Příloha č. 1

SYSTÉM SOUTĚŽÍ SŽ A MŽ (5.-8. tříd)
OD SEZONY 2013-2014
1. Ustanovení platná pro soutěže (skupiny) SŽ „A“ a MŽ „C“
1.1. Zde budou startovat pouze družstva, která budou schopna předložit do
24.5.2013 jeden společný seznam pro SŽ s počtem 26 + 2 (pouze s hráči ročníku
2000 + 2001) a současně jeden společný seznam pro MŽ s počtem 26 + 2 (pouze
s hráči ročníku 2002 + 2003)
1.2. K seznamu je nutné předložit i platné RP znějící na mateřský klub (ne na
hostování)
1.3. Klub předkládající „oba“ seznamy je povinen postavit družstva SŽ „A“, SŽ „B“,
MŽ „C“ a MŽ „D“
1.4. Mezi družstvy SŽ „A“ a SŽ „B“ je volný pohyb hráčů a stejné pravidlo platí i pro
MŽ „C“ a MŽ „D“
1.5. Do utkání lze zařadit max. tři mladší hráče (do SŽ pouze ročník 2002 a do MŽ
pouze ročník 2004)
1.6. Věkové kategorie jsou od 1.1. do 31.12.
1.7. V termínové listině se ponechají volná okna pro turnaje výběrů krajů ročník
1999 a 2000. V těchto termínech bude možné sehrát i jiné meziklubové turnaje.
1.8. Pokud má klub „silný“ pouze jeden dvouročník (26 + 2), má možnost požádat
o zařazení např. svého „A“ družstva do soutěží „A“, eventuálně do soutěže typu
„C“. O jeho případném zařazení rozhodne KM ČSLH s ohledem na možné
„spárování“, eventuálně složení skupin.

2. Ustanovení platná pro soutěže (skupiny) SŽ „B“ a MŽ „D“
2.1. Vstupní podmínkou pro kluby, které mají pouze jeden tým ve SŽ a jeden tým
v MŽ, je vyplněná přihláška bez povinnosti vyplňovat seznamy hráčů.
2.2. Pro přihlášení není povinnost mít současně SŽ a MŽ
2.3. Do utkání lze zařadit max. tři mladší hráče (do SŽ pouze ročník 2002 a do MŽ
pouze ročník 2004)
2.4. Věkové kategorie jsou od 1.1. do 31.12.
2.5. V termínové listině se ponechají volná okna pro turnaje výběrů krajů ročník
1999 a 2000.
2.6. Pokud má klub „silný“ pouze jeden dvouročník (26 + 2), má možnost požádat
o zařazení např. svého „A“ družstva do soutěží „A“, eventuálně do soutěže typu
„C“. O jeho případném zařazení rozhodne KM ČSLH s ohledem na možné
„spárování“, eventuálně složení skupin.

