
PLAY OFF KL mužů 2018 - 2019 

1.  Systém  soutěže 
 
 Družstva umístěná po základní části na 1.-8. místě pokračují v soutěži play off. Hraje se na dvě vítězná utkání dle  

  čl. 404 SŘ systémem play off  1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Pokud utkání skončí nerozhodně v základní hrací době, hraje se  

  pětiminutové prodloužení bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy ledové plochy. Družstva si před  

  prodloužením nemění strany a hájí branky bližší k jejich hráčské lavici. Prodloužení končí uplynutím pěti minut nebo  

  vstřelením branky. Družstvo, které vstřelí branku, je vítězem utkání. V prodloužení hrají družstva v počtu tří hráčů  

  a s jedním brankářem. Zvláštní pravidla pro prodloužení jsou uvedena v čl. 406 SŘ.  Pokud nepadne branka  

  v prodloužení, následují samostatné nájezdy (čl. 407) k určení vítěze utkání. 

 

 - První, případně i třetí utkání jako domácí  v celém  „play off“  hraje vždy to družstvo, které bylo v tabulce po  

   základní části  lépe umístěné, druhé utkání hraje na ZS u soupeře. 

  - Vyšší tresty ze základní části se započítávají  !!  

 

 
2.  Hrací dny a začátky utkání 
 
   - zahájení   01.03.2019 
  - ukončení  24.03.2019   
 - hracím dnem je pátek a neděle,  třetí rozhodující utkání se hraje v úterý nebo ve středu 
   -  v neděli začátek utkání nejpozději v 19:00 hodin (pokud se soupeři nedohodnou jinak) 
  -  v pracovní den začátek utkání nejdříve v 19:00 hodin (pokud se soupeři nedohodnou jinak) 
 
 
  

Čtvrtfinále 

družstva postupují v pořadí dle umístění po základní části 
 
pátek  01. 03. 2019   
 
19:00 C1157.    Č. Krumlov  : Vajgar J. Hradec            19:00 C1159.  Veselí n. L.  :  Soběslav 
 
19:00 C1158.    Strakonice  : Vimperk   19:00 C1160.  Hluboká n. Vlt. :  Milevsko 2010 
 
 
neděle 03. 03. 2019 
 
16:15 C1161.   Vajgar J. Hradec : Č. Krumlov   17:00 C1163.   Soběslav  : Veselí n. L. 
 
17:00 C1162.   Vimperk     : Strakonice    17:00 C1164.   Milevsko 2010 : Hluboká n. Vlt.   
 
 
 
 
 
 
 
úterý – středa  05.-06. 03. 2019 
 

19:00 C1165.    Č. Krumlov : Vajgar J. Hradec           19:00 C1167.  Veselí n. L. :  Soběslav 
 
19:00 C1166.    Strakonice : Vimperk   19:00 C1168.  Hluboká n. Vlt. :  Milevsko 2010 
 

 
 
 



SEMIFINÁLE 
družstva postupují v pořadí dle umístění po základní části 

 
pátek   08. 03. 2019 
 

C1169.________________1-4 _______________      :      C1170._________________2-3________________          : 
 

 
neděle  10. 03 2019 
 

C1171.________________4-1 _______________      :      C1172._________________3-2 ________________         : 
 
 
úterý – středa  12.-13. 03. 2019   
 
C1173. _______________1-8________________     :       C1174. _________________3-6 _______________        : 
 
 

FINÁLE  
družstva postupují v pořadí dle umístění po základní části 

 
pátek  15. 03 2019          C1175.  ______________________  1-2_________________________                  : 
 
neděle 17. 03. 2019  C1176.  ______________________  2-1 _________________________                 : 
 
neděle 24.03. 2019  C1177.  ______________________  2-1 _________________________                 : 
 
 
 
 
TABULKA ODMĚN pro rozhodčí  hlavní čárový                                              . 

 

Dle směrnice ČSLH  základní část 1.120,- Kč 710,- Kč 

(4 – část, str. 117 Jč RS) 

   čtvrtfinále   + 20 % 1.344,- 852,- 

    semifinále   + 30 % 1.456,- 923,- 

    finále           + 50 % 1.680,-               1.065,-    

 
 
 
 
 

Utkání hraná do rozhodnutí Článek 404 

1.  

Pokud skončí utkání hrané do rozhodnutí nerozhodně v základní hrací době, hraje se pětiminutové prodloužení bezprostředně 

po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy, resp. desetiminutové prodloužení bezprostředně po tříminutové přestávce 

bez úpravy hrací plochy, resp. dvacetiminutové prodloužení bezprostředně po patnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy. 

V prodloužení hrají družstva v počtu tří, resp. čtyř, resp. pěti Hráčů v poli a s jedním brankářem. Družstva si před prodloužením 

nemění strany a hájí branky bližší k jejich hráčské lavici, nestanoví-li Řídící orgán soutěže v rozpisu/herním řádu dlouhodobé 

soutěže nebo v propozicích krátkodobé soutěže jinak. Prodloužení skončí uplynutím jeho hrací doby nebo vstřelením branky. 

Družstvo, které vstřelí branku, je vítězem utkání. Zvláštní pravidla pro prodloužení jsou uvedena v čl. 405 a 406 SDŘ s tím, že 

hrací dobu prodloužení a počet Hráčů v prodloužení stanoví Řídící orgán soutěže v rozpisu/herním řádu dlouhodobé soutěže nebo 

v propozicích krátkodobé soutěže, a to v souladu s tímto odstavcem. Nestanoví-li Řídící orgán soutěže v rozpisu/herním řádu 

dlouhodobé soutěže nebo v propozicích krátkodobé soutěže jinak, hraje se pětiminutové prodloužení bezprostředně po 

tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy, přičemž družstva hrají v počtu tří Hráčů v poli a s jedním brankářem.  
 

2.  

Pokud nepadne branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ, a to začínající s pěti 

různými střelci z každého družstva.  

 

 



Zvláštní pravidla pro prodloužení 

Článek 406 

Zvláštní pravidla pro prodloužení 3 na 3:  

 

a)  souběžné tresty uložené v prodloužení nemají vliv na počet Hráčů na ledě,  

b)  pokud je družstvo potrestáno tak, že dojde k 

    oslabení o jednoho Hráče, provinivšímu se družstvu zůstanou v poli tři Hráči, zatímco družstvu soupeře bude do pole  

   povolen čtvrtý Hráč. V prvním přerušení hry poté, kdy už oslabení o jednoho Hráče skončilo, se počet Hráčů v poli  

   upraví na 3 na 3,  

c)  pokud je družstvo potrestáno tak, že dojde k oslabení o dva Hráče, provinivšímu se družstvu zůstanou v poli tři Hráči,  

  zatímco družstvu soupeře bude do pole povolen pátý Hráč. V prvním přerušení hry poté, kdy už oslabení o dva Hráče  

  skončilo, se počet Hráčů v poli upraví buď na 3 na 3, nebo 4 na 3,  

d)   pokud je na konci základní hrací doby přesilová hra buď 5 na 4, nebo 4 na 3, prodloužení bude zahájeno s družstvy  

  hrajícími 4 na 3. S uplynutím trestů může při pokračující hře počet Hráčů v poli dosáhnout 4 na 4, a nejedná-li se o  

  případ uvedený v písm. h) tohoto článku, i 5 na 3, nebo 5 na 4, nebo 5 na 5. Dosáhne-li počet Hráčů v poli 5 na 4, nebo 4  

  na 4, nebo 5 na 5, bude počet Hráčů v poli upraven v prvním přerušení hry na počet 4 na 3, nebo 3 na 3, 2018-09-11  

  Soutěžní a disciplinární řád 21  

e)   pokud je na konci základní hrací doby přesilová hra 5 na 3, prodloužení bude zahájeno s družstvy hrajícími v počtu 5 na  

  3. S uplynutím trestů může při pokračující hře počet Hráčů v poli dosáhnout 5 na 4, nebo 5 na 5. Počet Hráčů v poli bude  

  upraven v prvním přerušení hry na počet 4 na 3, nebo 3 na 3,  

f)   pokud družstva na konci základní hrací doby hrají v počtu 4 na 4 s Hráči do pole na trestné lavici, prodloužení začne v  

  počtu 3 na 3, a nejedná-li se o případ uvedený v písm. h) tohoto článku, tito Hráči opustí trestnou lavici normálním  

  způsobem do počtu 4 na 3 nebo 4 na 4a počet Hráčů v poli bude poté, co oba tito Hráči opustí trestnou lavici, upraven v  

  prvním přerušení hry na počet 3 na 3,  

g)   pokud družstva hrají v počtu 3 na 3 na konci základní hrací doby, prodloužení začne v počtu 3 na 3. Poté, co počet Hráčů  

  v poli dosáhne 4 na 4, a nejedná-li se o případ uvedený v písm. h) tohoto článku, 5 na 4, nebo 5 na 5, bude v prvním  

  přerušení hry počet Hráčů v poli upraven na počet 3 na 3 nebo 4 na 3,  

h)   pokud je však na konci základní hrací doby počet Hráčů v poli 4 na 4, nebo 4 na 3, nebo 3 na 3, s Hráči do pole na trestné  

  lavici odpykávajícími souběžné tresty ovlivňující počet Hráčů v poli, budou tyto souběžné tresty před zahájením  

  prodloužení smazány z časomíry a tito Hráči opustí trestnou lavici v prvním přerušení hry po odpykání svých trestů.  

 

Samostatné nájezdy k určení vítěze utkání 

Článek 407 

Pravidla samostatných nájezdů k určení vítěze:  

 

a)   před začátkem samostatných nájezdů k určení vítěze utkání bude celá střední část hřiště mezi koncovými body vhazování  

  upravena rolbou na sucho,  

b)   Rozhodčí povolá oba kapitány družstev k území rozhodčích k losování mincí. Vítěz má volbu, zda jeho družstvo bude  

  provádět nájezd jako první nebo druhé,  

c)   brankáři budou hájit stejné branky jako v prodloužení,  

d)  brankáři obou družstev mohou být měněni po každém nájezdu, ale pokud musí být samostatný nájezd z jakéhokoli  

  důvodu opakován, Hráč do pole i brankář musí zůstat stejní kromě případu, kdy dojde ke zranění jednoho z nich,  

e)   pět různých Hráčů do pole z každého družstva bude střídavě provádět nájezdy. Hráči do pole nemusí být určeni předem a  

  mohou být kdykoli vyměněni až do okamžiku, kdy Rozhodčí zapíská na znamení, že nájezd začíná,  

f)   oprávněni zúčastnit se samostatných nájezdů k určení vítěze utkání jsou všichni Hráči obou družstev zapsaní v zápisu o  

  utkání s výjimkou Hráčů odpykávajících tresty, které zcela neuplynuly před ukončením prodloužení, jakož i Hráčů,  

  kterým byly uloženy osobní tresty do konce utkání nebo tresty ve hře. Tito Hráči musí zůstat během samostatných  

  nájezdů k určení vítěze utkání na trestné lavici nebo v šatně,  

g)   družstvo, které dosáhlo vyššího počtu dosažených branek po prvních deseti nájezdech, je prohlášeno vítězem utkání.  

  Pokud je o výsledku utkání rozhodnuto dříve, než bylo provedeno všech deset nájezdů, zbývající nájezdy nebudou  

  prováděny,  

h)   pokud je stav samostatných nájezdů k určení vítěze utkání po  deseti nájezdech stále nerozhodný, nájezdy budou  

  pokračovat s uplatněním náhlé smrti,  

i)  při samostatných nájezdech k určení vítěze utkání s náhlou smrtí se provádí samostatný nájezd vždy po jednom Hráči do  

  pole obou družstev, dokud není určen vítěz. Jakýkoli Hráč do pole včetně těch, kteří se zúčastnili první fáze samostatných  

  nájezdů, je oprávněn provést libovolný počet samostatných nájezdů k určení vítěze utkání,  

j)   družstvo, které provádělo první samostatný nájezd k určení vítěze utkání v prvních pěti dvojicích, bude v šesté a  

  následujících dvojicích provádět samostatné nájezdy s náhlou smrtí jako druhý v pořadí, dokud není určen vítěz,  

k)   pokud Trenér nepošle Hráče do pole provést samostatný nájezd ani přes důraznou výzvu Rozhodčího, nebo pokud Hráč  

  do pole odmítne samostatný nájezd provést, bude tento samostatný nájezd považován za neproměněný a soupeřovo  

  družstvo provede svůj další samostatný nájezd,  

l)   pokud družstvo odmítne účast na samostatných nájezdech k určení vítěze utkání, bude druhé družstvo prohlášeno vítězem  

  utkání,  

m)   Rozhodčímu je dovoleno poradit se s brankovým videorozhodčím pouze v případě pochybnosti, zda puk při samostatném  

  nájezdu přešel za úroveň brankové čáry. V průběhu samostatných nájezdů k určení vítěze utkání není možné jiné využití  

  brankového videorozhodčího. 


