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_______________________________________________________________________________ 

Soutěžní podmínky + rozpis Play – off, sezóna 2011-2012 

(platí pro 1. ligu a 2. ligu) 
  

Nejlépe umístěné mužstvo po základní části hraje s nejhůře postaveným mužstvem po 

základní části, atd. (1-8, 2-7, 3-6, 4-5), začíná se hrát na hřišti hůře postaveného mužstva po 

základní části.  

 

Hrací dny Play – off: Čtvrtfinále: První zápasy: Sobota 10. 3. 2012 a Neděle 11. 3. 2012, 

     Druhé zápasy: Sobota 17. 3. 2012 a Neděle 18. 3. 2012,  

Semifinále: Sobota 24. 3. 2012, Neděle 25. 3. 2012, 

   Finále:  Sobota 31. 3. 2012, Neděle 1. 4. 2012, 

   O 3. místo:    Neděle 1. 4. 2012, 

jediné utkání před 2. utkáním finále, v místě hraného finále. 

(SK si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit den a místo) 

  

Doba základní hrací doby: 3x20 minut hrubého času, v případě rozdílu stavu skóre do dvou 

branek včetně, poslední dvě minuty čistého času.   

Hraje se na dvě utkání, rozhoduje počet bodů z obou utkání. Celkové skóre obou utkání 

se nezohledňuje. V případě shody bodů po druhém utkání se hraje prodloužení tímto systémem: 

1) Prodloužení 1x10 minut. Vstřelením branky prodloužení, a tím celá série končí vítězstvím 

mužstva, které branky dosáhlo. 

2) Samostatné nájezdy. Pokud nepadne branka v prodloužení, začíná tato část. O pořadí týmů při 

nájezdech rozhoduje los. Vítězný tým losování má právo výběru. V první části jede po 3 hráčích 

z každého mužstva, pokud se nerozhodne, otáčí se pořadí týmů (tým končící 3. sérii zahajuje sérii 

čtvrtou). Ve druhé části (začíná čtvrtou sérií) se pokračuje v sériích po 1 hráči až do rozhodnutí. 

(Ve druhé části mohou zahrávat samostatné nájezdy i hráči z první části, a již se nemusejí střídat). 

Tzn. Od 4. série může zahrávat samostatný nájezd jeden a tentýž hráč v neomezeném počtu 

opakování. 

 

Rozhodnutí SK vydané přímo k Play – off: 

 

Mužstvo, které se nedostaví k utkání Play – off, je s okamžitou platností vyloučeno z Play – 

off. To znamená, že pokud k tomu dojde v první utkání, automatickým postupujícím je družstvo, 

jenž se neprovinilo. Pokud se to stane ve druhém utkání, první utkání se anuluje a postupuje opět 

mužstvo, které se neprovinilo. V případě, že se nedostaví obě mužstva, jsou vyloučena obě. 

V případě uvedeného nedostavení se, bude mužstvo potrestáno pokutou 1.200,- Kč 

podle SŘ – příloha DŘ, díl B, odst. 3 (40 % z 3.000,- Kč). 



Finanční náležitosti: 

1. Podmínkou účasti je zaplacení startovného pro play-off ve výši 750,- Kč!!! Mužstva, která 

mají smlouvu o bezplatném pronájmu s majiteli hřišť, platí startovné ve výši 500,- Kč, 

(Čejkovice B, D. Voda B, Plav B, Římov). Startovné pro play-off se hradí nejdéle v první pondělí 

následující po skončení základní části sezóny v kanceláři AHbK - t. j. do 5. 3. 2012!!! (v ceně 

startovného je zahrnut i pronájem hřiště). 

2. Rozhodčí utkání platí domácí mužstvo: hlavní 150,- Kč, časoměřič 50,- Kč. 

3. Cestovné rozhodčím platí domácí mužstvo (pokud se hraje více utkání na 1 hřišti ve stejný den, 

o proplacení se děli vždy mužstva, která jsou domácími). 

4. V utkání o 3 místo se dělí o náklady obě mužstva stejným dílem.  

 

Tresty: 

1. Větší tresty evidované v základní části se do Play – off nezapočítávají. V průběhu Play-off se 

však nové tresty sčítají. 

2. Disciplinární tresty řešené DK se automaticky převádějí i do nové sezóny. 

 

Podmínky pro nastoupení k utkání: viz. „Řády hokejbalu“ pro AHbK ČR. 

  

Pozn. Omezení startů hráčů B týmu za A tým, tedy počtu hráčů v jednom utkání a počtu 

odehraných utkání za sezónu se vztahují pouze na základní část, tzn. v Play-off může nastoupit 

k jednomu utkání neomezený počet hráčů B týmu, nehledě na počet odehraných utkání v základní 

části. 

Pozor!!! V Play-off platí omezení počtu hráčů z „A“ mužstva, kteří v jednom utkání 

nastoupí za „B“ mužstvo. Maximální možný počet hráčů „A“ mužstva je tedy stále 2. 

 

 

O konkrétním rozpise pro jednotlivé termíny budou mužstva včas informována, tzn. 

nejpozději v úterý před hracím víkendem!!! 

 

 

 

Soutěžní komise AHbK ČR 


