Propozice Hanáckého poháru (sezóna 2021/2022)
1. Obecná ustanovení
Od letošní sezóny bude herní systém sestaven z jednotlivých miniturnajů. Jednotlivé herní dny
budou otevřené a může si přijít zahrát každý kdo má zájem a zná pravidla.
Každý hráč si může vybrat libovolný skutečný hokejový tým za který bude ligu hrát. Jakmile hráč
odehraje první zápas v sezóně již nebude možné, aby v této sezóně tým změnil. Tým, stejně jako
jméno trenéra a pokud si to bude hráč přát i jednotliví hráči z týmu (v počtu, který je možné
vměstnat na pohár) budou v případě vítězství v lize umístěn na poháru.

2. Herní dny
Herní dny jsou předběžně naplánovány na páteční večery. Hrát se bude jednou za 14 dní. Začátek
tréninku bude v 19.00. V případě nedostupnosti herních prostor bude herní den zrušen, nebo
v případě domluvy přeložen.

3. Herní systém
Každý herní den bude odehrán samostatný turnaj. Do 6 účastníků bude herní den odehrán
systémem každý s každým. Pokud bude počet účastníku vyšší bude použit švýcarský systém.
Za výhru v zápase jsou 3 body, výhru v nájezdech 2 body, prohru v nájezdech 1 bod a za prohru
0 bodů.

4. Vyhodnocování turnajů
Hráči si rozdělí body od 13 do 1 bodu podle počtu účastníků. Body budou rozděleny
rovnoměrně a v případě, že bude hráči vycházet zisk necelého čísla bude tento počet
zaokrouhlen na celé číslo.

Do tabulky se počítají všechny odehrané herní dny. V případě rovnosti bodů rozhodne o
umístění menší počet odehraných turnajů.
Do playoff postoupí 4 nejlepší týmy. Vítěz základní části bude hrát s 4. v pořadí a druhý se
utká se třetím.
V případě, že alespoň 8 hráčů odehraje více než 50 % z celkového počtu turnajů postoupí
do playoff 6 nejlepších týmů s tím že 1. a 2. postoupí hned do druhého kola a 3 – 6 se utkají

v prvním kole. Třetí s šestým a čtvrtý s pátým. Ve druhém kole play-off následně dostane
vítěz základní části hůře umístěného ze základní části.

5. Herní pravidla
Základní část:
Obecně budou použity pravidla užívaná v ČSSH. O začínajícím hráči rozhodne los. Hrát se bude
bez rozhodčích. V případě prodloužení bude rozhodnuto pomocí nájezdů. Základní délka budou
3 nájezdy. Nájezdy začíná hráč, který začínal 2. třetinu (domácí). Pokud nebude rozhodnuto otočí
se pořadí nájezdů a bude se pokračovat náhlou smrtí po 1 nájezdu.
Počítání je stanoveno dle pravidel ČSSH následovně. Za vyrovnaného stavu se herní aktivita
počítá do 4 s možností najetí ve 3 tahu. V případě, že jeden ze soupeřů je ve vedení musí
vyhrávající tým vyhodit puk již ve 3 tahu a soupeř nemá možnost si najet. Počítání vyhrávajícího
týmu zůstává stejné jako za vyrovnaného stavu.
V případě, že soupeř zahrává 2 a více tahů a během prvního tahu bez dotyku puku dojde ke
kontaktu se soupeřovým brankářem, má soupeř si před zahráním dalšího tahu možnost si
brankáře spravit.
Pokud během tahu trefí hráč soupeřova hráče nacházejícího se v brankovišti soupeře je nařízen
nájezd. Toto pravidlo neplatí pouze pokud se puk nachází na začátku tahu za brankou soupeře,
nebo v brankovišti soupeře.

Play-off:
Platí stejná pravidla jako pro základní část. Playoff bude odehráno na 3 vítězné zápasy O
začínajícím hráči prvního zápasu rozhodne horší umístění v základní části. Hůře umístěný hráč
hraje venku a začíná. Hráči se v začínání střídají po jednotlivých zápasech

Finále
Finále bude odehráno na 4 vítězné zápasy. O začínajícím hráči bude rozhodnuto stejně jako
v předchozích kolech playoff pouze se hráči budou střídat dle schématu D-D-V-V-D-V-D.

Trofeje
V sezóně budou udělovány 3 putovní trofeje:


Hanácký Pohár
Pro vítěze finále ligy.



Pohár Wayne Gretzkyho
Pro tým, který v základní části nastřílí nejvyšší počet gólů na zápas – nejvíce ofenzivní
tým. Formula pro výpočet tohoto údaje je = vstřelené góly/počet zápasů. V případě
rovnosti rozhodne vyšší počet vstřelených gólů. Do pořadí o získání tohoto poháru
bude zahrnut každý tým, který se zúčastní alespoň 70 % tréninků počítaných od
nejaktivnějšího hráče. Zaokrouhleno směrem dolů. (Hráč s nejvíce odehranými herními
dny odehrál 10 tréninků. Do poháru o nejvíce ofenzivní tým budou zahrnuty všechny
týmy které odehráli alespoň 7 tréninků.)



Pohár Jiřího Holečka
Pro tým, který v základní části inkasuje nejméně gólů na zápas – nejvíce defenzivní
tým. Formula pro výpočet tohoto údaje je = inkasované góly/počet zápasů. V případě

rovnosti bodů rozhodne větší počet odehraných zápasů. Do pořadí o získání tohoto
poháru bude zahrnut každý tým, který se zúčastní alespoň 70 % tréninků počítaných
od nejaktivnějšího hráče. Zaokrouhleno směrem dolů. (Hráč s nejvíce odehranými
herními dny odehrál 10 tréninků. Do poháru o nejvíce defenzivní tým budou zahrnuty
všechny týmy, které odehráli alespoň 7 tréninků.)

