PRIJEDLOG IZMJENA SUSTAVA NATJECANJA ZA DPH
Na skupštini Hrvatskog hokejskog saveza održanoj 29. lipnja 2017. donesena je odluka i dat je zadatak
Izvršnom odboru HHS da izradi prijedlog izmjena sustava natjecanja u dvoranskom hokeju za seniore.
Prvenstveno se to odnosi na broj ekipa u ligi/ligama.
S obzirom na navedeno napravljen je raniji raspis za kategorije seniora i seniorki kako bi se vidjelo s
kojim brojem ekipa ulazimo u dvoransku sezonu 2017/18.
Na raspis u roku prikupljene su prijave za 13 muških i 6 ženskih ekipa.
Žene igraju u jedinstvenoj ligi (Mladost, Trešnjevka, Zelina, Zrinjevac, Mladost 2, Zelina 2) i bez obzira
na odluku o proširenju za nastupajuću sezonu kod žena se ništa ne mijenja.
Kod muškaraca prijavljene su slijedeće ekipe za DPH:
ZELINA, MLADOST, MARATHON, TREŠNJEVKA, ZRINJEVAC, MLADOST 2
CONCORDIA 1906, JEDINSTVO, SPARTANAC, ZELINA 2, ZRINJEVAC 2, MLADOST 3, MLADOST 4
VARIJANTE
1. Sustav koji je na snazi određuje 6 ekipa u 1. ligi i 7 ekipa u 2. ligi (kod muškaraca)
2. Jedinstvena liga svih ekipa (13) bila bi preglomazna – od ove varijante se odustalo
3. PROŠIRENJE LIGE NA DOGOVORENI BROJ EKIPA – proširenje 1. lige na 8 ekipa
Kako proširiti ligu? Kvalifikacijama !
1. Zatražiti koje momčadi žele ići u kvalifikacije
2. Ako se jedna momčad prijavi za kvalifikacije ide direktno u 1. ligu
3. Ako se dvije momčadi prijave u kvalifikacije idu direktno u 1. ligu
4. Ako se tri momčadi prijave u kvalifikacije igra se turnir svaki sa svakim (može u 1 dan),
prve dvije momčadi idu u 1. ligu
5. Ako se četiri momčadi prijave u kvalifikacije igra se turnir svaki sa svakim (može 1‐2
dana), prve dvije momčadi idu u 1. ligu
6. Ako se pet momčadi prijavi za kvalifikacije igra se turnir svaki sa svakim (2 dana), prve
dvije momčadi idu u 1. ligu
7. Ako se šest momčadi prijavi za kvalifikacije igra se turnir u dvije skupine 3+3, 1.dan
(jakost prema redoslijedu od prošle sezone), a prve dvije momčadi iz svake skupine
nastavljaju u zajedničkoj finalnoj grupi igranje 2. dan s time da se prenosi rezultat
međusobne utakmice (rezultat momčadi iz iste skupine) i 2. dan se još igraju dvije
utakmice. Nakon toga prve dvije momčadi idu u 1. ligu.
8. Mladost 4 ne bi trebala imati mogućnost igranja u kvalifikacijama, iz razloga što nam nije
u interesu da popunimo 1. ligu na taj način, a ovako i dajemo svakoj jednoj dodatnoj
momčadi i svim prvim momčadima iz 2. lige mogućnost ulaska u prvu ligu. Time varijanta
sa sedam momčadi u kvalifikacijama otpada.
9. U slučaju prihvaćanja varijante 3 1. liga igrala bi jednokružno, a 2. liga dvokružno
(dvokružno do 6 ekipa u ligi). Doigravanje ostaje kao i do sada.
VARIJANTA 3 JE PRIJEDLOG KOJI IZVRŠNI ODBOR HHS DAJE SKUPŠTINI NA RAZMATRANJE i
ODLUČIVANJE
Prijedlog skupštini je da sve seniorske lige do 6 ekipa igraju dvokružno, a više od toga jednokružno.
IZVRŠNI ODBOR HHS

