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ELIOD Liga mladšího dorostu, skupina Východ  (LMD –  V) 
 

Kategorie:  hráči narození od 01.01. do 31.12. ročníků 1998, 1999, do utkání  může nastoupit maximálně 5 hráčů 
 ročníku 2000, v Zápise o utkání budou  hráči ročníku 2000 označeni zkratkou SŽ  
 
Počet družstev:  34 
 
Počet skupin:  3  Západ – 11 družstev, Střed – 11 družstev a Východ – 12 družstev 
 
Hrací dny: neděle (sobota), vložené kolo ve čtvrtek + svátky 
 
Hrací systém:     základní část: dvoukolově každý s každým.     
    nadstavbová část:  kluby umístěné po základní části na 1. – 6. místě hrají nadstavbovou skupinu N1  
    dvoukolově každý s každým, výsledky ze základní části se započítávají (pouze vzájemné mezi  
    družstvy, které postoupily do nadstavbové skupiny),       
    kluby umístěné po základní části na 7. – 12. místě (ve skupině Západ  se bude jednat o týmy umístěné  
    na 7. - 13. místě) hrají nadstavbovou skupinu N2 dvoukolově každý s každým, 

vVýsledky ze základní části se započítávají (pouze vzájemné mezi družstvy, které postoupily do 
nadstavbové skupiny  

 
Zahájení zákl. části:  08. 09. 2013 
Ukončení zákl. části:  26. 01. 2014 
Zahájení nadst. části - sk. ( N1, N2 ): 02. 02. 2014 
Ukončení nadst. části - sk. ( N1, N2 ): 23. 03. 2014 
 
Začátky utkání: neděle (sobota) + svátky: 09:00 – 17:00 hod.,    
 vložené termíny – dle písemné dohody obou klubů 
 
Hodnocení soutěže: 3 body za vítězství v normální hrací době, v případě nerozhodného  výsledku obě družstva získají  
 po bodu, po 2. min. přestávce  následují  samostatné nájezdy podle  čl. 406 SDŘ ČSLH, každé  družstvo 
 nominuje  3 střelce, vítěz získává druhý bod.  
 
Postup: vítězové 3 skupin ELIOD Ligy mladšího dorostu přímo postupují a jsou pro příští sezónu účastníky 

ELIOD Extraligy mladšího dorostu (v případě, že by postupujícím bylo B mužstvo, tak má právo postupu 
pouze za předpokladu, že sestupujícím z ELMD, bude A mužstvo, stejného klubu/oddílu) 

 
Sestup:  sestupující družstvo bude určeno na základě koeficientů  (součet umístění) za sezóny 2013/14 a 

2014/2015, družstvo s nejhorším  koeficientem  sestupuje, v případě shody v koeficientu se dále 
postupuje dle SDŘ ČSLH, čl. 417, postup do ELIOD LMD je možný po 2 sezónách (2013/14 a 
2014/2015) na základě nejlepšího koeficientu (součtu umístění) v LSŽ ročníku 2000, 2001, LSŽ 
v sezónách  2013/14 a 2014/2015, v případě shody v koeficientu se dále postupuje dle SDŘ ČSLH, 
čl.417 

 

počet družstev: 34 
skupina Západ 

11 

skupina Střed 
11 

skupina Východ 
12 

soutěž řídí: 
KVV ČSLH 

Karlovarského kraje 
KVV ČSLH  

Kraje Vysočina 
KVV ČSLH 

Olomouckého kraje 

    
účastníci: HC Hvězda Praha HC Tábor HC RT Torax Poruba 

HC Energie Karlovy Vary „B" SK Horácká Slavia Třebíč HK MD Šumperk 

HC Děčín HC Krkonoše HC Frýdek Místek 

TJ Baník Most SC Kolín LHK Jestřábi Prostějov 

Stadion Litoměřice KLH Vajgar J.Hradec HC Uherské Hradiště 

SK Kadaň HC Bílí Tygři Liberec „B“ HC Orlová 

HC Příbram HC Č. Budějovice „B“ HK Nový Jičín 

HC Meteor Třemošná HC Znojemští Orli SK Karviná 

HC Berounští Medvědi HC Dukla Jihlava „B“ HC Černí Vlci  

HC Kobra Praha BK Mladá Boleslav „B“ HC Olomouc – mládež „B“ 

HC Junior Mělník HC Benátky n. Jizerou HK Kroměříž 

/ / S.K. Karviná - ženy 
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Technické normy:  
  a)   v utkání mohou nastoupit 3 cizinci (poplatek za cizince 10.000 Kč/á jeden hráč) 
 b)   pořádající klub je povinen zajistit při utkání zdravotnickou službu 
 c)   pořádající klub je povinen zajistit při utkání bezpečnost auta rozhodčích a autobusu  hostujícího družstva     
 d)   pořádající klub je povinen po utkání zajistit kopii „Zápisu o utkání“ pro hostující  družstvo, případně  
  delegáta, oba týmy mají povinnost na výzvu kopii Zápisu o utkání STK KVV kdykoliv písemně předložit 
 e)   „domácí“ nastupují k utkání ve světlých dresech, „hosté“ v tmavých, hráči nemusí mít na dresech  
  jmenovky  
 f)    družstvo  n e m u s í  přikládat k „Zápisu“ potvrzení o ostaršení hráčů /SDŘ ČSLH, čl.219/ 
 g)   brankař může mít jinou barvu kalhot  
 h)   soutěž má udělenou výjimku z nařízení IIHF pro rozměry brankářské výstroje 
 ch)  hráči nastupují v utkání pouze na platné registrační průkazy 
  i)  všichni hráči hrající ELIOD ELMD a ELIOD LMD musí absolvovat tělovýchovnou prohlídku, která je  
   pro danou kategorii (žákovské kategorie, kategorie mladšího a staršího dorostu, juniorů a seniorů,  
   kromě soutěží ELSD, ELJ, 1.liga) v rozsahu: 
  povinné:   Všeobecné vyšetření praktickým lékařem 
  klidová EKG křivka – v případě patologických nálezů provést další nebytná  klinická a biochemická  
  vyšetření (PEKG, atd.) 
   doporučeno:  ECHO kardiografie. 
  komplexní sportovní test – sledování fyziologických klidových parametrů a jejich změny a reakce  
  organismu při zátěži 
  silový test – určuje maximální silové schopnosti organismu 
  antropologické vyšetření, složení těla, stanovení podkožního tuku, BMI 
   zhodnocení s doporučením dalšího pohybového a stravovacího režimu 
 j)     rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu              
 k)    klub/oddíl je povinen po obdržení druhého vyššího trestu (sčítají se osobní tresty ´10 a osobní tresty  
  do konce utkání  ́ 20) v následujícím utkání zastavit uvedenému hráči, dle čl. 529 SDŘ ČSLH činnost a  
  toto písemně oznámit  řídícímu svazu, nastoupí-li hráč ke hře v nejbližším mistrovském utkání jedná se  
   o neoprávněný start  s disciplinárními  důsledky, tresty sledují kluby/oddíly za družstva a odpovídají  
  za  zastavení činnosti provinilého  hráče, je-li v mládežnické soutěži uložen témuž hráči další druhý  
  vyšší trest (3, 4) zastavuje se mu  automaticky činnost na dvě následující utkání v téže soutěži a  
  evidence trestů pokračuje – takto se postupuje i při dalších vyšších trestech, zastavení činnosti se  
  zvyšuje při každém dalším  druhém vyšším trestu na dvojnásobek  tedy na  4, 8 utkání atd.   
 l)    střídavé starty mezi soutěžemi ELIOD ELMD a ELIOD LMD j s o u povoleny, v utkáních mohou  
  do 31/12 2013 nastupovat 3 hráči (ročník 1999) na střídavý start z ELIOD ELMD 
 m)  hráč nastupující v kvalifikaci nebo baráži musí mít v klubu odehráno 50% utkání v dané sezóně  
  (sčítají se starty v různých věkových kategoriích), tato podmínka neplatí pro hráče, u kterých nebyl  
  v dané sezóně uplatněn přestup nebo hostování  
 n)  výsledek hlásí pořádající klub řídícímu orgánu soutěže, dle pokynů /v čase i způsobu/, upravuje vnitřní  
  přespis STK KVV 
  o)  hráči klubů/oddílů, které mají mužstva A, B (ELMD, LMD) mohou neomezeně nastupovat za A i B  
   mužstvo v těchto soutěžích 
 p) kluby a oddíly do 31/08 2013 písemně zašlou /elektronicky, faxem, bežnou poštou) kopie všech  
  registrační průkazy hráčů a trenérské průkazy – kontrola platných RP a TRE P řídící STK KVV, pokud  
  tak již neučinily společně s přihláškou do soutěže nebo jeho dodatkem 
 q)     v utkáních hraných s klubem/oddílem S. K. Karviná – ženy není zakázána hra tělem, ostatní pravidla  
  beze  změny a doplňků, věkové kategorie bez omezení /i starší, úprava článku 217 SDŘ ČSLH/ 
 r)     utkání hraná s klubem/oddílem SK Karviná – ženy se do tabulky započítávají, ale tento klub/oddíl již  
  nadstavbu soutěže nehraje, jinak všechna ustanovení platí beze změny. 
 
 
 
 

Účastníci, skupina Východ: místo(a) utkání: pevné začátky: 
    

1.  HC Černí Vlci Kopřivnice, Rožnov pod Radhoštěm hlášenka 

2.  HC Frýdek Místek Frýdek Místek hlášenka 

3.  SK Karviná Karviná hlášenka 

4.  S. K. Karviná – ženy Karviná hlášenka 

5.  HK Kroměříž Kroměříž hlášenka 

6.  HK Nový Jičín Nový Jičín hlášenka 

7.  HC Olomouc – mládež „B“ Uničov hlášenka 

8.  HC Orlová Orlová hlášenka 

9.  HC RT Torax Poruba Poruba čt 18,00, ne 10,00 

10.  LHK Jestřábi Prostějov Prostějov hlášenka 

11.  HK MD Šumperk Šumperk hlášenka 

12.  HC Uherské Hradiště Uherské Hradiště hlášenka 

 
 


