
 

 

 

 

 

NÁVRH SYSTÉMU EXTRALIGY KADETEK U17 
 

 

16 DRUŽSTEV (14 TERMÍNŮ - STEJNÝ POČET TERMÍNŮ JAKO NYNÍ) 
 

 
1. ZÁKLADNÍ ČÁST (7 TERMÍNŮ) 
16 družstev ve dvou skupinách po osmi družstvech každý s každým dvoukolově (doma-venku) 

ve dvojicích. 

 
 

2. NADSTAVBOVÁ ČÁST (4 TERMÍNY) 
Nadstavbová skupina A bude vytvořena z družstev na 1. - 4. místě skupin základní části. Hraje 

se systémem každý s každým dvoukolově (doma-venku) ve dvojicích se započtením 

vzájemných výsledků ze základní části. 

 

Nadstavbová skupina B bude vytvořena z družstev na 5. - 8. místě skupin základní části. Hraje 

se systémem každý s každým dvoukolově (doma-venku) ve dvojicích se započtením 

vzájemných výsledků ze základní části. 

 
 

3. PLAY-OUT (3 TERMÍNY) 
Družstva na posledních čtyřech místech nadstavbové skupiny B (tedy 13. - 16. místě) pokračují 

systémem každý s každým dvoukolově (doma-venku) ve dvojicích se započtením všech 

výsledků ze základní části o dvě místa znamenající záchranu. Poslední dvě družstva sestupují do 

kvalifikace o extraligu. 

 
 

4. PŘEDKOLO PLAY-OFF (1 TERMÍN) 
Poslední čtyři družstva z nadstavbové skupiny A (tedy na 5.-8. místě) a první čtyři družstva z 

nadstavbové skupiny B (tedy na 9.-12. místě) sehrají předkolo play-off 5-12, 6-11, 7-10, 8-9 na 

2 vítězná utkání systémem 1-1-1, první utkání se hraje na hřišti 5., 6., 7. a 8. družstva.  
 

 

5. PLAY-OFF (1 TERMÍN) 
První čtyři družstva z nadstavbové skupiny A (tedy na 1.- 4. místě) a čtyři vítězové předkola 

sehrají čtvrtfinále play-off na 2 vítězná utkání systémem 1-1-1. První utkání se hrají na hřišti 

družstva, které se umístilo na lepším místě po skončení nadstavbové části (vítězové předkola se 

zařadí na 5.-8. místo dle pořadí po nadstavbových skupinách). Vítězové postupují na turnaj o 

titul Mistr České republiky, poražení dále nepokračují. Konečné pořadí družstev na 5. - 8. místě 

bude stanoveno podle umístění v základní části. 
 
 

6. TURNAJ O TITUL MISTRA ČR (1 TERMÍN) 
Vítězové čtvrtfinále play-off sehrají dvoudenní turnaj o konečné pořadí pořádaný účastníkem 

nejlépe umístěným v tabulce po skončení nadstavbové části. Pořadí zápasů je následující 

(přidělení čísel podle umístění v dlouhodobé části): 1. den: 1 - 4, 2 - 3, 2. den: poražení o 3. 

místo, vítězové finále. 
 


