Úpravy rozpisu soutěží 2019/2020 v případě rozšíření EL U17 na 16
účastníků
od sezóny 2020/2021
1.4.6.4
Skupina play-out: Družstva na 9.-12. místě pokračují systémem každý s každým se započtením
všech výsledků ze základní části.
1.4.7.2. finálová skupina: Bude vytvořena z družstev na 1. a 2. místě základních skupin. Hraje se
každý s každým bez započtení výsledků ze základní části. Družstva na 1. a 2. místě postupují do
extraligy, družstva na 3. a 4. místě postupují do kvalifikace o extraligu.
Nový bod: 1.4.8.4
Dva nejlépe umístěné kluby, která nemají pro ročník 2020/21 zajištěnou účast v extralize kadetek,
nebo v baráži o extraligu kadetek U17, mají právo startovat v baráži o extraligu U17. Podmínkou je
umístění těchto týmů na 1. - 8. místě v extralize U15.

Úprava přílohy č. 1. rozpisu soutěží – postupový a sestupový klíč
JUNIOŘI, JUNIORKY, KADETI, KADETKY
1) POSTUP Do extraligy U19 a U17 postupují z kvalifikace 2 družstva.
Kvalifikace bude v kategoriích juniorů U19, juniorek U19 a kadetů U17 uspořádána za účasti
přihlášených z družstev na 11. – 12. místě extraligy a prvních dvou družstev z finálové skupiny ligy
U19 (U17). Do kvalifikace jsou družstva povinna se přihlásit do 3 dnů po skončení své soutěže.
Kvalifikace bude rozlosována po uzávěrce přihlášek a organizována v termínech uvedených v
termínové listině pro sezónu 2019/2020.
V kategorii kadetek bude kvalifikace uspořádána za účasti přihlášených týmů na 3. a 4. místě z
finálové skupiny ligy U17 a dvou nejlepších klubů z ligy žákyň U15, které nemají zajištěno právo
startu v extralize nebo v baráži o extraligu z kategorie U17. Podmínkou je umístění těchto týmů na
1. - 8. místě v extralize U15.
O účast v celostátní lize U19 a U17 bude uspořádána v období od 16.5. do 7.6. 2020 kvalifikace,
termíny jsou uvedené v termínové listině pro sezónu 2019/20. Počet postupujících do celostátní ligy
bude stanoven samostatným rozpisem tak, aby v celostátních ligách U19 i U17 startovalo v sezoně
2020/21 vždy 24 družstev.
2) SESTUP Družstva na 11. - 12. místě extraligy juniorů U19, juniorek U19 a kadetů U17 sestupují a
zařazují se do kvalifikace o EL U19 (U17), v níž musí svoji účast potvrdit do 3 dnů po skončení soutěže.
Družstva, která budou mít právo startu v kvalifikaci o extraligu a do ní se nepřihlásí nebo z ní
nepostoupí, se stávají účastníky celostátní ligy sezóny 2020/2021.

