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Výpis ze Sportovně-technických směrnic 2018: 
 
2. 1. ELITE – CZE-POHÁR –FINÁLE 

1. Finále CZE-Poháru elite je nominačním turnajem pro získání nominačních bodů pro mistrovství 
Evropy elite a mistrovství světa. 
Vítězné družstvo CZE-Poháru elite získává do dočasného držení putovní pohár. 
Do trvalého vlastnictví získává družstvo pohár po pěti vítězstvích v této pohárové soutěži. 

 
2. Ve finále o „Vítěze CZE-Poháru v kolové elite“ startuje 10 družstev: 

▪ 7 družstev Extraligy  
▪ 3 nebo 2 družstva ze semifinále CZE-Poháru elite podle družstva pořadatele finále CZE-

Poháru 
▪ 1 družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo nebo nestartuje 

v Extralize. 
 
3. Finále CZE-Poháru elite se hraje systémem: 

startujících 10 družstev je nasazeno do dvou skupin „A“ a „B“ po pěti družstvech, a to podle 
umístění družstev po čtvrtém kole Extraligy v předchozím roce, podle pořadí družstev postupujících 
do Extraligy z I. Ligy v předchozím roce a podle pořadí družstev postupujících ze semifinále CZE-
Poháru elite v daném roce. 

 
4. Ve skupinách se hraje systémem každý s každým o pořadí ve skupině. 

V případě, že mají dvě či více družstev ve skupině shodný počet bodů, rozhodují body a brankový 
rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).  
V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celé skupiny. 
Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4M údery. 

 
5. Družstvo na 1. místě ve skupině „A“ hraje s družstvem na 2. místě ve skupině „B“. Družstvo na 2. 

místě ve skupině „A“ hraje s družstvem na 1. místě ve skupině „B“.  
Vítězná družstva hrají o vítěze CZE-Poháru v kategorii elite. 
Poražená družstva se utkají o 3. místo ve finále CZE-Poháru. 
V případě nerozhodných výsledků těchto utkání se provedou ihned 4M údery. 

 
6. Družstva na 3. místě ve skupině „A“ hraje s 3. družstvem ze skupiny „B“ o 5. a 6. místo.  

V případě nerozhodného výsledku se provedou ihned 4M údery. 
Družstva na 4. a 5. místech ve skupinách již o konečné umístění nehrají. 

 
7. Nominaci družstev do skupin finále CZE-Poháru elite provádí STK SK ČSC podle klíče: 
 

Poř. Skupina „A“ Poř. Skupina „B“ 

1. Družstvo na 1. místě Extraligy 1. Družstvo na 2. místě Extraligy 

2. Družstvo na 3. místě Extraligy 2. Družstvo na 4. místě Extraligy 

3. Družstvo na 5. místě Extraligy 3. Postupující družstvo do Extraligy na 1. místě I. Ligy 

4. Postupující družstvo do Extraligy na 2. místě I. Ligy 4. Družstvo na 1. místě v semifinále CZE-Poháru 

5. Družstvo na 2. místě v semifinále CZE-Poháru 5. Pořadatel nebo družstvo na 3. místě v semifinále 

 
 


