DODATEK č.2
ROZPIS SOUTĚŽE 2020 / 2021
1.-3. liga mužů a 1.-2. liga žen

Tento dodatek upravuje, doplňuje nebo upřesňuje Rozpis soutěže pro 1.-3. ligu mužů a 1.-2. ligu
žen sezóny 2020/2021 v závislosti na omezení soutěží v podzimní části na základě vládních
opatření pro sport.
1. Pořadatel utkání: úprava rozpisu soutěže ze dne 21.5.2020 bod 2
ruší se v odvetném kole opačně
2. Termíny: úprava rozpisu soutěže ze dne 21.5.2020
a. Na základě zveřejněného opraveného rozlosování soutěží
b. Utkání dvojiček rozlosované v termínu 3.1.2020 lze po dohodě dohrát nejpozději do
22.1.2020.
3. Systém soutěže: bod 10 rozpisu soutěže se upravuje následovně: dlouhodobě, každý s každým
jednokolově + nadstavbová část (play off a play out)
a. Základní část: dlouhodobě, jednokolově
b. Nadstavbová část: družstva, která skončí po jednokolové základní části na 1.-4. místě
pokračují systémem play-off.
Účastníci pro play-out jsou označení v níže uvedené tabulce na základě konečné tabulky
jednokolové základní části:
1LM
11.-14. místo
2LMA 11.-14. místo
2LMB 10.-13. místo

3LMA
3LMB
3LMC
3LMD

8.-11. místo
9.-12. místo
8.-11. místo
9.-12. místo

1LŽA
1LŽB

7.-10. místo
6.-9. místo

2LŽA
2LŽB
2LŽC

6.-9. místo
6.-9. místo
6.-9. místo

další družstva v pořadí tabulky umístěná za účastníky play-out, sestupují přímo do
nižších soutěží.
Ustanovení k družstvům, která nebudou mít možnost nebo zájem pokračovat
v nadstavbové části (lze pouze pro celé play-off, play-out nikoliv pro jednotlivá utkání):
Družstva nebudou postihována za neúčast, oznámí-li to tak, že zpráva bude doručena
řediteli soutěží min. 8 dní před začátkem play-off (ne telefonicky).
c. Play off – hraje se na 2 vítězná utkání:
i. semifinále hrají družstva podle pořadí v základní části, soupeři 1.-4 a 2.-3.
Vítězná družstva postupují do finále soutěže.
ii. finále hrají postupující družstva ze semifinále. Vítězná družstva jednotlivých
soutěží 2LM, 2LŽ a 3LM postupují do vyšších soutěží. Družstvo z 1LM
postupuje do Baráže o ELM. Vítězná družstva 1LŽ postupují do finále 1LŽ o
postup do ELŽ.

d. Play out – se hraje na 2 vítězná utkání:
i. 1. kolo play-out hrají družstva podle pořadí v základní části, soupeři:
Utkání č.1: hrají 2 nejlépe umístěná družstva, která jsou zařazena do play-out.
Vítězné družstvo končí a zachránilo se. Poražené družstvo
pokračuje v play-out o záchranu nebo o kvalifikaci.
Utkání č.2: hrají 2 nejhůře umístěná družstva, která jsou zařazena do play-out.
Vítězné družstvo pokračuje v play-out. Poražené družstvo sestupuje
do nižší soutěže.
ii. 2. kolo play-out hrají družstva z 1. kola.
Utkání č.3: poražené družstvo z utkání č.1 a vítězné družstvo z utkání č.2.
Vítězná družstva v soutěžích 1LM, 1LŽ, 2LMB, 2LŽ,3LMA a
3LMC se zachránila.
Vítězná družstva v soutěžích 2LMA, 3LMB a 3LMD mají právo
startu v kvalifikaci o udržení.
Poražená družstva v soutěžích 2LMB a 2LŽ mají právo startu
v kvalifikaci. Poražená družstva v ostatních soutěžích sestupují.
4. Systém utkání: doplnění rozpisu soutěže ze dne 21.5.2020
a. Počet a pořadí utkání v play-off a play-out
i. Hrají se dvě utkání (bodování 3-2-1-0), při nerozhodném stavu bodů (např.4:4)
se hraje třetí rozhodující utkání.
Pořadí utkání: Lépe umístěné družstvo po základní části soutěže má právo
rozhodnout o pořadí pořadatelství 1. a 2. utkání.
Základní schéma:
1. utkání na stolech lépe umístěného družstva po základní části.
2. utkání na stolech hůře umístěného družstva po základní části.
Lépe umístěné družstvo může využít svého práva na výběr pořadí utkání. Budeli chtít opačné pořadí, oznámí toto nejpozději druhý den po dohrání základní
části řediteli soutěží (e-mailem).
Nahlášená změna platí pro celé play-off.
V případě 3. utkání bude pořadatelem lépe umístěné družstvo po základní části.
5. Určení pořadí: doplnění rozpisu soutěže ze dne 21.5.2020
a. Play-off:
1.místo – vítěz v semifinálovém utkání,
2.místo – poražený v semifinálovém utkání,
3.místo – poražený ze čtvrtfinálové sérii, lépe umístěný po základní části
4.místo – poražený ze čtvrtfinálové série, hůře umístěný po základní části
b. Play-out:
1.místo – vítězné družstvo 1. utkání
2.místo – vítězné družstvo 3. utkání
3.místo – poražené družstvo 3. utkání
4.místo – poražené družstvo 2. utkání
c. Celkově:
v závislosti na play-off, play-out a podle umístění v základní části.

Při neúčasti v play-off
i. odstoupí-li družstvo před finálovou sérií play-off; bude celkově na 2. místě;
ii. odstoupí-li družstvo před semifinálovou sérií play-off, bude celkově na 4. místě;
iii. odstoupí-li více družstev, bude určeno jejich pořadí podle umístění po základní
části – za družstvy která play-off hrají (od 4. místa, ke 3. místu, příp. 2. místu).
Při neúčasti v play-out
iv. odstoupí-li některé družstvo z 1.kola play-out (1. nebo 2. utkání); bude celkově
umístěné podle základní části – za družstvy, která play-out odehrála,
v. odstoupí-li některé družstvo z 2. kola play-out (3. utkání): bude celkově umístěné
na základě tabulky v základní části před poraženým družstvem z 1. kola 2.
utkání,
vi. odstoupí-li více družstev, bude určeno jejich pořadí podle umístění po základní
části.
6. Systém utkání: doplnění rozpisu soutěže ze dne 21.5.2020
a. muži - play-off a play-out:
utkání podle SŘ čl. 317.01, čtyřhra se hraje pouze jedna (podle 317.01 od zápasu
č.2) – utkání max. 17 zápasů, utkání končí dosažením 9. bodu jedním z družstev.
b. ženy - play-off a play-out:
Utkání podle SŘ čl. 318.01, hraje se bez čtyřhry (podle 318.01 od zápasu č.2) –
na max. 9 zápasů, utkání končí dosažením 5. bodu jedním družstvem.
7. Postupy: doplnění a úprava rozpisu soutěže ze dne 21.5.2020 a dodatku č.1 ze dne
28.7.2020
a. 1LM – viz rozpis soutěže bod 26
b. 1LŽ – vítězná družstva play-off postupují do finále 1LŽ, dále viz rozpis soutěže bod 26.
c. 2LM – vítězná družstva play-off postupují do 1. ligy 2021/2022,
d. 2LŽ – vítězná družstva play-off postupují do 1. ligy 2021/2022,
e. 3LM – vítězná družstva play-off postupují do 2. ligy 2021/2022.
8. Sestupy: doplnění a upřesnění rozpisu soutěže ze dne 21.5.2020 a dodatku č.1 ze dne
28.7.2020
a. celkové počty sestupujících družstev z jednotlivých soutěží jsou platné dle tabulky
zveřejněné ve schváleném dodatku č.1 rozpisu ze dne 28.7.2020,
b. přímo sestupující družstva jsou učena pořadím konečné tabulky po jednokolové základní
části dle SŘ čl. 311 b) a do celkového počtu sestupujících jsou zařazena další družstva
dle pořadí v play-out. V 1LM se čl. 311 b) SŘ neuplatňuje.
9. Kvalifikace:
a. 2LM – z důvodu odhlášení družstva TTC Siko Orlová bude vypsaná kvalifikace o 1
postupové místo do 1LM. Kvalifikace se odehraje formou dvojutkání doma, venku. Do
kvalifikace budou zařazena poražená družstva z finále play-off.
b. 2LM – družstva umístěná v play-out na 2. místě budou zařazena do kvalifikace o
udržení. Kvalifikace se odehraje formou dvojutkání doma, venku,
c. 3LM – družstva umístěná na 2. místě v play-out (vítězná družstva 3. utkání) skupin B a
D, budou zařazena do kvalifikace o udržení ve 3LM
d. v sezóně 2020/2021 se kvalifikace z 2. míst divizí nevypisuje (SŘ čl. 307.04)

e. kvalifikace o 2LŽ – právo na účast mají družstva 2LŽ skupin A, B a C, která se v playout umístí na 3. místě (poražená družstva 3. utkání), dále mají právo startu vítězná
družstva divizí žen nebo dle nahlášení krajským svazem.
10. Střídavý start:
a. hráči na střídavý start v dlouhodobé jednokolové základní části mohou odehrát max.
50% utkání z celkového počtu všech utkání v sezóně 2020/2021,
b. v play-off a play-out platí tento předpis samostatně, hráč může nastoupit 1x v každé sérii
play-off, play-out (play-off/semifinále 1x, finále 1x; play-out/1.kolo 1x, 2.kolo 1x).
c. Na střídavý start není možno hrát v kvalifikaci SŘ čl.460.05.
11. Ostatní:
a. v sezóně 2020/2021 se neuplatňuje pravidlo dle SŘ čl. 330.25,
b. v případě omezení soutěží na základě vládních opatření bude o soutěžích rozhodnuto
následovně:
i. nemožnost odehrát play-off a play-out, budou postupy a sestupy řešeny na
základě konečných tabulek po základní části dle dodatku č.1 ze dne 28.7.2020.
ii. nemožnost odehrát základní jednokolovou část bude soutěž anulována. Účastníci
soutěží 2020/2021 mají nárok na start v sezóně 2021/2022.
Schváleno VV ČAST dne 11.12.2020
Petr Bohumský v.r

místopředseda VV ČAST

