Výňatek ze sportovně-technických směrnic 2022:

1.3. ELITE – EXTRALIGA
1. V Extralize startuje 7 družstev z České republiky, která hrají turnajovým způsobem každý
s každým ve čtyřech soutěžních kolech, ze kterých se výsledky sčítají pro postup na
Mistrovství České republiky.
2. V každém kole Extraligy se hodnotí pořadí podle získaných bodů.
V případě, že mají dvě a více družstev shodný celkový
počet bodů, tak pro udělení nominačních bodů a pro
pořadí v jednotlivém kole rozhodují body a brankový rozdíl
ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více
vstřelených branek), v případě shody ze vzájemných
utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého turnaje. Pokud přetrvává
rovnost všech položek, provedou družstva ihned po skončení jednotlivého kola mezi sebou
4M údery.
3. Pořadí po čtyřech odehraných kolech, podle celkového počtu bodů, určí první čtyři družstva
postupující na „Mistrovství České republiky“. V případě, že družstva na postupových místech
získala shodný počet bodů, rozhodují o konečném pořadí vzájemná utkání ze všech čtyř
odehraných kol Extraligy, popřípadě brankový rozdíl a následně pak více vstřelených branek.
Družstva s rovností všech položek provedou ihned po čtvrtém kole mezi sebou 4M údery.
4. Družstvo na 5. místě startuje v následujícím roce opět v Extralize.
Družstva na 6. a 7. místě po odehrání čtyř kol sestupují pro následující rok do I. Ligy.
5. V případě, že družstva na sestupových místech získala po odehrání čtyř kol Extraligy shodný
počet bodů, rozhoduje o sestupu do I. Ligy rozdíl bodů a brankový rozdíl ze vzájemných utkání
ve všech čtyřech soutěžních kolech (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).
Družstva s rovností všech položek provedou ihned po posledním čtvrtém kole mezi sebou 4M
údery.
Poznámka:
✓ Hráči I. Ligy a II. Ligy nebo Mistrovství kraje mohou startovat pouze v jednom kole Extraligy,
včetně finále MČR elite. Po odehrání dvou kol v Extralize, včetně finále MČR elite, se stávají
statutárními hráči těchto soutěží a nesmí již startovat v témže soutěžním roce v nižších
soutěžích.
✓ V Extralize mohou startovat nejvýše dvě družstva z jednoho oddílu.

