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DLOUHODOBÁ TURNAJOVÁ SOUTĚŢ PRO DRUŢSTVA „ŢL-98“ 
PROPOZICE (akt. k 5.12.2011) 

 (SOUTĚŢ SE KONÁ NA ZÁKLADĚ DOHODY AKADEMIÍ ČSLH A PŘIZVANÝCH KLUBŮ) 
Hlavní cíl projektu: najít vhodnou formu k navýšení počtu kvalitních utkání pro družstva nejstarší 
žákovské kategorie v klubech se statutem Akademie ČSLH a dalších přizvaných klubů, které vykazují 
výjimečně kvalitní práci s mládeží. V těchto družstvech se hráči připravují na přechod do výběrových 
družstev MD a potřebují zcela jednoznačně mnohem více náročných utkání, než kolik jich nabízí 
současná žákovská soutěž (ŽL 98). Ta přináší ve všech 5ti regionálních skupinách vysoký počet velmi 
nevyrovnaných utkání. Cca. 1/2-2/3  všech utkání končí rozdílem 5ti a více branek. Velmi často jde o 
výsledky s dvouciferným rozdílem branek. Tato skutečnost jednoznačně nepodporuje správný vývoj 
hráčů v této věkové kategorie.  
 

Celková organizace soutěţe: ve II. polovině sezóny 11/12 se každé přihlášené družstvo zúčastní 
celkem 3x turnaje  o 3 účastnících ve skupině a závěrečného finálového turnaje (dle celk. umístění ve 
skupině). Hracím dnem bude vždy ta středa v měsíci, kdy se nehrají utkání ŽL. Každý účastník 
uspořádá 1 miniturnaj a 2x vyjede k soupeřům. Finálové turnaje (každý o 4 účastnících - dle umístění 
ve skupinách – systém nasazení o 1.-4.místo „první/druzí“, o 5.-8.místo „třetí/čtvrtí“ mezi sebou 
formou semifinále/finále a o pořadí, uspořádají kluby ležící „napůl cesty“. Na každém ze 4 turnajů se 
střetne vždy se dvěma soupeři (s každým 2x20 minut čistého času).   
 

Kategorie: pro hráče r.n. 1998 (a navíc max. 8 hráčů r.n. 1999 a ml.) – družstvo je možné pro 
turnajová utkání doplnit o „hostující“ hráče z klubů ve spádové oblasti (v případě dohody o uvolnění 
s mateřským klubem). Hráči hrají na platné registrace („hostující“ hráči na registraci svého klubu) 
 

I. ČÁST - TURNAJE V KVALIFIKAČNÍCH SKUPINÁCH 
Rozdělení druţstev do kvalifikačních skupin (odlišní soupeři oproti ŽL-98): 

ČERVENÁ SKUPINA - Karlovy Vary / Plzeň / Letňany / Kometa Brno    

MODRÁ SKUPINA - Chomutov „3K-výběr“ / Liberec / Sparta / Jihlava   
 

Herní systém: 
- v každém turnaji hrají 3 družstva (4. družstvo má volno) 
- každý s každým 2x20 minut čistého času  
- každých odehraných 20 minut se bodově hodnotí jako samostatný zápas do dlouhodobé 

turnajové tabulky (V-2b.,R-1b.,P-0b.)    
- s úpravou ledu po každých odehraných 20ti minutách a rozbruslením(10´) před každým 

z celkově 3 „dvojutkání“ v turnaji. 
- tresty jako v utkání ŽL (v případě vyššího trestu může hráč v následujícím utkání nastoupit) 

 

Rozpis turnajů ve skupině (vţdy ve středu kdy se nehraje ŢL):  
   I. kolo:14.12.2011 21.12.2011(náhr.termín)   II. kolo: 18.01.2012 18.01.2012 

ČERVENÁ MODRÁ    ČERVENÁ MODRÁ 
pořadatel:  K.Vary  Chomutov pořadatel: Plzeň  Sparta 
bližší host:  Plzeň  Liberec bližší host: K.Vary  Chomutov 
vzdál.host: Letňany Jihlava  vzdál.host: Brno  Jihlava 
volno:       (Brno)  (Sparta) volno:  (Letňany) (Liberec) 
 

III. kolo:22.02.2011  22.02.2011    IV. Kolo 07.03.2012 07.03.2012 
ČERVENÁ MODRÁ    ČERVENÁ MODRÁ 

pořadatel:  Letňany Jihlava pořadatel: Brno  Liberec   
bližší host:  K.Vary  Sparta  bližší host: Letňany Sparta 
vzdál.host: Brno  Liberec vzdál.host: Plzeň  Chomutov  
volno:       (Plzeň)  (Chomutov) volno:  (K.Vary) (Jihlava)  
 

Doporučené začátky utkání a dresy týmů v kvalifikační skupině:  
I. od 11:30  „domácí“ (tmavé)  -  „bližší host“ (světlé) 
II. od 13:15  „bližší host“ (světlé) - „vzdálenější host“ (tmavé) 
III. od 15:00  „domácí“ (světlé)  - „vzdálenější host“ (tmavé) 
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II. ČÁST - TURNAJE O CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ - „PLAY-OFF“  
(uspořádají kluby ležící „napůl cesty“ – o pořadatelích se dohodneme po skončení kval. skupin) 
 
Herní systém: 

- v každém turnaji hrají 4 družstva systémem „semifinále“ a „o celkové umístění“  
- nasazení do turnajů a utkání - viz níže (rozpis) 
- každé družstvo sehraje 2 utkání o délce 2x20 minut čistého času  
- v případě nerozhodného stavu po 2x20ti minutách hry rozhodnou o vítězství samostatné 

nájezdy (po 3 pro každé družstvo – dále pak systémem 1-1) – prodloužení se nehraje 
- úprava ledu po každých odehraných 20ti minutách 
- rozbruslením (10´) před každým  z celkově 4 utkání v turnaji 
- tresty jako v utkání ŽL (v případě vyššího trestu může hráč v následujícím utkání nastoupit) 

 
Rozpis turnajů o celk. umístění - (také ve středu kdy se nehraje ŢL):  
21.03.2012  o celkově 1.-4. místo 21.03.2012 o celkově 5.-8. místo  
11:30-1.SF:  1.“modrá“ vs. 2.“červená“ 11:30-1.SF: 3.“modrá“ vs. 4.“červená“ 
13:15-2.SF:  2.“modrá“ vs. 1.“červená“ 13:15-2.SF: 4.“modrá“ vs. 3.“červená“ 
15:00-o 3.m.: por.1.SF vs. por.2.SF  15:00-o 3.m.: por.1.SF vs. por.2.SF 
16:45-finále: vítěz 1.SF vs. vítěz 2.SF 16:45-finále: vítěz 1.SF vs. vítěz 2.SF 
 
KAŢDÝ ZÚČASTNĚNÝ KLUB  SVOJÍ ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKOU GARANTUJE: 
1. Účast svého družstva "SŽ-98" ve čtyřech z pěti turnajových kol dle rozpisu. 
2. Zorganizování jednoho turnaje v přiděleném termínu (případně po dohodě v náhradním termínu). 

3. Kontaktní osoby jednotlivých klubů (viz příloha) při konání vlastního turnaje včas informují  

    ostatní účastníky o všech změnách (termín konání, časy utk.,…) oproti doporučenému rozpisu.  

4. Kontaktní osoby jednotlivých klubů zašlou (e-mailem či faxem) výsledky a zápisy z jednotlivých 

     utkání vlastního turnaji nejpozději v den následující po turnaji na: pha@volny.cz  či fax 352 661 570 

     (výsledky budou následně přeposlány všem ostatním účastníkům) 
 

 
Další moţnosti rozšíření a popularizace projektu od sezóny 2012/2013: 

- zařazení dalších klubů (žadatelů o statut AČSLH) 
- navýšení počtu utkání např. na 6 kval. kol (září-únor) a 1 fin. turnaj (březen) 
- oficiální název soutěže – např. „O pohár Akademií ČSLH“ 

 

Návrhy a připomínky klubů zapracoval a celkovou organizaci soutěže upřesnil do finální verze dne 5.12.2011  

(po diskusi na semináři v Ostravě 28.11.2011 a ukončení termínu závazných přihlášek): 
 

 
Jiří Ryžuk 
hl. trenér mládeže  
HC Energie Karlovy Vary 
e-mail: pha@volny.cz  
tel.: 603 830 131 
fax: 352 661 570 
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