
Doplněk rozpisu 2021-22 

Postupy a sestupy: 

Varianty: 

A) z 3. ligy nesestoupí žádné družstvo 
B) z 3. ligy sestoupí jedno družstvo 
C) z 3. ligy sestoupí dvě družstva 

Krajská divize muži: 
Postupy:    Vítězné družstvo přímo do 3. ligy 
Sestupy: A),B)  nikdo nesestoupí 
  C)  sestoupí  družstvo  na  11. místě  
KP1. třídy: 
Postupy: A  postoupí družstva na 1. a 2. místě, 

B),C)  postoupí  družstvo  na  1.  místě 
Sestupy: A),  sestoupí  družstvo   na  14. místě     
  B)  sestoupí družstva na  13 a 14. místě 
  C)  sestoupí družstva  na  12. , 13. a 14. místě 
KP2. třídy: 
Postupy: A),  postoupí  družstvo na 1. místě 
  B),  postoupí družstvo na 1. místě 
Sestupy: A)  sestoupí družstva na 11. a 12. místě 
    Z kvalifikace postoupí  2 družstva 
  B)  sestoupí  družstva na 10., 11. a 12. místě 
    Z kvalifikace postoupí 2 družstva 
  C)  sestoupí družstva na 9., 10., 11. a 12. místě 
    Z kvalifikace postoupí 2 družstva 

Upozornění: V sezoně 2022-23 bude v každé soutěžní třídě  (DM,KP1,KP2) 12 družstev. 

COVID: 

1. Pokud se díky koronaviru nedohraje ani první polovina soutěže – jako by se nehrála a ve stejném 

složení se bude pokračovat v sezoně následující 

2. Pokud se odehraje alespoň 75 % soutěže, bude platit tabulka po první polovině s postupy a sestupy 

dle rozpisu 

3- Pokud se odehraje více jak 75% soutěže, ale nedohraje se, pak bude platit tabulka v momentě, kdy 

bude soutěž přerušena a ukončena. Postupy a sestupy se budou řídit rozpisem soutěže 

4. Pokud v oddíle někdo onemocní, případně budou hráči v karanténě, budou jejich zápasy odloženy. 

Bude na družstvech, aby se dohodly na náhradním odehrání odloženého zápasu. Pokud se družstva 

nedohodnou, náhradní termín určí STK. 

5. Vzhledem k tomu,  že nikdo nedokáže určit  jak se bude epidemie Covid 19 vyvíjet, STK a VV si 

vyhrazují právo změn dle momentální situace. 

6. Domácí družstvo je povinno zajistit v herně desinfekci 

7. Nedoporučujeme podávání rukou před zápasem ani po něm 

 


