ROZPIS KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ 2020 / 2021 – DODATEK č.3
Tento dodatek upravuje, doplňuje nebo upřesňuje Rozpis krajských soutěží Ústeckého kraje
2020/2021 v závislosti na omezení soutěží v podzimní části na základě vládních opatření pro sport.
1. Pořadatel utkání:
úprava rozpisu soutěží - bod 2 - ruší se - v odvetném kole je tomu opačně
2. Termíny:
úprava rozpisu soutěží - bod 3 - na základě zveřejněného opraveného rozlosování soutěží
3. Systém soutěží:
bod 11 rozpisu soutěží - se upravuje následovně:
Úprava bodu 11 b) Divize – play-off - ruší se – Zda se bude či nebude konat play-off divize rozhodne
náhodný los.
Divize, KP I.třídy a KP II.třídy – platí pro všechny krajské soutěže: základní část-jednokolově každý
s každým + nadstavbová část (play off a play out).
Nadstavbová část:
-družstva, která skončí po jednokolové základní části na 1.-4. místě pokračují systémem play-off
(viz bod 11 b Rozpisu – Divize - play-off).
-družstva, která skončí po jednokolové základní části všech soutěží na posledních 4 místech,
pokračují systémem play-out – v Divizi družstva na 10.-13.místě, v KP I. třídy a KP II.třídy družstva
na 9.-12.místě. Play-out se nebude hrát v soutěži KP I.třídy tehdy, když nastane varianta sestupu
z 3.ligy - B (sestupují 4 družstva) nebo C (sestupuje 5 družstev).
Play-out – se hraje na 2 vítězná utkání, platí stejná pravidla jako pro play-off (viz bod 11 b Rozpisu –
Divize – play-off) – právo volby pořadatelství utkání, systém utkání, pokyny pro odhlášení účasti .
i. 1. kolo play-out hrají družstva podle pořadí v základní části:
Divize - Utkání č.1 - 10.družstvo s 13.družstvem, Utkání č.2 - 11. s 12.
KP I.třídy a KP II.třídy - Utkání č.1 - 9.družstvo s 12.družstvem, Utkání č.2 - 10. s 11.
ii. 2.kolo play-out - utkají se vítězové z 1.kola play-out

Určení pořadí po play-out :
Divize - 10.místo - vítěz utkání 2.kola play-out, 11.místo - poražený z utkání z 2.kola play-out,
12.místo - poražený z utkání 1.kola play-out lépe umístěný po základní části, 13. místo - poražený
z utkání 1.kola play-out hůře umístěný po základní části.
KP I.třídy a KP II.třídy - 9.místo - vítěz utkání 2.kola play-out, 10.místo - poražený z utkání z 2.kola
play-out, 11.místo - poražený z utkání 1.kola play-out lépe umístěný po základní části, 12. místo poražený z utkání 1.kola play-out hůře umístěný po základní části.

Určení pořadí družstev, která neodehrají play-out (nebo její část):
I) odstoupí-li družstvo před 1.kolem play-out - skončí na 12. místě (v divizi na 13.místě);
II) odstoupí-li družstvo před 2.kolem play-out, bude celkově na 10.místě (v divizi na 11.místě);
III) odstoupí-li více družstev, bude určeno jejich pořadí podle umístění po základní části - za družstvy,
která play-out hrají.
Společné ustanovení pro nadstavbovou část (play-off a play-out):
Pro nadstavbovou část neplatí omezení v minimálním počtu odehraných zápasů v základní části pro
všechny nastupující hráče.
4. Postupy a sestupy:
Bod 18 Rozpisu soutěží :
Divize - sestupy: oprava chyby v dodatku č.2 rozpisu soutěží - z divize sestoupí 2 družstva z 12. a 13. místa – var. A, B,
- z divize sestoupí 3 družstva z 11., 12. a 13. místa – var.C.
Ccelkové počty sestupujících družstev z jednotlivých soutěží jsou platné dle tabulky
zveřejněné v dodatku č.2 rozpisu
5. 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.

6. Ostatní:
a) v sezóně 2020/2021 se neuplatňuje pravidlo dle SŘ čl. 330.25 (minim.počet odehraných zápasů
hráčů ze základu soupisky k 31.12.)
b) v případě omezení soutěží na základě vládních opatření bude o soutěžích rozhodnuto
následovně:
i. při nemožnosti odehrát play-off a play-out, budou postupy a sestupy řešeny na
základě konečných tabulek po základní části dle dodatku č.2 Rozpisu soutěží.
ii. při nemožnosti odehrát základní jednokolovou část bude soutěž anulována. Účastníci
soutěží 2020/2021 tak budou mít nárok na start v sezóně 2021/2022

