
ZPRAVODAJ č. 1/ 2009-2010
ze dne 8. 9. 2009 - dodatek

       

Přítomni: viz základní Zpravodaj č. 1
                 
Nepřítomni: viz základní Zpravodaj č. 1

1. Zpráva STK nové zn ění:

a) Vzhledem k tomu, že TJ Slavoj Polná se nepřihlásila do OP LH a má zájem
hrát pouze okresní soutěž, pokud by byla vyhlášena, je nutné konstatovat, že
ke dni 21. 9. 2009 jsou do soutěže okresního přeboru v ledním hokeji okresu
Žďár nad Sázavou pro sezónu 2009-2010 přihlášeny tyto HOK:
SK Mostiště
TJ Náměšť nad Oslavou
HC Spartak Velká Bíteš B
HC Veverská Bitýška
HC Sokol Křižanov
TJ Šerkovice
HHK Velké Meziříčí B
TJ Řečice
tzn. pouze osm  účastníků.
 
STK navrhuje základní hrací systém stejný  jako v ro čníku 2008-2009 , tzn. v 
jedné skupině dvoukolově, systémem každý s každým. 

Základní část:  předpoklad začátku 16. ÷ 18. 10. 2009, předpoklad ukončení
22. ÷ 24. 1. 2010, včetně dohrávek, s vánoční přestávkou od 20. 12. 2009 do
1. 1. 2010. 

Čtvrtfinále - vy řazovací zp ůsob (play-off):  hrací systém podle umístění 
v základní části - bude se hrát dvoukolově 1-8, 2-7, 3-6 a 4-5 na dva zápasy, o
postupujícím rozhoduje v souladu s SDŘ LH počet bodů a skóre z obou 
vzájemných zápasů, v případě rovnosti se po druhém zápase prodlužuje 5 
minut, pokud nebude v této prodloužené době rozhodnuto, pak následují 
samostatné nájezdy do rozhodnutí, předpoklad začátku 29. ÷ 31. 1. 2010, 
předpoklad ukončení 5. ÷ 7. 2. 2010.
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Semifinále - vy řazovací zp ůsob (play-off):  obdobný herní systém jako ve
čtvrtfinále - bude se hrát dvoukolově 1-4, 2-3 na dva zápasy, o postupujícím
rozhoduje v souladu s SDŘ LH počet bodů a skóre z obou vzájemných zápasů,
v případě rovnosti se po druhém zápase prodlužuje 5 minut, pokud nebude v
této prodloužené době rozhodnuto, pak následují samostatné nájezdy do
rozhodnutí předpoklad začátku 12. ÷ 14. 2. 2010, předpoklad ukončení 19. ÷
21. 2. 2010.

Finále: o titul Přeborníka okresu, herní systém na dva vítězné zápasy,
v případě nerozhodného výsledku po základní hrací době se prodlužuje 5
minut, pokud nebude v této prodloužené době rozhodnuto, pak následují
samostatné nájezdy do rozhodnutí, předpoklad začátku 26. ÷ 28. 2. 2010,
předpoklad ukončení 19. ÷ 21. 3. 2010 - podle počtu zápasů

2. Zpráva EK:

Ruší se konstatování, že TJ Slavoj Polná nemá uhrazen vklad do soutěže ve 
výši 4 000,- Kč.

Tento dodatek je nedílnou sou částí základního Zpravodaje č. 1

                                                        Ing. Petr Stoček v. r.
                                                        předseda OVV ČSLH
                                                                                          Žďár nad Sázavou

Vyřizuje: sekretář OS ČSLH Dana Kundeliusová                                         
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