Krajská liga mužů 2016 – 2017 – KLM
Účastníci KLM

Pevné začátky

Zimní stadion

HC Lomnice nad Popelkou
HC Frýdlant
HC Česká Lípa
HC TS Varnsdorf
HC Turnov 1931
HC Slavoj Liberec
HC Děčín „B“

NE 18:00
NE 17:00
SO 16:30
NE 15:30
SO 17:00
NE 18:00
NE 13:30

ZS Lomnice nad Popelkou
ZS Frýdlant
ZS Česká Lípa
ZS Varnsdorf
ZS Turnov
ZS Liberec
ZS Děčín

Počet utkání
:
Hrací dny
:
Začátek I. části soutěže :
Konec I. části soutěže :
Začátek II. části soutěže :
Konec II. části soutěže :
III. část play-off
Čtvrtfinále
:
Semifinále
:
Finále
:
Utkání o 3. místo
:

20 - 28
sobota, neděle, státní svátky
02.10.2016
18.12.2016
08.01.2017
12.02.2017
17.02.2017 a 19.02.2017
24.02.2017, 26.02.2017 a 03.03.2017
05.03.2017, 10.03.2017 a 12.03.2017
05.03.2017, 10.03.2017 a 12.03.2017

Systém soutěže
Utkání v první i ve druhé části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 SDŘ, s použitím čl. 404, 405 a
407 SDŘ, bez použití písm. a) článku 407 SDŘ. Prodloužení v první i ve druhé části soutěže se hraje 4 na
4.
Konečné pořadí družstev po I. části bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu I. části soutěže je
pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Konečné pořadí družstev po II. části (ve skupinách) bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu
II. části soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
V play-off – čtvrtfinále, semifinále, finále a v utkáních o 3. místo soutěže KLM Libereckého kraje a v
kvalifikaci mohou za zúčastněné kluby nastoupit pouze hráči, kteří za příslušný klub odehráli minimálně
50% utkání v soutěži s tím, že se sčítá počet startů za všechna družstva v daném klubu, avšak utkání
play-off a kvalifikační utkání se do tohoto počtu nezapočítávají. U brankaře se do tohoto počtu utkání
započítávají i ta utkání, ve kterých byl uveden v zápise o utkání, aniž by zasáhl do hry. Podmínku 50%
odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát za klub do
15.12.2016 a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný klub.
Vítěz play-off – finále se stává přeborníkem Libereckého kraje pro sezónu 2016 – 2017 a má právo
účasti v kvalifikaci o II.ligu ČR
Ze soutěže se nesestupuje

I. část
- 7 družstev dvoukolově každý s každým. (14 kol = 12 utkání) – poté se družstva rozdělí do dvou skupin A
aB
II. část
- skupina „A“ (mužstva umístěná po I. části soutěže na 1. až 4. místě)
- skupina „B“ (mužstva umístěná po I. části soutěže na 5. až 7. místě)
- 4 družstva ve skupině A dvoukolově každý s každým. (6 utkání)
- 3 družstva ve skupině B čtyřkolově každý s každým. (12 kol = 8 utkání)
Do II. části soutěže si družstva přenáší všechny doposud získané body z I. části soutěže
III. část Play-off
- mužstvo, které obsadí po skončení II. části soutěže 3. místo ve skupině B, dále již v soutěži
nepokračuje
- mužstva, která obsadí po skončení II. části 1. a 2. místo ve skupině A, postupují přímo do
semifinále play-off.
- mužstva, která obsadí po skončení II. části 3. a 4. místo ve skupině A, respektive 1. a 2. místo ve
skupině B, spolu sehrají utkání čtvrtfinále play-off na dvě utkání
(systémem doma – venku). Obě utkání se hrají do rozhodnutí podle čl. 404 SDŘ. Prodloužení
se hraje v délce pěti minut v počtu pěti Hráčů a jednoho brankáře na každé straně. Pokud
nepadne branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání, nájezdy
provádí tři různí Hráči do pole z každého družstva dle čl. 407 SDŘ.
Čísla pro losování čtvrtfinále - 3 z A (4), 4 z A (3), 1 z B (2), a 2 z B (1).
V případě, že každé mužstvo vyhraje jedno utkání série, následuje po druhém utkání 15
minutová přestávka s úpravou ledové plochy a poté začne dvacetiminutové prodloužení
v počtu pěti Hráčů a jednoho brankáře na každé straně. Družstvo, které vstřelí branku se stává
vítězem utkání a postupuje do semifinále play-off. Pokud nepadne branka v prodloužení,
následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání, nájezdy provádí tři různí Hráči do pole
z každého družstva dle čl. 407 SDŘ.
-

-

-

-

Semifinále a finále se hraje na 2 vítězná utkání.
Čísla pro losování semifinále - 1 z A (1), 2 z A (2), vítěz čtvrtfinále lépe umístěný tým po II. části
(3) a vítěz čtvrtfinále hůře umístěný tým po II. části (4) a střídá se systémem doma – venku doma.
Finále hrají vítězové semifinále na 2 vítězná utkání, Čísla pro losování finále - vítěz semifinále
lépe umístěný tým po II. části (1), vítěz semifinále hůře umístěný tým po II. části (2) a střídá se
systémem doma – venku - doma.
Utkání o 3. místo hrají poražení v semifinále na 2 vítězná utkání, Čísla pro losování utkání o 3.
místo – poražený v semifinále lépe umístěný tým po II. části (1), poražený v semifinále hůře
umístěný tým po II. části (2) a střídá se systémem doma – venku - doma.
Utkání play-off – semifinále, finále a utkání o 3. místo se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ.
Prodloužení se hraje v délce deseti minut v počtu pěti Hráčů a jednoho brankáře na každé
straně. Pokud není dosaženo branky v prodloužení, budou k určení vítěze utkání následovat
samostatné nájezdy, nájezdy provádí tři různí Hráči do pole z každého družstva dle čl. 407 SDŘ.

Technické normy
1. V soutěži startují hráči ročníku narození 1996 a starší.
2. Start mladšího hráče musí splňovat náležitosti o ostaršení hráče dle SDŘ čl. 219.
3. Start cizinců v soutěži KLM Libereckého kraje 2016 – 2017 není omezen.
4. Družstvo nemusí přikládat k „Zápisu o utkání“ potvrzení o ostaršení hráčů. (SDŘ čl. 219)
5. Pořádající klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující
družstvo, případně delegáta utkání.
6. Pořádající klub je povinen zadat výsledek utkání nejpozději do 24:00 hodin dne konání utkání
prostřednictvím systému HoSys.
7. 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.
8. Domácí družstvo nastupuje k utkání ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých,
v případě nutnosti je povinností domácího družstva barvu dresů změnit.
9. Rozbruslení družstev trvá 20 minut a mužstva nastupují na rozbruslení 40 minut před začátkem
utkání s následnou úpravou ledové plochy před začátkem utkání. Pořádající mužstvo má za
povinnost zajistit pro obě mužstva dostatečný počet kotoučů na rozbruslení. (30 na mužstvo)
10. V soutěži KLM Libereckého kraje hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot. (výjimka
z Pravidla č. 40, odst. i)
11. Evidence trestů dle čl. 529, odst. 2 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

