
Průběžné pořadí po 2 kolech II. Ligy juniorů:  
  

  

Výpis ze Sportovně-technických směrnic:  

3.4. JUNIOŘI – II. LIGA  

1. Tato soutěž není postupová a je určena pro zlepšování výkonnostní úrovně juniorů pro další období ve stejné 

kategorii nebo pro přechod do kategorie U 23. 2. Ve II. Lize juniorů startují družstva, která nepostoupila do I. Ligy 

juniorů nebo nemohla v kvalifikacích startovat. Při počtu družstev více než 8, hrají družstva turnajovým způsobem 

na dvě či tři skupiny do určení konečného pořadí. V případě, že mají dvě a více družstev ve skupině shodný 

celkový počet bodů, tak pro pořadí ve skupině rozhodují body a brankový rozdíl ze (při shodném rozdílu pak více 

vstřelených branek), k určení pořadí použije brankový výsledek z celé skupiny.  

3. V každém soutěžním kole získává vítězné družstvo tolik hodnotících bodů, kolik družstev v jednotlivém kole 

skutečně startovalo. Další družstva v pořadí vždy o jeden bod méně.  

Poslední družstvo získává 1 hodnotící bod. Nezúčastněná družstva nezískávají žádný bod.   

Po všech soutěžních kolech se hodnotící body podle umístění sčítají pro určení konečného pořadí ve II. Lize 

juniorů.  

4. V každém kole II. Ligy juniorů se pořadí hodnotí podle získaných bodů. V případě, že mají dvě a více družstev 

shodný počet bodů, tak pro určení pořadí v jednotlivém kole rozhodují body a brankový rozdíl, při shodném 

rozdílu pak více vstřelených branek.  

5. O konečném celkovém pořadí II. Ligy juniorů rozhodují získané body a rozdíl branek, popř. větší počet 

vstřelených branek ze všech soutěžních kol, popř. součet umístění v jednotlivých kolech, menší součet 

znamená lepší konečné umístění.  

6. Při počtu do 8 družstev včetně hrají turnajovým způsobem každý s každým ve třech soutěžních kolech, ze 

kterých se výsledky sčítají pro určení konečného pořadí ve II. Lize juniorů. V případě, že mají dvě a více 

družstev shodný celkový počet bodů, tak pro pořadí v jednotlivém roce kole rozhodují body a brankový 

rozdíl (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek), čili se k určení pořadí použije brankový výsledek z 

celého turnaje.  

7. Pokud pořadatel výjimečně umožní start zahraničního družstva juniorů v zájmu zachování tradičních vazeb 

mezinárodního styku nebo v zájmu porovnání výkonnosti v mezinárodní úrovni, tak výsledky tohoto 

zahraničního družstva se do výsledků II. Ligy juniorů vůbec nezapočítávají.   
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