
Regionální sdruţení mládeţe pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina 

Vedoucí BAHL ligy a školních krouţků: 

Tomáš Vítámvás 603 457 391, Rudolf Martinčič 603 830 461, Jan Svoboda 603 482 186, 

Švanda Michal 603 387 966 

 

Pravidla BAHL a Calder Cupu 2010/2011 
 

I. tým: 

1. Hráči hrají soutěţ s týmem niţší zámořské soutěţe AHL. Tým si hráč vybere před prvním 

zápasem BAHL. 

II. sestavy týmů: 

1. Hráči hrají s libovolnými soupiskami týmů. 

III. pravidla hry: 

1. viz. oficiální soutěţní pravidla billiard-hockey šprtec, pro soutěţe řízené unií hráčů 

stolního hokeje, platná od 15. 4. 2002. 

2. vedení ligy je povinno do 7 dnů od poţádání kouče, zajistit kopii těchto pravidel za 

poplatek v hodnotě nákladů kopírování. 

IV. pravidla ligy: 

1. základní část BAHL nemá stanoven minimální počet utkání. Do soutěţe se započítávají 

všechna utkání mezi tými Calder Cupu odehraná v řádné soutěţní dny a ve dny vyhlášené 

vedením ligy jako hrací dny. 

2. Play-off BAHL se hraje samostatně. 

3. Body z BAHL se započítávají do Calder Cupu a na závěr se hraje play-off. 

V. základní část Calder Cupu: 

1. BAHL liga. Body do hodnocení CC: 3 body vítězství, 2 body remíza, 1 bod prohra, dále 1        

     bod za kaţdý zápas odehraný jako náhradník v BHL (+ navíc hodnocení 3,2,1 bod). 

2. turnaje Calder Cupu: čtyři turnaje během roku, kterých se nemohou účastnit hráči BHL a  

  hráči hrající 1.ligu druţstev. Hodnotí se: vítěz – počet hráčů v turnaji + 5 bodů, druhý –  

  počet hráčů v turnaji + 3 body, třetí – počet hráčů v turnaji + 1 bod, čtvrtý – počet bodů  

  dle počtu hráčů v turnaji, kaţdý další vţdy o 1 bod méně. 

3. Vánoční pohár 2010 – do hodnocení CC se počítá zisk bodů z turnaje (vítěz=počet hráčů) 

4. Turnaje Českého poháru a Ţákovské tour hrané kdekoliv na území ČR: 10 bodů / za turnaj 

5. Soutěţe druţstev 2.liga – 20 bodů, 3.liga 5 bodů (za kaţdé odehrané kolo) 

6. Do soutěţe se započítávají body uhrané v období od 1.7.2010-30.4.2011 

VI. play-off a Calder Cup: 

1. Do play-off postoupí nejlepších 8 hráčů v hodnocení základní části Calder Cupu (BAHL). 

2. Série se hraje na 3 vítězná utkání 

3. Finále se hraje na 4 vítězná utkání 

4. Vítěz získává putovní trofej CALDER CUP / BAHL CUP. Ten mu je zapůjčen na dobu od 

vítězného zápasu do začátku play-off CALDER CUPu/BAHL v následující sezoně. 

5. Kritéria pořadí pro postup do play-off: 1. Body získané v CC, 2. Body získané v BAHL,   

3. Více prvních míst v hodnocení CC, 4. Lepší celková umístění v CC, 8. Los 

VI. závěrečná ustanovení: 

1. Kouč uhradí 60,- Kč za hrací kartu na základní část, pravidla šprtce a pravidla BAHL. Toto je 

povinen splnit do konce října dané sezóny. Případně na druhé schůzce kdykoliv v jejím 

průběhu. 

2. Týmy v BHL mohou suplovat hráči podle průběţného hodnocení v Calder Cupu. 

 


