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Výpis ze Sportovně-technických směrnic 2018: 
 
1. KOLOVÁ – ELITE 

 

1.6. ELITE – KVALIFIKACE O II. LIGU 

1. V kvalifikaci o postup do II. Ligy startuje celkem 7 družstev.  
Jako osmý účastník kvalifikace o postup do II. Ligy může startovat i družstvo pořadatele, pokud se 
žádné jeho družstvo do kvalifikace o II. Ligu nekvalifikovalo. 
 

2. V kvalifikaci o postup do II. Ligy startují „Mistři krajů“: Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Praha, 
Liberecký a Plzeňský + vítězné družstvo M ČR U 23 z téhož roku, které nestartuje v Extralize, I. Lize 
nebo II. Lize. Pokud v některé soutěži již startuje, má v kvalifikaci o II. Ligu možnost startu další 
družstvo U 23 podle pořadí v M ČR U 23.  

 
3. V případě omluvy nebo neúčasti nominovaných družstev jako „Mistrů krajů“ nominuje STK SK ČSC 

náhradní družstva z téhož kraje nebo z ostatních krajů na základě nejvyššího počtu startujících 
družstev v Mistrovství kraje v kategorii elite v daném roce. Nejedná se o automatickou nominaci 
z téhož kraje.  

 
4. Hraje se turnajovým systémem každý s každým. Družstva na 1. a na 2. místě turnaje postupují pro 

následující rok do II. Ligy.  
V případě, že mají dvě a více družstev na postupových místech shodný 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 na postupových místech se provedou mezi družstvy 4M údery. 

 
Poznámka: 
✓ V kvalifikaci o postup do II. Ligy nesmí startovat hráči Extraligy, včetně finále MČR elite, I. Ligy a II. 

Ligy, kteří nastoupí více jak v jednom kole těchto soutěží v témže soutěžním roce. 

✓ V kvalifikaci o postup do II. Ligy mohou startovat i družstva juniorů, kteří dovršili věku 15 let. 

 
 


