Svaz národní házené
KOMISE MLÁDEŽE
Herní systém čtvrtfinále a semifinále
Zimní ligy dorostenek a dorostenců 2015
1. Společná ustanovení
a) hrací doba je 2 x 20 min., 2 minuty na poločasovou pauzu + 3 minuty na vystřídání družstev
(řídící komise může zkrátit časy na minimální hrací dobu 2 x 15 minut)
b) na každém turnaji čtvrtfinále a semifinále budou družstva rozdělena do dvou základních skupin
(turnajová skupina X a turnajová skupina Y) po třech účastnících, ve kterých se utkají systémem
každý s každým; časový harmonogram:
8:00 utkání č.1
8:45 utkání č. 2
9:30 utkání č. 3
10:15 utkání č. 4
11:00 utkání č. 5
11:45 utkání č. 6
c) následně bude sehrána vyřazovací část, do které budou družstva zařazena dle umístění
v základních skupinách, a to:
12:30 utkání č. 7 – čtvrtfinále
2.X vs. 3.Y
13:15 utkání č. 8 – čtvrtfinále
3.Y vs. 2.X
14:00 utkání č. 9 – semifinále
vítěz utkání č.7 vs. 1.Y
14:45 utkání č. 10 – semifinále
vítěz utkání č.8 vs. 1.X
15:30 utkání č. 11 – o 3. místo
poražený z utkání č.9 vs. poražený z utkání č. 10
16:15 utkání č. 12 – finále
vítěz utkání č. 9 vs. vítěz utkání č. 10
d) v případě nerozhodného výsledku v utkání vyřazovací části se budou střílet pokutové hody dle
Soutěžního řádu SNH čl. 63/3 s tím, že v jedné sérii se budou střílet pouze tři hody (nikoliv pět)
e) do dalšího kola postupují čtyři nejlepší družstva z každého turnaje (viz Propozice čl. 1/4)
f) neprodleně po skončení turnaje nahlásí ředitel turnaje výsledky a konečné umístění Komisi
mládeže SNH na e-mail vendulasmidlova@seznam.cz (viz Propozice čl. 2/8)

2. Čtvrtfinále ZLM
a) do čtvrtfinále postupují zpravidla 3 nejlépe umístěné celky z jednotlivých oblastních kol (viz
Propozice čl. 1/4)
b) rozdělení družstev do turnajových skupin:
turnajová skupina X – 1. a 3. z jedné oblastní skupiny + 2. z druhé oblastní skupiny
turnajová skupina Y – 1. a 3. z druhé oblastní skupiny + 2. z jedné oblastní skupiny
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3. Semifinále ZLM
a) do semifinále postupují 4 nejlépe umístěné celky z čtvrtfinálových kol
b) rozdělení družstev do turnajových skupin pro semifinálovou skupinu D (viz Propozice čl. 1/4)
turnajová skupina X – 1A, 4B, 3A
turnajová skupina Y – 1B, 4A, 2A
c) rozdělení družstev do turnajových skupin pro semifinálovou skupinu E (viz Propozice čl. 1/4)
turnajová skupina X – 1C, 3B, 3C
turnajová skupina Y – 2B, 2C, 4C
d) z jednotlivých semifinálových kol postupují do finále 4 nejlépe umístěné celky
V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na předsedkyni KM SNH paní Václavu Šmídlovou
(kontakty jsou uvedeny v zápatí první strany).
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