Extraliga dorostu
Počet účastníků
Počet utkání
Začátky utkání

:
:
:

30
38 - 46
všední den – nejdříve v 15,00 hodin
víkend, svátky – nejdříve ve 12,00 hodin

Systém soutěže
1. část:
- 30 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 10 družstev ve skupině „Západ“, 10 družstev ve
skupině „Střed“ a 10 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají
dvoukolově každý s každým (18 utkání).
2. část
- a) O pořadí v play-off:
- skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 1. - 4. místě a dvě družstva
umístěná po 1. části ve skupině „Střed“ na 1. - 4. místě (zařazená na základě územního
principu) se utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se
výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
- skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 1. - 4. místě a dvě družstva
umístěná po 1. části ve skupině „Střed“ na 1. - 4. místě (zařazená na základě územního
principu) se utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se
výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
- b) O účast v play-off:
- skupina „C“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 5. - 10. místě se utkají
čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky
všech utkání z 1. části soutěže. Družstva, která se umístí po této části soutěže ve skupině „C“
na 9. a 10. místě, sestupují do LD.
- skupina „D“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Střed“ na 5. - 10. místě se utkají
čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky
všech utkání z 1. části soutěže. Družstva, která se umístí po této části soutěže ve skupině „D“
na 9. a 10. místě, sestupují do LD.
- skupina „E“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 5. - 10. místě se utkají
čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky
všech utkání z 1. části soutěže. Družstva, která se umístí po této části soutěže ve skupině „E“
na 9. a 10. místě, sestupují do LD.
3. část
- a) Play-off o účast na závěrečném turnaji:
- play-off „A“ - družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „A“ na 1. - 6.
místě, vítězné družstvo po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „C“ a vítězné družstvo po
části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „D“, příp. nejlepší družstvo na 2. místě po části 2b) „O účast v play-off“ ve skupinách „C“, „D“ a „E“ určené dle čl. 418 SDŘ (zařazené na základě

územního principu) sehrají dvě kola (čtvrtfinále, semifinále) play-off vždy na 2 vítězná utkání
(2-6 utkání).
V případě, že se této části soutěže zúčastní vítězné družstvo po části 2b) - „O účast v play-off“
ve skupině „C“ a zároveň vítězné družstvo po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „D“,
bude postavení družstev pro utkání této části soutěže určeno dle čl. 418 SDŘ, přičemž družstvo
s vyšším pořadím bude považováno za družstvo na 7. místě po části 2a) - „O pořadí v play-off“
a družstvo s nižším pořadím za družstvo na 8. místě po části 2a) - „O pořadí v play-off“.
V případě, že se této části soutěže zúčastní vítězné družstvo po části 2b) - „O účast v play-off“
ve skupině „C“ a zároveň nejlepší družstvo na 2. místě po části 2b) - „O účast v play-off“ ve
skupinách „C“, „D“ a „E“, bude za družstvo na 8. místě po části 2a) - „O pořadí v play-off“
považováno nejlepší družstvo na 2. místě po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupinách „C“,
„D“ a „E“, vítězné družstvo po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „C“ bude považováno
za družstvo na 7. místě po části 2a) - „O pořadí v play-off“.
Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo
po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v playoff“nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ s druhým
nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd.
Ve všech kolech této části soutěže platí, že první a třetí utkání se hraje u družstva umístěného
po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části
2a) - „O pořadí v play-off“ hůře.
- play-off „B“ - družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „B“ na 1. - 6.
místě, vítězné družstvo po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „E“ a vítězné družstvo po
části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „D“, příp. nejlepší družstvo na 2. místě po části 2b) „O účast v play-off“ ve skupinách „C“, „D“ a „E“ určené dle čl. 418 SDŘ (zařazené na základě
územního principu) sehrají dvě kola (čtvrtfinále, semifinále) play-off vždy na 2 vítězná utkání
(2-6 utkání).
V případě, že se této části soutěže zúčastní vítězné družstvo po části 2b) - „O účast v play-off“
ve skupině „E“ a zároveň vítězné družstvo po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „D“,
bude postavení družstev pro utkání této části soutěže určeno dle čl. 418 SDŘ, přičemž družstvo
s vyšším pořadím bude považováno za družstvo na 7. místě po části 2a) - „O pořadí v play-off“
a družstvo s nižším pořadím za družstvo na 8. místě po části 2a) - „O pořadí v play-off“.
V případě, že se této části soutěže zúčastní vítězné družstvo po části 2b) - „O účast v play-off“
ve skupině „E“ a zároveň nejlepší družstvo na 2. místě po části 2b) - „O účast v play-off“ ve
skupinách „C“, „D“ a „E“, bude za družstvo na 8. místě po části 2a) - „O pořadí v play-off“
považováno nejlepší družstvo na 2. místě po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupinách „C“,
„D“ a „E“, vítězné družstvo po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „E“ bude považováno
za družstvo na 7. místě po části 2a) - „O pořadí v play-off“.
Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo
po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v playoff“nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ s druhým
nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd.
Ve všech kolech této části soutěže platí, že první a třetí utkání se hraje u družstva umístěného
po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části
2a) - „O pořadí v play-off“ hůře.
- b) O umístění na konečném 22. - 24. místě:

- družstvo umístěné po části 2b) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „C“ na 8. místě, družstvo
umístěné po části 2b) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ na 8. místě a družstvo umístěné
po části 2b) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ na 8. místě se utkají dvoukolově každý
s každým (4 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí
soutěže nezapočítávají.
4. část
a) - Závěrečný turnaj o titul Mistr České republiky v kategorii dorostu:
- vítězná družstva ze semifinále play-off „A“ po části 3a) - „Play-off o účast na závěrečném
turnaji“ a vítězná družstva ze semifinále play-off „B“ po části 3a) - „Play-off o účast na
závěrečném turnaji“ sehrají dvě kola play-off (semifinále a finále/zápas o 3. místo) vždy na 1
vítězné utkání (2 utkání). Všechna utkání této části soutěže budou sehrána v místě, které určí
řídící orgán soutěže s tím, že za domácí družstvo bude vždy považováno takové, které dosáhlo
po části 2a) - „O pořadí v play-off“ vyššího pořadí. V případě, že se této části soutěže zúčastní
družstva, která dosáhla v jednotlivých skupinách po části 2a) - „O pořadí v play-off“ shodného
pořadí, bude postavení družstev pro utkání této části soutěže určeno dle čl. 418 SDŘ.
Vítěz této části obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii dorostu“.
b) - O udržení, resp. o postup do ELD:
- družstvo, které po části 3b) - „O umístění na konečném 22. - 24. místě“ dosáhlo nejnižšího
pořadí, se utká s vítězem LD na 2 vítězná utkání s tím, že první a případně třetí utkání se hraje
u družstva sestupujícího do této části z ELD, druhé utkání u družstva postupujícího do této
části z LD. Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži ELD pro
sezónu 2021-2022.
Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“, části 2b) - „O účast v play-off“ a části 3b) - „O
umístění na konečném 22. - 24. místě“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ.
Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ
s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje
pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli,
družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl.
406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze
utkání dle čl. 407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí
družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání části 3a) - „Play-off o účast na závěrečném turnaji“, části 4a) - „Závěrečný turnaj o
titul Mistr České republiky v kategorii dorostu“ a části 4b) - „O udržení, resp. o postup do
ELD“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací
době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy
desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v
poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle
čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze
utkání dle čl. 407 SDŘ.

Technické normy
1. V utkání mohou nastupovat hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2004
a 2005. Hráčům věkové kategorie starších žáků, tj. hráčům ročníku narození 2006 a 2007,
je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ. Protokol o souhlasu
se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být klubem
předkládán rozhodčím utkání.
2. V utkání může za družstvo nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře-Cizince
není povolen.
3. Družstvo je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 18 hráčů do pole.
(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)
4. V části 2b) - „O účast v play-off“ a v části 3b) - „O umístění na konečném 22. - 24. místě“
mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2020-2021 za
příslušný klub odehráli v 1. části minimálně 9 utkání, přičemž platí následující výjimky:
- Podmínku 9 odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit ten hráč, který získal
oprávnění hrát za klub do 15. 10. 2020 a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní
utkání za jiný klub účastnící se ELD,
- Podmínku 9 odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit takový brankář, pokud
se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání a utkání, kdy byl
uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal
minimálně 9.
5. V části 4b) - „O udržení, resp. o postup do ELD“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit
pouze ti hráči, kteří splňují podmínky ke startu ve smyslu čl. 3 všeobecných ustanovení pro
soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna 2020-2021.
6. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 116 ze dne 30. 7. 2020 povinen zajistit
při utkání přítomnost lékaře.
7. Domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující
v dresech tmavých.
8. Klub je povinen zajistit, aby družstvo klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma
trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva v jsou stanoveny vnitřní
směrnicí ČSLH č. 115 ze dne 30. 7. 2020.
9. Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 40 bodu i. Pravidel, viz také Příloha
č. 3 Všeobecných ustanovení). Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna,
dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2020-2021 se jedná o ročník narození 2003), a
mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout
puk ani čepel hole (výjimka z čl. 190 bodu ii. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných
ustanovení).

10. Hráči nastupující v utkáních ELD musejí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč.
brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci
přelepek v počtu 35 ks na klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva
dostatečný, je povinností klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který
požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání ELD bez umístěné reklamní
přelepky na přední straně hráčské helmy, může být klub, za který hráč k takovému utkání
nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ
porušení.
11. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to
s výjimkou části 4b) - „O udržení, resp. o postup do ELD“, do které se evidence trestů
z předcházejících částí soutěže nepřenáší, pouze dosáhne-li hráč hranice 40 bodů (resp.
80 bodů, 120 bodů atd.) v posledním utkání hraném družstvem klubu v části soutěže
bezprostředně předcházející části 4b) - „O udržení, resp. o postup do ELD“, zastavuje se
takovému hráči automaticky činnost dle čl. 529 SDŘ na jedno následující soutěžní utkání
a evidence trestů začíná znovu.
12. Pořádající klub je povinen zajistit před utkáním ELD pro potřeby rozhodčích v kabině
rozhodčích minimálně následující:
- 4 l neperlivé vody,
- 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.
13. Ze soutěže ELD se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje
hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2004, a to:
- nejdéle do 30. 4. 2021,
- do LJ, pokud se mateřský klub hráče soutěže LJ neúčastní, resp. do ELJ, pokud se
mateřský klub hráče soutěže ELJ neúčastní, resp. do JLA, pokud se mateřský klub
hráče soutěže JLA neúčastní,
- není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do
příslušné soutěže věkové kategorie juniorů 5 jiným hráčům družstva klubu z ELD a
současně z družstva klubu účastnícího se soutěže věkové kategorie juniorů.
14. Ze soutěže ELD se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje
hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2005, a to:
- nejdéle do 30. 4. 2021,
- do LD, pokud se mateřský klub hráče soutěže LD neúčastní,
- není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do
soutěže LD 5 jiným hráčům družstva klubu z ELD a současně z LSŽ.
15. Všichni hráči nastupující v soutěži ELD jsou povinni absolvovat povinné testování, a to
následujícím způsobem:
- Všeobecné testy (06/2020 a 12/2020)
- Speciální testy (12/2020 a 02/2021)
- Funkční vyšetření (08/2020 - 09/2020).

