Rozpis 1. ligy / skupina B - NHLH Benešov 2017/2018 (play-off)

datum
10.3.2018

4668

12.3.2018

20:30 HC Bystřice

HC Olbramovice B

4669

14.3.2018

22:00 Zbytek Světa

HC Průhonice

4670

čas
domácí
20:00 HC Průhonice

čtvrfinále

číslo
4667

hosté
Zbytek Světa

1. rozhodčí

2. rozhodčí

časoměřič

1. rozhodčí

2. rozhodčí

časoměřič

2. rozhodčí

časoměřič

* mužstvo HC Průhonice postoupilo do semifinále po dvou výhrách
17.3.2018
20:00 HC Olbramovice B
HC Bystřice
* mužstvo HC Bystřice postoupilo do semifinále po dvou výhrách

číslo
4671

datum
20.3.2018

čas
domácí
22:00 HC Miličín

semifinále
hosté
HC Bystřice

4672

21.3.2018

20:30 Sokol Senohraby

HC Průhonice

4673

25.3.2018

21:30 HC Bystřice

HC Miličín

4674

* mužstvo HC Miličín postoupilo do finále, po jedné výhře a jedné porážce o tom rozhodly s.n.
27.3.2018
20:30 HC Průhonice
Sokol Senohraby
* mužstvo Sokol Senohraby postoupilo do finále po dvou výhrách

finále

číslo
4675

datum
3.4.2018

čas
domácí
19:00 HC Miličín

hosté
Sokol Senohraby

4676
4677

10.4.2018
14.4.2018

19:00 Sokol Senohraby
15:00 HC Miličín

HC Miličín
Sokol Senohraby

1. rozhodčí

3. rozhodující finálový zápas bude sehrán jen za nerozhodného výsledku po dvou zápasech

Případný 3. rozhodující zápas bude sehrát v jednom ze čtyř níže uvedených termínů.
Termíny jsou primárně obsazeny jednotlivými skupinami, pokud však nebude třeba hrát všechna utkání,
budou začátky zápasů vždy posunuty tak, aby se hrálo v první možný termín.
Pokud se budou hrát všechny 4 rozhodující zápasy, program bude dle rozpisu níže.
Pokud se některé série rozhodnou již po dvou zápasech, bude začátek zápasu vždy posunut.
Pokud některá finále (skupina B, C nebo D) budou rozhodnutá již po dvou zápasech, může se po dohodě odehrát
případné 3. finále skupiny A již v sobotu v první možný volný termín
sobota 14.4.2018 od 15:00 - 3. zápas skupina B
sobota 14.4.2018 od 17:00 - 3. zápas skupina C
sobota 14.4.2018 od 19:00 - 3. zápas skupina D
neděle 15.4.2018 od 15:00 - 3. zápas skupina A
POZOR: program finálových zápasů může být operativně upraven v závislosti na vývoji krasjkého finále a případné
účasti benešovského A-týmu v baráži o postup do vyšší soutěže.

