LIGOVÁ KOMISE
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU
Korespondenční adresa: Skorotická 643/1, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail: lk@hokejbal.cz
Předseda komise: Jan Fedák, tel: +420 734 547 718, e-mail: fedak@hokejbal.cz

PŘIHLÁŠKA
kvalifikace o 1. LIGU 2019-2020
Tým

Klikněte sem a zadejte text.

Soutěž

Klikněte sem a zadejte text.

Kontaktní
osoba

Klikněte sem a zadejte text.

Tel

Klikněte sem a zadejte text.

Chci pořádat kvalifikaci na domácím hřišti

E-mail

Klikněte sem a zadejte text.
Zvolte položku.

Článek I. - Podmínky účasti v soutěži
1) Přihlášení do kvalifikace v termínu do 16.6.2019 včetně, pouze elektronicky na e-mail lk@hokejbal.cz
Článek II. - Systém soutěže
6) Postup do 1. Ligy – Kvalifikace o 1. Ligu
Termín kvalifikace: 21. – 23. 6. 2019
Do kvalifikace o 1. Ligu se mohou přihlásit týmy 2. Ligy Čechy - Jih, Čechy - Sever, Čechy - Střed, Čechy
- Východ, Čechy - Západ, Morava – Jih a Morava – Sever, které v aktuálním ročníku skončily na 1. nebo
2. místě celkového pořadí své soutěže, v případě odmítnutí těchto týmů zúčastnit se kvalifikační soutěže
pak přechází právo účasti na vítěze základní části (pokud je tímto vítězem jiný tým). V případě, že je
vítězem základní části tým, který se umístil na prvních dvou místech celkového pořadí, přechází právo
účasti na 3. tým konečného pořadí soutěže. V případě rozhodnutí všech těchto týmů nezúčastnit se
kvalifikace z dané soutěže se dále práva na další kluby pro účast v kvalifikaci nepřenášejí.
Účastníci kvalifikace hrají o 2 postupová místa. Systém soutěže bude upřesněn dle počtu přihlášených
týmů z 2. Ligy. Turnaj(e) uspořádá některý z přihlášených týmů. V případě nezájmu týmů o pořádání
kvalifikace nebo v případě zájmu více týmů si LK vyhrazuje právo určit místo konání turnaje(ů).
Upřesnění:
1) Střídavé starty hráčů mezi 1. Ligou a 2. Ligou se pro Kvalifikaci o 1. Ligu automaticky ruší. Hráči mohou
do utkání kvalifikace zasáhnout pouze za tým, kde jsou vedeni na soupisce jako kmenoví hráči.
2) Náhrady za výkon rozhodčích budou rozděleny stejným dílem mezi všechny účastníky kvalifikačního turnaje
3) Vyšší tresty získané v dlouhodobé soutěži se do Kvalifikace o 1. Ligu přenášejí, stejně tak udělené
disciplinární tresty.
V případě, že některý z týmů nesplní uvedené podmínky účasti v kvalifikaci o 1. Ligu, bude z kvalifikace
vyřazen. LK ČMSHb si vyhrazuje právo na neuspořádání kvalifikace v případě nízkého počtu účastníků. LK
ČMSHb si vyhrazuje právo na změnu termínu kvalifikace.

Se sportovním pozdravem

Tomáš Norek, v.r.

člen LK ČMSHb - 1.Liga

Českomoravský svaz hokejbalu
Zátopkova 100/2
PO BOX 40
160 17 Praha 6

tel./fax: +420 266 313 766
mobil: +420 603 469 494
email: hokejbal@hokejbal.cz
web: www.hokejbal.cz

bankovní spojení:
GE Money Bank, Praha 6
č.ú.: 1724200504/0600
IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485
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