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EXTRALIGA DOROSTU 2018-2019 

PROPOZICE SOUTĚŽE 
 

 
Článek I. - Podmínky účasti v soutěži 
 

1) Přihlášení do soutěže v termínu do 6.6. 2018 včetně. 
2) Úhrada startovného ve výši 5 000 Kč v termínu - viz Všeobecná ustanovení Propozic str. 2, čl. III, odst. 5). 
3) Plnění ustanovení těchto propozic a plnění jiných sportovně-technických předpisů, vydaných před a v průběhu 

soutěže řídícím orgánem soutěže. 
 

Článek II. - Systém soutěže 
 

1) Počet týmů v soutěži 
➢ ??? družstev. 

2) Základní část Extraligy dorostu 
Herní systém je stejný jako v sezónním ročníku 2017/2018. Týmy budou rozdělené do ??? skupin. V základní 
části (ZČ) se ve skupinách utkají ??? kolově každý s každým ve své skupině (??? x na domácím a ??? x na 
venkovním hřišti). Pořadí týmů ve skupinách se stanoví na základě SŘ čl. 403. 
Skupina A (??? týmů) 
???. 
Skupina B (??? týmů) 
???. 
Skupina C (??? týmů) 
???. 
Skupina D (??? týmů) – v případě většího počtu přihlášených 
???. 
Termíny jednotlivých kol upřesňuje „Termínový kalendář soutěží ČMSHb 2018-2019“. 

3) Nadstavbová část Extraligy dorostu 
Kvalifikační turnaj (turnaje) 
Bude upřesněno na základě počtu přijatých týmů do soutěže. 
Finálový turnaj 
Bude upřesněno na základě počtu přijatých týmů do soutěže.  
Termíny upřesňuje „Termínový kalendář soutěží ČMSHb 2018-2019“. 
 

Článek III. - Předpisy 
 

1) Hřiště  
Hraje se na hřišti (stadionu) minimálně licence D, případně licence S (zimní stadion).  

2) Věkové kategorie 
➢ chlapci ročníku narození 2002 a 2003, dívky ročníku narození 2003 a starší,  
➢ chlapci a dívky ročníku narození 2004, 2005, 2006 a 2007. 

 
3) Hrací doba a tresty  

Základní část: utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 a 10 minut, případné 
prodloužení 5 minut, s počtem hráčů 4+1, případná samostatná střílení v sérii po třech. 

Play-off: utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, přestávky 10 minut, tresty 2, 5 a 10 minut, případné 
prodloužení 10 minut s počtem hráčů 5+1, případná samostatná střílení v sérii po pěti.  

4) Hrací den  
Hlavním hracím dnem je neděle, v případě dvoukola je hracím dnem také sobota, případně den státního svátku. 
V případě dohody klubů, lze odehrát utkání v jakýkoliv jiný den. Konečné schválení termínu utkání podléhá LK 
ČMSHb.  

5) Časy začátků utkání 
Časy domácích utkání stanovuje pořádající klub v rámci připomínkového řízení rozpisu utkání, a to nejpozději 
do 31. 7. 2018. Poslední kolo základní části soutěže se odehraje na všech hřištích ve stejný čas, který určí LK. 

6) Realizační tým družstva a požadavky na ustrojenost hráčů 
Viz. Všeobecná ustanovení, Článek IV., odst. 9) a Příloha č. 1.  

7) Soupisky a sestava družstva 
Soupiska  
• uzávěrka soupisek je 3 dny před zahájením nadstavbových částí soutěže. 
Sestava 

       minimální počet hráčů pro utkání je 7 hráčů + 1 brankář. 
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UPOZORNĚNÍ: V případě, že tým nemůže postavit na začátku utkání minimální počet hráčů 7+1, utkání se 
neodehraje, bude kontumováno a tým bude řešen LK ČMSHb. 

8) Start hráčů v nadstavbové části a play-off 
Do utkání nadstavbové části a play-off mohou nastoupit pouze hráči, kteří v základních skupinách odehráli 50% 
a více utkání svého týmu v soutěži (v případě přestupu či hostování hráče se odehraná utkání za oba týmy 
sčítají, a to i v případě, kdy hráč před přestupem či hostováním – vyjma střídavého startu hráče - nastupoval 
v jakékoliv věkové kategorii klubu). U brankáře se do tohoto počtu utkání započítávají i ta utkání, ve kterých byl 
uveden v zápise o utkání, aniž by zasáhl do hry. Utkání skupin o udržení a play-out se toto ustanovení netýká.  
VÝKLAD: 
Počet odehraných utkání nutných pro start hráčů v nadstavbové části a play-off se počítá jako dané procento 
z počtu utkání, které odehraje tým, na jehož soupisce je hráč uveden, v základní části soutěže. Počet se 
zaokrouhluje na celé číslo dle matematických pravidel. Hráči se do celkového počtu zahrnou i ta utkání, která 
odehraje za svůj klub ve vyšší kategorii.  

9) Hodnocení soutěže  
a)  Vítěz Extraligy dorostu získá titul „Mistr ČR v hokejbale 2019“, putovní pohár pro vítěze Extraligy juniorů 

pohár za umístění a medaile. 
b)  Družstva na 2. a 3. místě získají pohár a medaile.  
c)  Individuální ceny obdrží hráči za bodování v základních skupinách. 

10) Ostatní ustanovení  
a) Řídící orgán soutěže je oprávněn v průběhu soutěže vydávat upřesnění propozic soutěže.  
b) Všechny větší tresty ze základní části se do nadstavby přenášejí. 

 
Článek IV. - Technické zabezpečení utkání 

 

1) Pořadatelská služba 
Pořádající klub zajistí pořadatelskou službu v rozsahu:  
➢ 1 hlavní pořadatel (viz. SŘ čl. 304). 

2) Povinní pomocní rozhodčí 
Pořádající klub zajistí k utkání povinné pomocné rozhodčí: 
a)  Zapisovatel – osoba s platným průkazem zapisovatele (číslo registrace musí být uvedeno v zápisu o utkání). 
b)  Časoměřič – osoba proškolená pro práci s elektronickou časomírou. 

3) Zdravotnická služba 
LK ČMSHb doporučuje pořádajícímu klubu přítomnost zdravotníka na všech utkáních soutěže. 
 

Článek V. - Hospodářské náležitosti 
 

1) Odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže má za následek 
a) Finanční postih dle DŘ hokejbalu, startovné se nevrací.   
b) Klubu zaniká právo na slevu ze startovného týmů mužů. Klub je v takovém případě povinen uhradit rozdíl 

startovného do soutěže mužů, byla-li klubem tato sleva čerpána.  
c) Klubu, jehož družstvo odstoupí ze soutěže, zanikne právo na finanční či materiální dotaci ČMSHb, bude-li 

klubu přiznána. Tyto dotace, vázané na účast v soutěži, které již klub obdržel, je povinen neprodleně vrátit 
ČMSHb v plné výši. 

2) K účtování poplatků jsou oprávněny LK ČMSHb a a další odborné komise ČMSHb. 
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