Výňatek ze sportovně-technických směrnic 2022:

2. KOLOVÁ – U 23
2.1.

U 23 – REPREZENTACE

Reprezentaci České republiky v kolové kategorie U 23 na Mistrovství Evropy U 23 (ME), popř. na jiných mezinárodních
soutěžích, schvaluje sálová komise ČSC na návrh reprezentačních trenérů.
K posouzení a výběru nejkvalitnějších hráčů nebo družstev z dlouhodobějšího pohledu jsou na podporu návrhu
reprezentačních trenérů stanoveny nominační turnaje k získávání nominačních bodů.
Nejvyšší součet nominačních bodů určuje nejlepší družstvo pro výběr do reprezentace.
V případě, že po odehrání finále mají družstva na předních místech celkově stejný součet nominačních bodů ze všech turnajů,
rozhoduje o konečném pořadí pro nominaci na ME U 23 (i náhradní dvojice) lepší umístění ve finále Mistrovství ČR U 23.
Mezi nominační turnaje U 23 jsou zařazena dvě kola Ligy U 23 a finále Mistrovství České republiky. Družstva startující v
nominačních turnajích získávají nominační body pro výběr reprezentace.

NOMINAČNÍ BODY pro Mistrovství Evropy U 23:

2.3.

Pořadí:

1. a 2. kolo Ligy U 23: (startuje 7/8 družstev)

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

7/8 bodů
6/7 bodů
5/6 bodů
4/5 bodů
3/4 body
2/3 body
1/2 body
0/1 bod

Finále MČR: (startuje 6/7 družstev)
12/14 bodů
10/12 bodů
8/10 bodů
6/8 bodů
4/6 body
2/4 body
0/2 body
xxx

U 23 – LIGA U 23

1. V Lize U 23 startuje 7 družstev, event. 8 družstev s pořadatelem.
2. Družstva jsou do Ligy U 23 nominována STK podle pořadí z výsledků dvou kvalifikačních turnajů.
3. Družstva složená z hráčů, kteří se oba dva společně v předešlém roce umístili na MČR na medailových pozicích,
tj. na 1. až 3. místě, mají právo být nominováni přímo do Ligy U 23 i v následujícím roce, pokud splňují věkovou
kategorii U 23.
4. Jako osmý účastník jednotlivého kola Ligy U 23 může startovat i družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho
družstvo nekvalifikovalo.
5. Liga U 23 se hraje na dvě soutěžní kola systémem každý s každým.
6. V každém kole Ligy U 23 jsou přidělovány nominační body podle umístění.
7. 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 schody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek
z celého turnaje.
8. Prvních 6 družstev s nejvyšším součtem nominačních bodů ze dvou kol Ligy U 23 postupuje do finále MČR.
V případě shodného počtu nominačních bodů na rozhraní šestého postupového místa rozhodují vzájemná
utkání ze dvou kol Ligy U 23 a následně případně z kvalifikačních předkol.
Poznámka:
✓ Možnost startu libovolného počtu družstev z jednoho oddílu.
✓ Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinované družstvo), kteří se řádně přihlásí před prvním
kolem M ČR U 23 a mají písemný souhlas obou oddílů.
✓ Věková hranice hráčů MČR U 23 je dána věkem 15 – 22 let.
✓ Sestavy družstev je možno měnit v rozehrané soutěži na základě lékařského potvrzení při onemocnění hráče.
V semifinále a finále povoluje STK SK ČSC v případě zranění, změnu v družstvu za hráče, který nepostoupil ze
základních kol MČR U 23.
✓ Nejlepší umístěné družstvo po ukončení soutěže M ČR U 23, které nehraje Extraligu, l. Ligu nebo II. Ligu je
nominováno do turnaje o postup do II. Ligy. Pokud vítězné družstvo U 23 v některé soutěži již startuje, má
v turnaji o postup do II. Ligy možnost startu další družstvo v pořadí podle umístění v M ČR U 23 z téhož roku.

STK SK ČSC Josef Vild dne 29. 05. 2022
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