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Hrací systém 

Ke dni 29. 7. 2015 je přihlášeno 24 týmů, tento stav je konečný.  

Týmy budou rozděleny do dvou lig na základě výsledků CHL sezona 2014/2015. Nové týmy budou 

zařazeny do druhé ligy na konec pořadí. Soutěž se odehraje dvoukolově (základní část) s nástavbou Play 

Off.  

 

1. kolo – bude rozděleno do 1. a 2. Ligy po 12 týmech. Týmy budou hrát systémem každý s každým 

v jednotlivých ligách, každý tým odehraje 11 zápasů.  Po ukončení kola bude postupovat a sestupovat 6 

týmů.   

 

2. kolo – před druhým kolem budou týmy rozděleny do 1., 2. a 3. Ligy dle dosaženého pořadí v prvním kole 

a vyřešení postupu a sestupu, po 8 týmech. Týmy budou hrát systémem každý s každým v jednotlivých 

ligách, každý tým odehraje 7 zápasů. Po ukončení kola budou 2 týmy postupovat a 2 týmy sestupovat 

z každé ligy.  

Pravidlo postupu a sestupu je závazné pro všechny týmy bez výjimek!  

Základní část končí odehráním druhého kola v jednotlivých ligách. Následuje Play Off.  

 

Systém play off 

Týmu budou po základní části a vyřešení postupů a sestupů nasazení do systému Play Off. Týmy budou hrát 

zápasy play off, tak aby, každý tým odehrál 4 zápasy. 

Vítěz jednotlivých Lig bude vyhlášen po ukončení Play Off.  

Celkové pořadí rozhodující pro nasazení týmů pro další ročník CHL, bude proveden na základě výsledků po 

ukončení play off.  

 

Nasazení do play off (první varianta):      

1. Skupina  1. až 8. tým (1. liga) 

2. Skupina  1. až 8. tým (2. liga) 

3. Skupina  1. až 8. tým (3. liga) 

Nasazení do play off (druhá varianta):      

1. Skupina  1. až 4. tým (1. liga) 

2. Skupina 5. až 8. tým (1. liga) 

3. Skupina  1. až 4. tým (2. liga) 

4. Skupina 5. až 8. tým (2. liga) 

5. Skupina  1. až 4. tým (3. liga) 

6. Skupina 5. až 8. tým (3. liga) 

 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit systém play off, který bude upřesněn nejdéle do konce 1. 

kola soutěže 10. Ročníku CHL 2015/2016. Pravidlo odehrání 4 zápasů bude, však v každém případě 

zachováno.  

Vedení CHL.  

V České Třebové dne 29. 7. 2015 


