Kalendář soutěží
Termíny pro sezónu 2022/2023
Mistrovské a mezinárodní soutěže


11. – 13.11.2022

Memoriál P.Romana Olomouc



15. - 17.12.2022

Mezinárodní Mistrovství ČR (senioři + párové disciplíny) HUN



17. – 18.12.2022

Santa Claus Cup Brno SSb



22. – 27.01.2023

Z ODM Královehradecký kraj – Nová Paka



03. – 04.02.2023

Mistrovství ČR jun., Přebor ČR sen



25. – 26.02.2023

Mistrovství ČR SSb., Přebor ČR SSb



06. – 05.03.2023

Mistrovství ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva

Testy výkonnosti






24.09. – 25.09.2022
01.10. – 02.10.2022
07.01. – 08.01.2023
25.03. – 26.03.2023
01.04. – 02.04.2023

Pohárové soutěže – Český pohár
termín

kategorie

• 15. – 16.10.2022
• 22. – 23.10.2022
• 29. – 30.10.2022
• 05. – 06.11.2022
• 12. – 13.11.2022
• 19. – 20.11.2022
• 26. – 27.11.2022
• 03. – 04.12.2022
• 10. - 11.12.2022
• 14. – 15.01.2023
• 21. – 22.01.2023
• 28. – 29.01.2023
• 04. – 05.02.2023

+ MČR jun, PČR sen.

• 11. – 12.02.2023
• 18. – 19.02.2023
Označení kategorií
1. senioři
2. seniorky
3. junioři
4. juniorky
5. žáci

6. žačky
7. ml.žáci
8. ml.žačky
9. nejml.žáci
10. nejml.žačky

11. starší nováčci dívky
12. mladší nováčci dívky
13. nováčci chlapci

KRITÉRIA PRO VÝBĚR MÍST KONÁNÍ POHÁROVÝCH SOUTĚŽÍ

- termíny pro pořádání soutěží ČKS, jsou oznamovány formou přílohy k Organizační směrnici
pohárových soutěží - Kalendář soutěží.
- příloha uvede termíny soutěží
- klub zašle návrh kategorií, které chce v daném termínu pořádat .
- uzávěrka termínů přihlášek pro pořádání soutěží Českého poháru je vázána na termín rozlosování
Extraligy hokeje pro příslušnou soutěžní sezónu. Za rozhodný termín pro podání přihlášky je považován
5. den po provedení rozlosování Extraligy hokeje.
- v jeden víkend je možno organizovat max. jednu soutěž Českého poháru

KRITÉRIA PRO VÝBĚR POŘADATELE:
- nastane-li kolize žádostí pro uspořádání soutěže Českého poháru (tj. dva a více žadatelů požádá o přidělení
ve stejný termín), bude přidělení termínu jednotlivým žadatelům řešeno dohodou. Nedohodnou-li se
žadatelé, bude o výběru pořadatele pro daný termín rozhodnuto losem. Losování provede tříčlenná komise
složená z předsedy STK a dvou členů předsednictva ČKS.

