LIGA MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ
podklady k přihlášce do soutěží 2017-2018

Článek 1
Vstupní podmínky do LSŽ A a LMŽ C
1.

2.

3.

4.

SEZNAMY HRÁČŮ – do 22. 05. 2017 klub předloží na územní KVV ČSLH :
a) JEDEN SPOLEČNÝ SEZNAM VŠECH STARŠÍCH ŽÁKŮ s minimálním počtem „26+2“
- všichni hráči klubu ročníků 2004 a 2005 (předkládají se RP znějící na mateřský klub) - min. 2 brankáři a min. 26 hráčů
- dívky navíc ročník 2002-2003,
- z toho každý uvedený ročník je povinen zde mít svých minimálně „10+1“ hráčů (SDŘ čl. 318),
- hráče řadit v abecedním pořadí každý ročník zvlášť (nejdříve brankáře),
- seznamy se vyplňují strojem či na PC (přihláška nesplňující všechny zde uvedené body nebude přijata).
b) JEDEN SPOLEČNÝ SEZNAM VŠECH MLADŠICH ŽÁKŮ s min. počtem „26+2“
- všichni hráči klubu ročníků 2006 a 2007 (předkládají se RP znějící na mateřský klub) - min. 2 brankáři a min. 26 hráčů,
- dívky navíc ročník 2004 -2005,
- z toho každý uvedený ročník je povinen zde mít svých minimálně „10+1“ hráčů (SDŘ čl. 318),
- hráče řadit v abecedním pořadí každý ročník zvlášť (nejdříve brankáře),
- seznamy se vyplňují strojem či na PC (přihláška nesplňující všechny zde uvedené body nebude přijata).
Registrační průkazy
a) K seznamům klub současně předkládá i registrační průkazy všech uvedených hráčů, znějící na mateřský klub (na
hostování ne !).
b) Platnost průkazů musí být minimálně do 30. 09. 2017 !
Počet družstev
a) Klub, předkládající seznamy, je povinen postavit do soutěže všechny čtyři týmy SŽ "A", SŽ "B", MŽ "C" a MŽ "D".
b) Družstva SŽ „B“ startují ve společné skupině s družstvy SŽ a družstva MŽ „D“ startují ve společné skupině s družstvy MŽ,
která neměla povinnost předkládat seznamy hráčů.
Pohyb hráčů
a) Mezi týmy SŽ „A“ a SŽ „B“ je volný pohyb hráčů. Stejné pravidlo platí i mezi týmy MŽ “C“ a MŽ „D“
b) V celém víkendu lze však nastoupit pouze za jeden tým! Není proto možné, aby hráč v sobotu hrál za SŽ“A“ a v neděli
za SŽ“B“ (stejné pravidlo platí mezi všemi týmy MŽ "C" a MŽ "D").

Článek 2
Start hráčů v LSŽ A, LSŽ B, LMŽ C a LMŽ D
1.

2.

1.

2.

Mladší hráči
a) Startují hráči dvou ročníků 2006-2007 (dívky navíc i ročník 2004-2005).
b) Do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2008 (po splnění čl. 219 SDŘ).
Starší žáci
a) Startují hráči dvou ročníků 2004-2005 (dívky navíc i ročník 2002-2003).
b) Do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2006 (po splnění čl. 219 SDŘ).

Článek 3
Herní systém (je totožný s minulými sezónami)
LSŽ „A“ a LMŽ „C“ ve skupinách 1 – 5
a) V pěti skupinách se čtyřkolovým rozlosováním bez nadstavby těch klubů, které přihlásily dvě družstva starších žáků a
dvě družstva mladších žáků. Jedno dvoudružstvo SŽ-MŽ startuje ve skupině 1-5 (LSŽ“A“-LMŽ“C“),
druhé ve skupině 6-21 (LSŽ“B“-LMŽ“D“)
b) Hraje se dvoubodovým systémem (čl.402 SDŘ) formou dvojutkání, zahajují vždy MŽ.
LSŽ „B“ a LMŽ „D“ ve skupinách 6 – 21
a) Přihlášená družstva územně rozdělena do 16-ti skupin (6-21), kam kluby přihlásily převážně obě kategorie (systém
dvojutkání).
b) Startují zde kluby, které neměly povinnost předkládat seznamy hráčů a jednak dvoudružstvo klubů, které tuto povinnost
měly.
c) Systémy soutěží jsou (po dohodě s kluby i oběma krajskými svazy) v kompetencích řídících KVV
(Karlovarský - Ústecký, Plzeňský - Jihočeský, Královéhradecký - Liberecký, Středočeský - Středočeský,
Vysočina - Pardubický, Zlínský - Jihomoravský, Olomoucký - Moravskoslezský).

