
    LIGA BHL 2011 – 2012  

 

Zdravím všechny, 
 

Výbor ligy BHL na příští ročník chystá změnu herního systému ligy.  
 
Stručný popis: 
Celá soutěž se odehraje ve 14 hracích dnech převážně jednou za tři 
týdny. Během jednoho hracího dne odehraje každý tým 6 zápasů (o 
vánočním hracím dni 4 zápasy). Rozlosování soutěže je pevně 
stanoveno pro každý hrací den soutěže. Každý kouč bude vědět s kým a 
kdy hraje své zápasy a je bezpodmínečně  nutné chodit včas na 
začátek hracího dne aby tím nebylo narušeno rozlosování a průběh 
dalších zápasů. Z tohoto důvodu bude povinností kouče oznámit 
případnou absenci výboru ligy BHL, aby ten mohl zajistit nasazení 
náhradníků pro hrací den. Náhradníci hrají za tým absentujícího kouče. 
 
Jak již bylo napsáno toto bude hlavní klubová soutěž. Souběžně s ní se 
bude hrát i reorganizovaná BAHL (v ní mohou nastoupit i kouči z BHL) 
vždy v týdnech mezi ligou BHL. 
 
Výbor ligy BHL Tě proto žádá o informaci pokud by jsi chtěl hrát v lize 
BHL jako hlavní kouč nebo v pozici náhradníka (toto ještě není 
přihláška do ligy) 
 
Napiš své rozhodnutí do 31. 5. 2011 na email: 
 
tomasvitamvas@seznam.cz  nebo rudmar@seznam.cz  
 
Po tomto datu budeme všechny zájemce informovat o pravidlech a o 
uzávěrce oficiálních přihlášek (ta bude před draftem koncem června, 
přesné datum bude včas upřesněno). 
 
 
        Rudolf Martinčič 



 
Termínový kalendář ligy BHL ročník 2011/2012 

 
 

                                                                                     celkem 
 

1. kolo    09.09.2011  6 zápasů    6 
2. kolo   30.09.2011  6 zápasů  12 
3. kolo   21.10.2011  6 zápasů  18 
4. kolo   11.11.2011  6 zápasů  24 
5. kolo   02.12.2011  6 zápasů  30 
6. kolo   16.12.2011  6 zápasů  36 
7. kolo      *mezi ván. svátky   4 zápasy  40 
8. kolo   13.01.2012  6 zápasů  46 
9. kolo   03.02.2012  6 zápasy  52 
10. kolo             24.02.2012  6 zápasů  58 
11. kolo            15.03.2012  6 zápasů  64 
12. kolo            06.04.2012  6 zápasů  70 
13.kolo            27.04.2012  6 zápasů  76 
14. kolo             11.05.2012  6 zápasů  82 

 
*  termín se domluví se  2. 12. 2011 během  5. kola 

 


