1. kolo M ČR U 23 pořádá v sobotu dne 11. 2. 2017 MO Svitávka = původní termín.
2. kolo M ČR U 23 pořádá v sobotu dne 18. 3 2017 Sokol Zlín.
3. kolo M ČR U 23 pořádá v sobotu dne 25. 3. 2017 MO Svitávka.
Semifinále M ČR U 23 pořádá v sobotu dne 13. 5. 2017 Pankrác Praha.
Finále M ČR U 23 pořádá dne v neděli dne 18. 6. 2017 Brno – pořadatel MO Svitávka
Výňatek ze sportovně-technických směrnic platných od 1. 1. 2017:

3. KOLOVÁ – U 23
Mistrovství České republiky U 23 se hraje na pět soutěžních kol.
První tři kola jsou kvalifikační předkola pro postup do semifinále a následně do finále M ČR U 23.

3.1.

U 23 – REPREZENTACE

NOMINAČNÍ BODY pro Mistrovství Evropy U 23:
pro 1. až 3. předkolo:
pro semifinále a finále:
1. místo
6 bodů
1. místo
12 bodů
2. místo
5 bodů
2. místo
10 bodů
3. místo
4 body
3. místo
8 bodů
4. místo
3 body
4. místo
6 bodů
5. místo
2 body
5. místo
4 body
6. místo
1 bod
6. místo
2 body
Družstva na dalších místech pořadí jsou bez nominačních bodů.

3.2.

U 23 – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - FINÁLE

O titul „Mistr České republiky v kolové U 23“ startuje prvních šest družstev ze semifinále.
Jako sedmý účastník finále může startovat i družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo. Finále se hraje
turnajovým systémem každý s každým.
Pro konečné umístění a udělení nominačních bodů ve finále M ČR U 23, při stejném bodovém zisku, rozhodují vzájemná
utkání, jsou-li nerozhodná, provedou se 4-m údery.

3.3.

U 23 – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - SEMIFINÁLE

V semifinále M ČR U 23 startuje prvních sedm družstev, která získají nejvyšší počet bodů ze všech tří předkol. Jako osmý
účastník semifinále může startovat i družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo.
Prvních šest družstev v semifinále postupuje do finále M ČR U 23.
Pro konečné umístění a udělení nominačních bodů v semifinále M ČR U 23, při stejném bodovém zisku, rozhodují vzájemná
utkání. Pro určení pořadí u více družstev sestaví hlavní rozhodčí tabulku vzájemných utkání.
Při rovnosti všech položek na postupových místech pro finále se provedou mezi družstvy 4-m údery.

3.4.

U 23 – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - PŘEDKOLA

První tři předkola M ČR U 23 jsou kvalifikační pro postup do semifinále.
V každém předkole rozhoduje o přidělení nominačních bodů získaný bodový zisk.
Při rovnosti bodů v předkole rozhoduje na prvních šesti místech o přidělení nominačních bodů brankový rozdíl, v případě, že je
shodný, rozhoduje více vstřelených branek.
Po odehrání třetího kola se sečtou bodové výsledky všech tří předkol, které určí 7 družstev pro postup do semifinále.
V případě, že na rozhraní 7. místa, tj. postupového místa do semifinále, získají družstva celkově po třech kolech stejný počet
bodů, rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). Pro určení
pořadí u více družstev sestaví hlavní rozhodčí tabulku vzájemných utkání.
Při rovnosti všech položek se provedou ihned po skončení třetího kola mezi družstvy 4-m údery.
Pro družstva, která skončila po odehrání předkol na nepostupových místech, soutěž končí.
Do počtu osmi družstev se předkola M ČR U 23 hrají turnajovým způsobem každý s každým.
Poznámka:
 Možnost startu libovolného počtu družstev z jednoho oddílu.
 Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinované družstvo), kteří se řádně přihlásí před prvním kolem M ČR U
23 a mají písemný souhlas obou oddílů.
 Věková hranice hráčů MČR U 23 je dána věkem 15 – 22 let.
 Sestavy družstev je možno měnit v rozehrané soutěži na základě lékařského potvrzení při onemocnění hráče. V semifinále
a finále povoluje STK SK ČSC v případě zranění, změnu v družstvu za hráče, který nepostoupil ze základních kol MČR U
23.
 Nejlepší umístěné družstvo po ukončení soutěže M ČR U 23, které nehraje Extraligu, l. Ligu nebo II. Ligu je nominováno do
turnaje o postup do II. Ligy. Pokud vítězné družstvo U 23 v některé soutěži již startuje, má v turnaji o postup do II. Ligy
možnost startu další družstvo v pořadí podle umístění v M ČR U 23 z téhož roku.
 V předkolech, zejména při vyšším počtu družstev, lze zkrátit hrací dobu až na 2x5 minut.
STK SK ČSC Josef Vild dne 2. 2. 2017
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