ROZPIS SOUTĚŽE EXTRALIGY DRUŽSTEV ŽEN 2020 /2021
DODATEK Č.2
Tento dodatek upravuje, doplňuje nebo upřesňuje Rozpis soutěže Extraligy žen ze dne 21.5.2020 a
dodatek č.1 k Rozpisu Extraligy žen ze dne 28.7.2020 z důvodů epidemiologické situace v ČR a
vydaných usnesení vlády ČR omezující sportovní soutěže stolního tenisu.
1. Pořadatel:

upravuje bod 2 rozpisu 2020/2021
Ruší se v odvetném utkání opačně

2. Systém soutěže: Úprava bodu 10 rozpisu 2020/2021 a úprava bodu 1. dodatku č.1 rozpisu.
hraje se dlouhodobě, jednokolová základní část + play off a play out:
a) základní část – družstva odehrají systémem každý s každým jednokolově dle
upraveného rozlosování.
b) nadstavbová část – zápasy se hrají ve shodném pořadí jako v základní části,
utkání končí dosažením 5. bodu jedním družstvem.
Družstva, která skončí po jednokolové základní části na 1.-8. místě pokračují
systémem play-off.
Družstvo umístěné na 9. místě, soutěž končí a pro sezónu 2021/2022 má právo
na účast v Extralize žen.
Družstva umístěná na 10.-13. místě pokračují systémem play-out o dvě místa
v nadcházejícím ročníku Extraligy žen.
Družstva umístěná na 14. a 15. místě sestupují do 1. ligy žen.
c) play-off – soupeři:
ca) čtvrtfinále – hrají družstva na základě umístění v jednokolové základní části:
1.ČF: družstva po základní části na 1. a 8. místě,
2.ČF: družstva po základní části na 2. a 7. místě,
3.ČF: družstva po základní části na 3. a 6. místě,
4.ČF: družstva po základní části na 4. a 5. místě,
Vítězná družstva čtvrtfinálové série postupují do semifinále.
cb) semifinále – hrají vítězná družstva čtvrtfinálové série.
1SF: vítězné družstvo 1.ČF série (1.-8.) a vítězné družstvo 4.ČF série (4.-5.)
2SF: vítězné družstvo 2.ČF série (2.-7) a vítězné družstvo 3.ČF série (3.-6.)
Vítězná družstva semifinálové série postupují do finále.
cc): finále – hrají vítězná družstva ze semifinálové série:
Vítězné družstvo finálové série obdrží titul Mistr České republiky družstev
žen pro rok 2021.
d) play-out – soupeři:
da) 1. kolo – hrají družstva na základě umístění v jednokolové základní části:
Utkání č.1: družstva po základní části na 10. a 11. místě. Vítězné družstvo končí
a má nárok v sezóně 2021/2022 právo účasti v Extralize žen.
Poražené družstvo pokračuje v play-out.

Utkání č.2: družstva po základní části na 12. a 13. místě. Poražené družstvo
sestupuje do 1LŽ. Vítězné družstvo pokračuje v play-out.
db) 2. kolo – hrají družstva z 1. kola play-out
Utkání č.3: poražené družstvo z utkání č.1 a vítězné družstvo z utkání č.2.
Vítězné družstvo má v sezóně 2021/2022 nárok na start v ELŽ.
Poražené družstvo sestupuje do 1LŽ.
3. Počet a pořadí utkání v play-off: doplňuje se play-out.
4. Určení pořadí: úprava bodu 12 rozpisu 2020/2021
a. Při odehrání základní jednokolové části a nadstavbové části
1. místo - vítěz finálové série play-off,
2. místo - poražený z finálové série,
3. místo - poražený ze semifinálové série, lépe umístěný po základní části,
4. místo - poražený ze semifinálové série, hůře umístěný po základní části,
5. místo - poražený ze čtvrtfinálové série, nejlépe umístěný po základní části,
6. místo - poražený ze čtvrtfinálové série, lépe umístěný po základní části,
7. místo – poražený ze čtvrtfinálové série, hůře umístěný po základní části,
8. místo – poražený ze čtvrtfinálové série, nejhůře umístěný po základní části
9. místo – podle umístění v základní části
10. místo – vítěz z 1. utkání play-out,
11. místo – vítěz z 3. utkání play-out
12. místo – poražený z 3. utkání paly-out
13. místo – poražený z 2. utkání play-out
14. místo – podle umístění v základní části,
15. místo – podle umístění v základní části
b. Při odehrání jen základní části:
podle umístění v základní části.
5. Soupisky: úprava bodu 16 rozpisu 2020/2021
neuplatňuje se pravidlo SŘ čl.330.25
6. Sestupy: úprava bodu 25 rozpisu soutěže a bodu 2 dodatku ze dne 28.7.2020
a. Při dohrání jednokolové základní části a play-out:
i. přímo sestupují družstva, která se umístí na 14. a 15. místě po základní části,
ii. dále sestupují družstva na 12. a 13. místě konečného pořadí po odehrání playout.
b. V případě dalšího přerušení soutěže bude rozhodnuto na základě aktuální situace:
i. zrušení nadstavbové části – sestupy dle pořadí tabulky po základní části dle bodu
2 dodatku ze dne 28.7.2020,
ii. nedohraní základní části – možnost anulace soutěže nebo jiné rozhodnutí VV.
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