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SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH – MUŽI
Družstva jsou rozdělena do čtyř výkonnostní úrovní:
o extraliga
o 1. liga
o 2. liga
o 3. liga
Pro případ, že se družstvo z nižší soutěže, které si zajistilo účast v baráži, do baráže nepřihlásí, přechází právo
účasti v baráži na další družstvo, které obsadilo první nepostupovou pozici do baráže v příslušné lize.

V extralize startuje 6 družstev. Herní systém v základní skupině je tříkolový, za jednu sezónu tak hraje třikrát
každé družstvo s každým. Po odehrání základní skupiny se utkají družstva umístěná na 1. – 4. místě systémem
play off o konečné pořadí.

V 1. lize startuje 18 družstev rozdělených do dvou skupin po devíti. Herní systém je dvoukolový, za jednu sezónu
hraje dvakrát každé družstvo s každým.

Ve 2. lize startuje 36 družstev rozdělených do čtyř skupin po devíti družstvech s přihlédnutím na regionální
příslušnost. Herní systém je dvoukolový, za jednu sezónu hraje dvakrát každé družstvo s každým.

Ve 3. lize jsou družstva rozdělena do 4 skupin, kde počet týmů ve skupině a jejich rozdělení do skupin jsou
stanoveny s přihlédnutím na regionální příslušnost. Herní systém je stanoven na základě počtu družstev ve
skupině.

EXTRALIGA MUŽI
počet skupin

1

počet družstev

6

Nasazení

5 družstev z minulé sezóny + jedno postupující z baráže

základní část

tříkolový systém, utkání družstev každé s každým

play off

hrají družstva na 1. - 4. místě po základní části a to tak, že se spolu utkají
družstva umístěná na 1. a 4. místě a družstva umístěná na 2. a 3. místě po
základní části. Dále pak se utkají vítězové těchto utkání o titul mistra ČR a
poražení o 3. místo

Sestup

poslední družstvo po základní části odehraje baráž formou trojutkání s
vítězi obou skupin 1. ligy – vítěz zaujme jedno volné místo v extralize
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LIGA MUŽI
počet skupin

2

počet družstev

18

Nasazení

losováním do skupin bez regionální příslušnosti

základní část

dvoukolový systém, utkání družstev každé s každým

Postup

vítězové obou skupin 1.ligy odehrají baráž formou trojutkání s posledním
družstvem extraligy - vítěz zaujme jedno volné místo v extralize.

Sestup

Družstva na posledních dvou místech (8. a 9. místě) v obou skupinách
1.ligy sestupují přímo do 2.ligy.
Družstva na 7. místě v obou skupinách 1.ligy odehrají baráž s družstvy na
2.místě všech skupin 2.ligy formou trojutkání. Odehrají se dvě trojutkání.
O soupeřích pro trojutkání rozhodne SK losem. Družstva z 1.ligy jsou
nasazena do jednotlivých trojutkání a družstva z 2.ligy jsou k nim
přiřazena losem. Vítězové v jednotlivých trojutkáních baráže zaujmou dvě
volná místa v 1.lize.

LIGA MUŽI
počet skupin

4

počet družstev

36

Nasazení

losováním do skupin s přihlédnutím na regionální příslušnost (vzhledem
k nerovnoměrnému počtu družstev, nelze rozdělit družstva ideálně)

Základní část

dvoukolový systém, utkání družstev každé s každým

Postup

Sestup

3.

Vítězové všech skupin 2.ligy postupují přímo do 1.ligy.
Družstva na 2.místě všech skupin 2.ligy odehrají baráž s družstvy na 7.
místě obou skupin 1.ligy formou trojutkání. Odehrají se dvě trojutkání. O
soupeřích pro trojutkání rozhodne SK losem. Družstva z 1.ligy jsou
nasazena do jednotlivých trojutkání a družstva z 2.ligy jsou k nim
přiřazena losem. Vítězové v jednotlivých trojutkáních baráže zaujmou dvě
volná místa v 1.lize.
Družstva na posledním 9.místě ve všech skupinách 2.ligy sestupují přímo
do 3.ligy.
Družstva na 8.místě ve všech skupinách 2.ligy spolu odehrají baráž
formou čtyřutkání. Vítězné družstvo a družstvo na 2.místě tohoto
čtyřutkání baráže zaujmou dvě volná místa ve 2.lize.

LIGA MUŽI
počet skupin

4

počet družstev

33

Nasazení
základní část

Postup
Sestup

losováním do skupin s přihlédnutím na regionální příslušnost (vzhledem
k nerovnoměrnému počtu družstev, nelze rozdělit družstva ideálně)
skupiny 9 týmů - dvoukolový systém, utkání družstev každé s každým
skupina 6 týmů - tříkolový systém, utkání družstev každé s každým
Vítězové všech skupin 3.ligy postupují přímo do 2.ligy.
Družstva na 2.místě všech skupin 3.ligy spolu odehrají baráž formou
čtyřutkání. Vítězné družstvo a družstvo na 2.místě tohoto čtyřutkání
baráže zaujmou dvě volná místa ve 2.lize.
-
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SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH - ŽENY
Družstva jsou rozdělena do dvou výkonnostní úrovní.
o extraliga
o 1. liga
Pro případ, že se družstvo z nižší soutěže, které si zajistilo účast v baráži, do baráže nepřihlásí, přechází právo
účasti v baráži na další družstvo, které obsadilo první nepostupovou pozici do baráže v příslušné lize.
V extralize startuje šest družstev. Herní systém v základní skupině je tříkolový, za jednu sezónu tak hraje třikrát
každé družstvo s každým. Po odehrání základní skupiny se utkají družstva umístěné na 1. – 4. místě systémem
play off o konečné pořadí.
V 1. lize startuje osm družstev. Herní systém je dvoukolový, za jednu sezónu tak hraje dvakrát každé družstvo s
každým.

EXTRALIGA ŽENY

1.

počet skupin

1

počet družstev

6

nasazení

6 družstev z minulé sezóny

základní část

tříkolový systém, utkání družstev každé s každým

play off

hrají družstva na 1. - 4. místě po základní části a to tak, že se spolu utkají
družstva umístěná na 1. a 4. místě a družstva umístěná na 2. a 3. místě po
základní části. Dále pak se utkají vítězové těchto utkání o titul mistra ČR a
poražení o 3. místo

sestup

poslední družstvo po základní části odehraje baráž formou dvojutkání s
vítězem 1. ligy o jedno volné místo v extralize

LIGA ŽENY
počet skupin

1

počet družstev

8

nasazení

losováním do skupin s přihlédnutím na regionální příslušnost (vzhledem
k nerovnoměrnému počtu družstev, nelze rozdělit družstva ideálně)

základní část

dvoukolový systém, utkání družstev každé s každým

postup

Vítězné družstvo 1.ligy odehraje baráž formou dvojutkání s šestým
družstvem z extraligy po základní části – vítěz zaujme jedno volné místo
v extralize

sestup

-

Zpracoval k datu 1. 8. 2018 VV ČASQ
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