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Pravidla BAHL a Calder Cupu 2018/2019 
 

I. tým: 
1. Hráči hrají soutěž s týmem nižší zámořské soutěže 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 soutěžní pravidla billiard-hockey šprtec, pro soutěže řízené unií hráčů 
stolního hokeje, platná od 15. 4. 2002. 

2. vedení ligy je povinno do 7 dnů od požádání kouče, zajistit kopii těchto pravidel 
za poplatek v hodnotě nákladů kopírování. 

IV. pravidla ligy BAHL: 
1. Základní část BAHL se hraje jako jednotlivé turnaje. Systém turnajů je určován podle 

počtu účastníků. Pro postup do závěrečného play-off je nutná účast alespoň na 3 
soutěžních kolech.  

2. Jednotlivé soutěžní dny jsou vyhlašovány alespoň s týdenním předstihem prostřednictvím 
webu http://bhlzdar.billiardhockey.cz a zvací SMS. 

3. Účastníci se do soutěže mohou hlásit kdykoliv během roku. Každý hráč tak učiní výběrem 
svého týmu v soutěži a uvedením svých kontaktních údajů. 

4. Jednotlivé týmy jsou v lize rozděleny do dvou konferencí a to „konference L“ v které jsou 
hodnoceni samostatně prvoligoví hráči, současní hráči ligy BHL a hráči ligy BHL, kteří se 
rozhodli, že se nebudou ligy BHL nadále účastnit a to po dobu 3 sezon od poslední sezony 
v BHL. 
„Konference Z“ – hráči, kteří nejsou účastníky ligy BHL a nehrají soutěž 1. liga družstev. 

5. V základní části se počítají tyto statistiky: turnaje, zápasy, výhry, remízy, prohry, branky 
vstřelené, branky inkasované, získané body. Za vítězství jsou 3 body, za remízu 2 body a 
za prohru 1 bod. 

6. Do play-off postupuje v „konferenci Z“ osm nejlepších hráčů s alespoň 3 turnaji, pokud 
jich je méně, pak osmičku doplní hráči s nižší účastí na turnajích do celkového počtu 
osmi. Těchto osm hráčů spolu hraje systémem 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. A dále vždy lépe 
postavený s níže postaveným. Vítěz „konference Z“ se stává vítězem BAHL CUPu. 
V „konferenci L“ postupují do play-off nejlepší 4 hráči s alespoň 3 turnaji, pokud jich je 
méně, pak čtyřku doplní hráči s nižší účastí na turnajích do celkového počtu čtyř. Tito 
čtyři hráči spolu hrají systémem turnaje každý s každým. 

7. Vítěz BAHL CUPu a vítěz „konference L“ spolu hrají o Ligový pohár. O ten se hraje sérií 
utkání na 3 vítězství. 

8. Body z BAHL se započítávají do Calder Cupu. 
V. základní část Calder Cupu: 

1. Do soutěže se započítávají body získané v soutěži BAHL liga. 
2. Do hodnocení CC se dále započítávají body za utkání odehraná v soutěži BHL a to: 

3 body vítězství, 2 body remíza, 1 bod prohra. Navíc za každý zápas odehraný jako 
náhradník v BHL se hráči přiděluje 1 bod do hodnocení. 

3. Turnaje Calder Cupu: Během roku se odehrají čtyři samostatné turnaje. Může se jich 
účastnit kdokoliv, avšak hráči BHL a hráči hrající 1. ligu družstev se nezapočítávají 
do konečných výsledků. 
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, 
každý další vždy o 1 bod méně. 

4. Vánoční pohár 2013 – do hodnocení CC se počítá zisk bodů z turnaje (vítěz=počet hráčů) 
5. Turnaje Českého poháru a Žákovské tour hrané kdekoliv na území ČR: 10 bodů / za turnaj 
6. Soutěže družstev 2. liga – 20 bodů, 3. liga 5 bodů (za každé odehrané kolo). 
7. Do soutěže se započítávají body uhrané v období od 1. 7. 2013 - 9. 5. 2014 
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VI. play-off Calder Cupu: 
1. Do play-off postoupí nejlepších 8 hráčů v hodnocení základní části Calder Cupu. 
2. Série se hraje na 3 vítězná utkání. 
3. Finále se hraje na 4 vítězná utkání. 
4. Vítěz získává putovní trofej CALDER CUP. Ten mu je zapůjčen na dobu od vítězného 

zápasu do začátku play-off CALDER CUPu v následující sezoně. 
5. Kritéria pořadí pro postup do play-off: 1. body získané v CC, 2. body získané v BAHL, 

3. více odehraných zápasů jako náhradník v BHL, 4. více účastí na 2. lize družstev, 8. los 
VII. Activity cup: 

1. Všichni hráči, kteří nemohou být hodnoceni v rámci Calder Cupu, získávají body do stejné 
tabulky za své aktivity jako účastníci Calder Cupu. Zde jsou barevně označeni a jsou 
hodnoceni pod čarou postupu do závěrečného play-off. 

2. Hráč nemůže získávat body za zápasy odehrané v BHL, získává pouze bod navíc (viz V. 2.). 
3. Za účast na 1. lize družstev hráč získává 20 bodů. 
4. Vítěz soutěže nehraje play-off, ale přímo získává Activity cup. 

VIII. závěrečná ustanovení: 
5. Každý účastník soutěže mimo hráčů BHL uhradí členský příspěvek pro danou sezonu 

(100 Kč) jako jednorázový základní soutěžní poplatek BAHL ligy, nebo 25,- Kč jednotlivě 
na každém jednotlivém turnaji. 

6. Za start v soutěži Calder Cup se startovní poplatek nehradí. 


