
Zápis ze zahajovací schůze vedoucích týmů ML – ročník 2015/2016 

 

 Ročník 2015/2016 bude odehrán ve třech ligách systémem každý s každým dvoukolově 

(bez play-off), s výjimkou I. ligy. Celkový počet utkání – 398. 

 I. liga bude odehrána s 10 účastníky (Čatohostice, Kladno, Lukáš, Medvědi, Jakubov, 

Bowling, Jemnice, Ctidružice, Rams, Jaroměřice n/R.) dvoukolovým systémem každý 

s každým, poté se utkají jednokolově týmy na sudých příčkách a týmy na lichých příčkách. 

 II. liga se odehraje s 13 týmy (Boskovštejn, Ice Team, N. Syrovice, Šebkovice, Krokodýli, 

Blížkovice, Č. Hrádek, Lesonice, Westige, Myslibořice, Kobry, Výčapy, Vladislav) 

systémem každý s každým 2krát. 

 III. liga bude hrána systémem každý s každým dvakrát s 12 účastníky (Bílkov, Rafani, 

Dešov, Vícenice, Litohoř, Valaši, Vesce, Motáci, Lukov, Dědice, Vranín, Panteři). 

 Přestupní termín a nové registrace – do soboty 5.9.2015 

 Zahájení ročníku 2015/2016 v pondělí 14.9.2015 – viz rozpis ledu. 

 Vstupní poplatek týmy musí zaplatit nejpozději v den prvního utkání. V případě, že tým 

poplatek nezaplatí v uvedeném termínu, nebude k utkání připuštěn a zaplatí ledovou 

plochu. Poplatek je třeba složit hotově v kanceláři ZS – 700- 1530. 

 Cena ledu se od minulé sezony navyšuje o 100,- Kč na 2 000,- Kč/hod (hlavní čas) a 

1 500,- Kč/hod (ostatní). 

 Platba za ledovou plochu nejpozději do 10 dne následujícího měsíce – při pozdní platbě 

bude týmu účtována pokuta ve výši 500,- Kč. 

 Na jedno utkání je vyčleněn časový interval 1,75 hod (1h 45 min) – poté bude utkání 

přerušeno a za konečný se bude považovat aktuální stav zápasu. 

 Soupiska družstva bude před prvním utkání vyhotovena ve 4 provedeních – 3x pro tým a 

jeden výtisk uložen v kabině rozhodčích. Potřebný počet výtisků si družstva namnoží. 

 Pravidla – dle pravidel ČSLH a pravidel ML (s výjimkou „zakázaného uvolnění“ – postaru 

s možností střídání). 

 Družstva mají možnost si v průběhu soutěže určit dva konkrétní nežádoucí termíny 

nahlášené nejpozději tři týdny předem. Jakmile bude utkání družstva zveřejněno na 

webových stránkách, je pro tým termín závazný. Je možná pouze výměna utkání po 

dohodě všech čtyř družstev. Výboru ML bude změna nahlášena. 

 Výbor ML – zkvalitnit práci, zejména v oblasti aktualizování výsledků utkání na webových 

stránkách. 

 

Moravské Budějovice 20.8.2015 


