
Rozhodnutí OSLH ze dne 12.2.2018 

Dle výsledků odehraných zápasů základní části Okresního přeboru Jihlavska pro soutěžní ročník 2017-2018 skončila 

základní část soutěže v tomto průběžném pořadí : 

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. HC Chvojkovice – Brod 12 9 1 2 89:45 19 

2. HAS Jihlava  12 9 1 2 108:65 19 

3. HC Kokodáci 12 5 0 7 69:86 10 

4. HC Velký Beranov 12 3 1 8 48:74 7 

5. HC Amatero Luka nad Jihlavou  12 2 1 9 35:79 5 

 

Vzhledem k tomu, že po základní části měly 2 týmy stejný počet bodů, rozhodovala o pořadí na 1.-2. místě 

minitabulka dle článku 417 SDŘ ČSLH: 

"Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do téže skupiny soutěže se určí:  

a) podle vyššího celkového počtu bodů,  

b) kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno výsledky utkání sehraných mezi 

těmito družstvy sestavením minitabulky; pokud stejný počet bodů má více družstev a tato družstva nemají stejný 

počet vzájemných utkání, postupuje se dále podle písm. d) tohoto článku" 

c) jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak budou uplatněny dosažené branky; v 

tomto případě počet branek obdržených bude odečten od počtu branek vstřelených a družstvo s větším 

kladným rozdílem anebo s menším záporným rozdílem získá vyšší pořadí; jestliže taková družstva mají 

stejný i rozdíl branek, pak vyšší pořadí získá družstvo s vyšším počtem vstřelených branek, 

d) jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatněny branky ze všech utkání sehraných ve skupině, 
e) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak vyšší pořadí získá družstvo s větším počtem 

vstřelených branek, 

Minitabulka: 

Minitabulka 
HC Chvojkovice 

Brod 
HAS Jihlava Body Skóre Rozdíl skóre 

Celkové 
skóre 

Rozdíl skóre 
celkem 

Pořadí v 
konečné 

tabulce ZČ 

HC Chvojkovice 
Brod 

 
 

5 : 2 

3 18 : 18 0 89 : 45  + 44 1. 5 : 5 

8 : 11 

HAS Jihlava 

2 : 5 

 
 

3 18 : 18 0 108 : 65 + 43 2. 5 : 5 

11 : 8 

 

 

 

http://www.sportjihlava.cz/jhl/tymy?tym=7
http://www.sportjihlava.cz/jhl/tymy?tym=1
http://www.sportjihlava.cz/jhl/tymy?tym=5
http://www.sportjihlava.cz/jhl/tymy?tym=3
http://www.sportjihlava.cz/jhl/tymy?tym=4


 

 

Tabulka po základní části soutěže určila pořadí týmů pro play-off. Play-off bude hráno systémem 1 - 4, 2 - 3. 

Play-off se hraje na 2 vítězná utkání. 

Určení postupujícího v play-off hraná na dvě vítězná utkání: 

 Počet bodů 

 Při rovnosti bodů, rozhodují tři samostatné nájezdy (na každý nájezd musí vždy nastoupit jiný hráč). V 

případě rovnosti následují nájezdy po jednom hráči (může opakovaně tentýž exekutor), dokud jeden z 

dvojice hráčů provádějící samostatné nájezdy nevstřelí na rozdíl od druhého branku. Hra končí a postupuje 

tým, který rozdílovou branku vstřelil. 

Rozpis play-off: 

P01  HC Chvojkovice Brod - HC Velký Beranov 

P02  HAS Jihlava - HC Kokodáci 

P03  HC Velký Beranov - HC Chvojkovice Brod 

P04  HC Kokodáci - HAS Jihlava 

Případné třetí zápasy (náklady se dělí stejným dílem na obě družstva) 

P05  HC Chvojkovice Brod - HC Velký Beranov 

P06  HAS Jihlava - HC Kokodáci 

 

V těchto utkáních play-off budou utkání rozhodovat dva rozhodčí. 

 

V Jihlavě dne 12.2.2018 

Jiří Hájek - předseda OSLH Jihlava 

 


