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Výňatek ze sportovně-technických směrnic 2018: 
 

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   

Reprezentaci České republiky v kolové kategorie U 23 na Mistrovství Evropy U 23 (ME), popř. na jiných 
mezinárodních soutěžích, schvaluje sálová komise ČSC na návrh reprezentačních trenérů.  
K posouzení a výběru nejkvalitnějších hráčů nebo družstev z dlouhodobějšího pohledu jsou na podporu návrhu 
reprezentačních trenérů stanoveny nominační turnaje k získávání nominačních bodů.  
Nejvyšší součet nominačních bodů určuje nejlepší družstvo pro výběr do reprezentace.  
V případě, že po odehrání finále mají družstva na předních místech celkově stejný součet nominačních bodů ze 
všech turnajů, rozhoduje o konečném pořadí pro nominaci na ME U 23 (i náhradní dvojice) lepší umístění ve 
finále Mistrovství ČR U 23.  
Mezi nominační turnaje U 23 jsou zařazena tři předkola, semifinále a finále Mistrovství České republiky. Družstva 
startující v nominačních turnajích získávají nominační body pro výběr reprezentace 
 

NOMINAČNÍ BODY pro Mistrovství Evropy U 23: 

Předkola MČR: 
(startuje libovolný počet družstev) 

Pořadí: 
Semifinále MČR: 
(startuje 7/8 družstev) 

Finále MČR: 
(startuje 6/7 družstev) 

1. místo podle počtu družstev 1. místo 7/8 bodů 12/14 bodů 

2. místo - 1 bod 2. místo 6/7 bodů 10/12 bodů 

3. místo - 2 body 3. místo 5/6 bodů 8/10 bodů 

4. místo - 3 body 4. místo 4/5 bodů 6/8 bodů 

 atd. 5. místo 3/4 body 4/6 body 

 atd. 6. místo 2/3 body 2/4 body 

 atd. 7. místo 1/2 body 0/2 body 

poslední 1 bod 8. místo 0/1 bod xxx 

 

3.2. U 23 – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - FINÁLE   

1. O titul „Mistr České republiky v kolové U 23“ startuje prvních 6 družstev ze semifinále. 
2. Jako sedmý účastník finále může startovat i družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo. 
3. 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 4M údery. 

 

Poznámka: 
✓ Možnost startu libovolného počtu družstev z jednoho oddílu. 

✓ 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. 


