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Soutěže družstev se stejně jako soutěže jednotlivců v sezóně 2021/2022 budou hrát podle
aktuálně platných pravidel pro konání sportovní akcí vydaných příslušnými orgány státní
správy.
1.

SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH – MUŽI
Družstva jsou rozdělena do čtyř výkonnostní úrovní:
o extraliga
o 1. liga
o 2. liga
o 3. liga
V extralize startuje 5 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 deví . Herní systém je dvoukolový, za jednu sezónu
hraje dvakrát každé družstvo s každým.
Ve 2. lize startuje 27 družstev rozdělených do tří skupin po deví družstvech (dvě skupiny Čechy, 1 skupina
Morava a Slezsko). Herní systém je dvoukolový, za jednu sezónu hraje dvakrát každé družstvo s každým.
Ve 3. lize startuje 31 družstev rozdělených do pě skupin po čtyřech, šes nebo deví družstvech, s přihlédnu m
na regionální příslušnost. Herní systém pro čtyřčlennou skupinu je čtyřkolový, za jednu sezónu hraje čtyřikrát
každé družstvo s každým, pro šes členné skupiny tříkolový, za jednu sezónu hraje třikrát každé družstvo
s každým, pro deví člennou skupinu je dvoukolový, za jednu sezónu hraje dvakrát každé družstvo s každým.
Pro případ, že se družstvo z nižší soutěže, které si zajis lo účast v baráži, do baráže nepřihlásí, přechází právo
účas v baráži na další družstvo, které obsadilo první nepostupovou pozici do baráže v příslušné lize.

EXTRALIGA MUŽI
počet skupin

1

počet družstev

5

nasazení

5 družstev z minulé sezóny (1 družstvo nadále extraligu hrát nechtělo a sestoupilo do 1.
ligy).

základní část

Tříkolový systém, utkání družstev každé s každým. Deset ligových kol (utkání) odehrají
všechna družstva standardním způsobem jako v předcházejících sezónách, t. j. o víkendech,
kdy všechna družstva odehrají svá plánovaná utkání vždy na jednom místě dle rozpisu utkání. Dvě ligová kola (utkání) odehrají všechna družstva formou samostatných dvojutkání a to
tak, že hracím dnem je vždy úterý v 18:00 hodin dle rozpisu utkání. Pro tato utkání pla , že
se kluby mohou vzájemně dohodnout na jiném hracím termínu. Ten však musí být vždy v
rozmezí 30 dnů před plánovaným hracím víkendem, z něhož je utkání vyjmuto, a 30 dnů po
plánovaném ligovém hracím víkendu. Tato dohoda musí být SK ČASQ oznámena minimálně
sedm kalendářních dnů před termínem původně plánovaného utkání nebo sedm kalednářních dnů před smluveným jiným hracím termínem, pokud je před původně plánovaným
termínem.

play oﬀ

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

sestup

Vzhledem k nižšímu počtu účastníků opro loňské sezóně, nebude nikdo sestupovat.
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1. LIGA MUŽI
počet skupin

2

počet družstev

18

nasazení

Losováním do skupin bez regionální příslušnos dle dokumentu „Systém losování ligových
soutěží“ - viz. loňské rozlosování.

základní část

Dvoukolový systém, utkání družstev každé s každým.

postup

Vítězové obou skupin 1. ligy odehrají baráž formou dvojutkání mezi sebou. Vítěz baráže zaujme jedno volné místo v extralize.

Sestup

Družstva na posledním 9. místě v obou skupinách 1. ligy sestupují přímo do 2. ligy.
Družstva na 8. místě v obou skupinách 2. ligy spolu odehrají baráž formou dvojutkání mezi
sebou. Vítěz baráže zůstává v 1. lize, poražený sestoupí do 2. ligy.

2. LIGA MUŽI
počet skupin

3

počet družstev

27

nasazení

Dvě skupiny Čechy a jedna skupina Morava a Slezsko. Losují se pouze dvě skupiny Čechy dle
dokumentu „Systém losování ligových soutěží“ - viz. loňské rozlosování.

základní část

Dvoukolový systém, utkání družstev každé s každým.

postup

Vítězové všech skupin 2. ligy postupují přímo do 1. ligy.

sestup

Družstva na posledních dvou místech (8. a 9. místě) ve všech skupinách 2. ligy sestupují přímo do 3. ligy.
Dále pak s ohledem na skutečnost, že ve 2. lize startuje celkem 27 družstev, z toho 18 z Čech
a 9 z Moravy a Slezska, bude systém sestupů záviset na sestupujících z 1. ligy. Počet sestupujících českých družstev a moravsko-slezských družstev bude stanoven po skončení základních čás 1., 2. a 3. ligy a po skončení barážových utkání v 1. lize, právě s ohledem na výše
uvedené. Teore cky může nastat situace, že z českých celků ve 2.lize sestoupí maximálně 5
družstev (t.j. družstva na 8. a 9. místech obou českých skupin 2. ligy a poražené družstvo
z baráže družstev na 7.místech obou českých skupin 2. ligy) nebo jen 4 družstva ( t.j. družstva na 8. a 9. místech obou českých skupin 2. ligy). Stejně tak z moravsko-slezských družstev ve 2.lize sestoupí maximálně 4 družstva (t.j. družstva na 6.,7.,8. a 9. místě moravskoslezské skupiny 2. ligy) nebo jen 2 družstva (t.j. družstva na 8. a 9. místě moravsko-slezské
skupiny 2. ligy ).
O sestupujících se bude rozhodovat následujícím způsobem dle bodů níže. Použije se tolik
bodů, než bude rozhodnuto o všech sestupujících:
1. nejprve bude stanoven přesný celkový počet sestupujících českých a moravskoslezských
družstev
2. jak již bylo uvedeno výše, družstva na posledních dvou místech (8. a 9. místě) ve všech
skupinách 2. ligy sestupují přímo do 3. ligy.
3. poté se bude postupovat následujícím způsobem:
 sestoupí-li z 1. ligy do 2. ligy tři česká družstva, sestoupí navíc jedno české družstvo.
O sestupujícím se rozhodne tak, že družstva na 7. místech obou českých skupin 2.
ligy spolu odehrají baráž formou dvojutkání - vítěz zaujme jedno volné místo ve
2.lize;
 sestoupí-li z 1. ligy do 2. ligy dvě česká družstva a jedno družstvo z Moravy či Slezska,
žádná další družstva ze všech tří skupin 2. lig nesestupují;
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 sestoupí-li z 1. ligy do 2. ligy jedno české družstvo a dvě družstva z Moravy či Slezska,
sestoupí navíc družstvo z moravsko-slezské skupiny 2. ligy a to družstvo, které se
umís lo na 7. místě;
sestoupí-li z 1. ligy do 2. ligy tři družstva z Moravy či Slezska, sestoupí navíc dvě družstva
z moravsko-slezské skupiny 2. ligy a to družstva, která se umís la na 6. a 7. místě.

3. LIGA MUŽI
počet skupin

5

počet družstev

31

nasazení

základní část

postup

losováním do skupin, tři skupiny Čechy a dvě skupiny Morava a Slezsko, s přihlédnu m na
regionální příslušnost dle dokumentu „Systém losování ligových soutěží“
Pro čtyřčlennou skupinu čtyřkolový, za jednu sezónu hraje čtyřikrát každé družstvo s
každým, pro šes členné skupiny tříkolový, za jednu sezónu hraje třikrát každé družstvo s
každým, pro deví člennou skupinu dvoukolový, za jednu sezónu hraje dvakrát každé
družstvo s každým.
Vítězové všech skupin 3. ligy postupují přímo do 2. ligy (vítězové českých skupin 3. ligy do
českých skupin 2. ligy, vítězové moravsko-slezských skupin 3. ligy do moravsko-slezské skupiny 2. ligy. Druhé družstvo z mužské skupiny C (deví členná skupina) postupuje přímo do 2.
ligy (do českých skupin).
Dále pak, s ohledem na skutečnost, že ve 2. lize startuje celkem 27 družstev, z toho 18
z Čech a 9 z Moravy a Slezska, bude systém dalších možných postupů záviset na sestupujících z 1. ligy a m pádem sestupujících z 2. ligy a to následujícím způsobem:
 sestoupí-li z 1. ligy do 2. ligy tři česká družstva, postoupí navíc jedno družstvo
z moravsko slezských skupin 3. ligy umístěných na 2. místech;
 sestoupí-li z 1. ligy do 2. ligy dvě česká družstva a jedno družstvo z Moravy či Slezska,
žádná další družstva ze všech skupin 3. lig nepostupují;
 sestoupí-li z 1. ligy do 2. ligy jedno české družstvo a dvě družstva z Moravy či Slezska,
postoupí navíc jedno družstvo z českých skupin 3. ligy umístěné na 2. místě;
 sestoupí-li z 1. ligy do 2. ligy tři družstva z Moravy či Slezska, postoupí navíc dvě
družstva z českých skupin 3. ligy umístěná na 2. místech;
O pořadí družstev dle odrážek výše se rozhodne dle následujících kritérií:
1. vyšší bodový průměr ze všech odehraných utkání. (celkový počet dosažených bodů/
celkový počet odehraných utkání).
2. má-li 2 nebo více družstev stejný bodový průměr dle čl.1, pak rozhoduje vyšší poměr
vítězných a prohraných utkání družstev
3. má-li 2 nebo více družstev stejné oba předchozí koeﬁcienty, pak rozhoduje vyšší
poměr vítězných a prohraných zápasů jednotlivců
4. má-li 2 nebo více družstev stejné všechny předchozí koeﬁcienty, pak rozhoduje vyšší
poměr vítězných a prohraných setů
5. má-li 2 nebo více družstev stejné všechny předchozí koeﬁcienty, pak rozhoduje vyšší
poměr vítězných a prohraných míčů
6. bude-li i v tomto případě rovnost všech výše uvedených kritérií, rozhodne o pořadí
los.

sestup

2.

SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH - ŽENY
Družstva žen budou v letošní sezóně hrát jedinou soutěž – extraligu.
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. Žádné družstvo nesestupuje.
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EXTRALIGA ŽENY
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 čás a to tak, že se spolu utkají družstva
umístěná na 1. a 4. místě a družstva umístěná na 2. a 3. místě po základní čás . Dále pak
se utkají vítězové těchto utkání o tul mistra ČR a poražení o 3. místo.

sestup

Žádné družstvo nesestupuje.

Zpracoval k datu 1. 10. 2021 SK a VV ČASQ
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