
ROZHODNUTÍ ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE JHL  

 

Dne 25. 3. 2022 byla odehrána základní část Jihlavské hokejové ligy 2021-2022. Na základě 
výsledků odehraných zápasů základní části skončila základní část soutěže v tomto pořadí: 

Pořadí Tým Z V Remízy P Skóre Body 

1. HAS Jihlava 12 10 0 2 115:52 20 

2. HC Chvojkovice – Brod 12 9 1 2 83:36 19 

3. HC Amatero Luka nad Jihlavou 12 7 0 5 76:75 14 

4. HC Smrčná 12 6 1 5 70:60 13 

5. HC Kokodáci 12 4 0 8 71:83 8 

6. HC Velký Beranov 12 3 0 9 60:106 6 

7. HC Větrný Jeníkov 12 2 0 10 45:108 4 

 

Dle Rozpisu soutěže JHL 2021-2022, ustanovení Systém soutěže „První dva týmy postupují přímo do 
play-off. Týmy umístěné po základní části na 3. až 6. místě sehrají předkolo play-off. Pro tým umístěný 
po základní části na posledním 7. místě, soutěžní ročník končí.“ 

Dle tohoto ustanovení týmy HAS Jihlava a HC Chvojkovice Brod postupují přímo do play off a tým 
Větrného Jeníkova v tomto soutěžním ročníku končí.  

Další složení dvojic pro předkolo play-off následující: 

"A" (3. místo vs. 6. místo) - HC Amatero Luka nad Jihlavou – HC Velký Beranov 

"B" (4. místo vs. 5. místo) - HC Smrčná - HC Kokodáci 

Předkolo play-off se hraje dle Rozpisu soutěže JHL na 2 zápasy. Pro určení postupujícího v 
předkole play-off hraná na dvě utkání platí:  

 Počet bodů z těchto dvou utkání 
 V případě, že o postupujícím nelze rozhodnout na základě výše uvedeného kritéria rozhodují 

o postupujícím samostatné nájezdy k určení vítěze, a to po 3 nájezdech na každé straně. 
Nájezdy musí provádět tři různí hráči do pole z každého týmu. Pokud je stav samostatných 
nájezdů k určení vítěze po nájezdech (3 z každého týmu) stále nerozhodný, nájezdy budou 
pokračovat s uplatněním náhlé smrti. 

 Při samostatných nájezdech k určení vítěze utkání s náhlou smrtí se provádí samostatný 
nájezd vždy po jednom hráči do pole obou týmů, dokud není určen vítěz. Jakýkoli hráč do pole 
včetně těch, kteří se zúčastnili první fáze samostatných nájezdů, je oprávněn provést libovolný 
počet samostatných nájezdů k určení vítěze utkání. 

Play-off:  

Play-off bude hráno systémem 1 - B, 2 -A. Následně budou vítězové hrát o 1. místo a poražení o třetí 
místo. Play-off se hraje stejným systémem určení vítěze jako předkolo play-off. O 3. místo se hraje na 
jedno utkání. 

Finále play-off: 

Finále play-off sehrají vítězné týmy z utkání 1 - B, 2 - A. Finále play-off se hraje stejným systémem 
určení vítěze jako předkolo play-off. 



Určení vítěze utkání o 3. místo: 

V případě nerozhodného výsledku po řádné době hry následují 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 3. místo získává tým, který rozdílovou branku vstřelil. 

 

 

V Jihlavě dne 26. 3. 2022 

Ing. Vítězslav Holub 

Řídící orgán soutěže 

 


