky do soutěží LJ, LSD a LMD 2016 – 2017
a)
Uzávěrka přihlášek je určena na pátek 27.05. 2016.
b)
Formulář je přílohou těchto vstupních podmínek.
c)
Kluby na PC vyplněnou přihlášku zasílají na svůj územní krajský svaz ČSLH.
Pokud tak klub již učinil a přihlášku zaslal na řídící krajský svaz dané skupiny, je to dostačující.

Milan Vacke
předseda KM ČSLH
V Praze dne 12.05.2016

