
Rozlosování MLŽ  - hrací čas 3x15“ čistého času / úprava ledu po dvou třetinách 

31. 8. 2019 So v 9:00 HC Ledeč n.S. HC Střelci Jindřichův Hradec

31. 8. 2019 So v 10:45 HC Tachov HC Benátky nad Jizerou

31. 8. 2019 So v 12:30
HC Střelci Jindřichův 

Hradec
HC Orlíci Uničov

31. 8. 2019 So v 14:15 HC Tachov HC Ledeč n.S.

31. 8. 2019 So v 16:00 HC Benátky nad Jizerou HC Orlíci Uničov

31. 8. 2019 So v 17:30 Dovednostní soutěže
Rychlost, střelba, vedení kotouče, 

nájezdy 

1. 9. 2019 Ne v 9:00 HC Ledeč n.S. HC Orlíci Uničov

1. 9. 2019 Ne v 10:45
HC Střelci Jindřichův 

Hradec
HC Benátky nad Jizerou 

1. 9. 2019 Ne v 12:30 HC Tachov HC Orlíci Uničov

1. 9. 2019 Ne v 14:15 HC Benátky nad Jizerou HC Ledeč n.S.

1. 9. 2019 Ne v 16:00 HC Tachov HC Střelci Jindřichův Hradec

Hrací systém každý s každým – vítězství – 2 body, remíza -1 bod, prohra – 0 bodů.

Hodnotící klíč: 

1. Počet bodů
2. Poměr skóre
3. Větší počet vstřelených branek
4. Vzájemný zápas 
5. Los

Dovednostní soutěže:

1. Stíhací závod pětek – každý s každým 2 jízdy na jedno kolo doleva/doprava.  Do tabulky za 
každou vyhranou jízdu - 1.bod.  V případě rovnosti bodů rozhoduje součet časů. V každé jízdě 
se měří čas posledního dojetého hráče ze skupiny.  Do soutěže nominuje každý tým jednu 
celou pětku – 3 útočníky a 2 obránce. Startuje se v kompletní výstroji a startovním dresu 
včetně hokejové hole.    

2. Soutěž v přesnosti střelby  - každý tým nominuje dva své nejlepší střelce.  Střílí se na 
imaginárního brankáře Plachtu.  Počítá se počet vstřelených gólů, přičemž nesmí být dva 
vstřelené góly za sebou do stejného otvoru v brance. V případě rovnosti gólů dvou nejlepších 
střelců – následuje rozstřel vyřazovacím způsobem.  



3. Nejrychlejší bruslař  - jízda s odporovým padákem přes celé kluziště. Každý hráč jede 2. Jízdy. 
Měří se dosažení nejrychlejšího času mezi jednou a druhou brankovou čarou. Každé mužstvo 
nominuje 2 nejsilnější bruslaře. 

4. Vedení kotouče – paralelní slalom -  slalom s kotoučem mezi překážkami. Jede se způsobem 
paralelní slalom ve dvou dráhách, vítěz postupuje, vyřazovacím způsobem až do finále.   

5. Samostatné nájezdy - hráči budou pojedou 5 samostantných nájezdů každý na jiného 
brankáře – Hráč s největším počtem gólů vítězí. Pokud bude shoda u více hráčů s maximálním 
počtem vstřelených branek pokračuje se 3 nájezdy a dále po jednom do rozhodnutí na 
nejlepšího brankáře.   

6. Nejlepší brankář dovednostních soutěží – bude vybrán brankář s nejnižším počtem 
obdržených gólů v soutěžích č. 5. V případě rovnosti obdržených gólů rozhodne direktoriát 
soutěže.



Rozlosování STŽ - hrací čas 3x15“ čistého času / úprava ledu po dvou třetinách

7. 9. 2019 So v 9:00 HC Ledeč n.S. HC Tachov

7. 9. 2019 So v 10:45 HC Chrudim HC Střelci Jindřichův Hradec

7. 9. 2019 So v 12:30 HC Tachov HC Orlíci Uničov

7. 9. 2019 So v 14:15 HC Chrudim HC Ledeč n.S.

7. 9. 2019 So v 16:00 HC Střelci Jindřichův Hradec HC Orlíci Uničov

7. 9. 2019 So v 17:30 Dovednostní soutěže
Rychlost, střelba, vedení kotouče, 

nájezdy 

8. 9. 2019 Ne v 9:00 HC Ledeč n.S. HC Orlíci Uničov

8. 9. 2019 Ne v 10:45 HC Tachov HC Chrudim

8. 9. 2019 Ne v 12:30 HC Ledeč n.S. HC Střelci Jindřichův Hradec

8. 9. 2019 Ne v 14:15 HC Orlíci Uničov HC Chrudim

8. 9. 2019 Ne v 16:00 HC Tachov HC Střelci Jindřichův Hradec

Hrací systém každý s každým – vítězství – 2 body, remíza -1 bod, prohra – 0 bodů.

Hodnotící klíč: 

1. Počet bodů
2. Poměr skóre
3. Větší počet vstřelených branek
4. Vzájemný zápas 
5. Los

Dovednostní soutěže:

1. Stíhací závod pětek – každý s každým 2 jízdy na jedno kolo doleva/doprava.  Do tabulky za 
každou vyhranou jízdu - 1.bod.  V případě rovnosti bodů rozhoduje součet časů. V každé jízdě 
se měří čas posledního dojetého hráče ze skupiny.  Do soutěže nominuje každý tým jednu 
celou pětku – 3 útočníky a 2 obránce. Startuje se v kompletní výstroji a startovním dresu 
včetně hokejové hole.    

2. Soutěž v přesnosti střelby - každý tým nominuje dva své nejlepší střelce.  Střílí se na 
imaginárního brankáře Plachtu.  Počítá se počet vstřelených gólů, přičemž nesmí být dva 
vstřelené góly za sebou do stejného otvoru v brance. V případě rovnosti gólů dvou nejlepších 
střelců – následuje rozstřel vyřazovacím způsobem.  

3. Nejrychlejší bruslař  - jízda s odporovým padákem přes celé kluziště. Každý hráč jede 2. Jízdy. 
Měří se dosažení nejrychlejšího času mezi jednou a druhou brankovou čarou. Každé mužstvo 
nominuje 2 nejsilnější bruslaře. 



4. Vedení kotouče – paralelní slalom -  slalom s kotoučem mezi překážkami. Jede se způsobem 
paralelní slalom ve dvou dráhách, vítěz postupuje, vyřazovacím způsobem až do finále.   

5. Samostatné nájezdy - hráči budou pojedou 5 samostantných nájezdů každý na jiného 
brankáře – Hráč s největším počtem gólů vítězí. Pokud bude shoda u více hráčů s maximálním 
počtem vstřelených branek pokračuje se 3 nájezdy a dále po jednom do rozhodnutí na 
nejlepšího brankáře.   

6. Nejlepší brankář dovednostních soutěží – bude vybrán brankář s nejnižším počtem 
obdržených gólů v soutěžích č. 5. V případě rovnosti obdržených gólů rozhodne direktoriát 
soutěže.


