Změny v mládežnických soutěžích od sezóny 2013 - 2014
Po důkladné diskusi komise mládeže, trenérsko-metodické komise a sportovního úseku ČSLH
schválil výkonný výbor ČSLH na svém zasedání dne 22.3.2013 úpravy pravidel minihokeje,
systému žákovských soutěží a technických norem NOEN extraligy juniorů, Extraligy staršího
dorostu a ELIOD extraligy mladšího dorostu s účinností od sezóny 2013-2014 takto:

Úpravy pravidel v minihokeji:




zrušení startu starších hráčů v kategorii 2. - 4. třídy,
zrušení možnosti odvolání brankaře a hrát tak přesilovku (power-play),
s lehčími (modrými) kotouči hrát pouze ve 2. a 3. třídě, ve 4. třídě povolit hrát
černými kotouči.

Úpravy systému lig starších a mladších žáků (5. - 8. třídy):











vytvořit soutěže SŽ (2000 + 2001) a MŽ (2002 + 2003), přičemž každá kategorie bude
mít dvě soutěže a budou se nazývat takto:
o „A“ soutěž SŽ (ročník 2000 + 2001),
o „B“ soutěž SŽ (ročník 2000 + 2001),
o „C“ soutěž MŽ (ročník 2002 + 2003),
o „D“ soutěž MŽ (ročník 2002 + 2003).
kluby, které chtějí startovat ve všech soutěžích (tzn. „A“, „B“, „C“, „D“) jsou povinny
předložit jeden společný seznam 26+2 pro kategorii SŽ a jeden společný seznam
26+2 pro kategorii MŽ,
mezi družstvy „A“ a „B“ je volný pohyb hráčů; stejné pravidlo platí pro družstva „C“ a
„D“,
do utkání lze zařadit max. 3 mladší hráče (do SŽ pouze ročník 2002 a do MŽ pouze
ročník 2004),
ostatní kluby podávají pouze přihlášku (bez soupisky) a startují v soutěžích „B“ a „D“,
soutěže „A“ (SŽ) a „C“ (MŽ) cca 40-45 klubů do 5 skupin (8-9 účastníků),
soutěže „B“ (SŽ) a „D“ (MŽ) cca 130 klubů do 14 skupin (8-9 účastníků),
další technická ustanovení (PŘÍLOHA 1).

Úprava technických podmínek v NOEN extralize juniorů, Extralize staršího dorostu a ELIOD
extralize mladšího dorostu:


proti současnému stavu, kdy v sezoně 2012 -2013 může ve výše uvedených soutěžích
nastupovat do utkání maximálně 5 mladších hráčů, bude snížen počet o 1 hráče, tzn.,
že v sezoně 2013-2014 budou moci nastoupit maximálně 4 mladší hráči; v sezoně
2014-2015 bude tento stav snížen na maximálně 3 mladší hráče. Právo řídícího
orgánu soutěže povolit zařazení většího počtu mladších hráčů, jedná-li se o
reprezentanty, zůstává v příslušných soutěžích nedotčeno.

