
           

Výňatek z návrhu sportovně-technických směrnic 2023: 
 

1.2. ELITE – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
Mistrovství ČR v kolové elite je pořádáno buď společně s krasojízdou (varianta A) nebo samostatně 
pouze pro kolovou (varianta B). 
 
Varianta A (společně MČR kolová a krasojízda): 
O titul „Mistr České republiky v kolové elite“ soutěží první 4 družstva po odehrání všech základních 
kol Extraligy systémem: 
1. Družstva odehrají předkolo MČR turnajovým způsobem každý s každým. Pořadí v tomto předkole 

se určí podle získaného počtu bodů, brankového rozdílu a následně podle vyššího počtu vstřelených 
branek. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4M údery tak, aby bylo 
jednoznačně určeno pořadí jednotlivých družstev. 

2. Družstva na 3. místě a na 4. místě z předkola se utkají v jednom utkání o celkové 3. a 4. místo v 
Mistrovství České republiky. V případě shodného bodového zisku se ihned provedou 4M údery. 

3. Družstva na 1. místě a na 2. místě z předkola se utkají v jednom utkání o titul „Mistr České 
republiky“. V případě shodného bodového zisku odehrají družstva rozhodující utkání (1x7 minut), při 
shodném bodovém zisku se ihned provedou 4M údery. 
 
 

Varianta B (MČR samostatně pro kolovou): 
O titul „Mistr České republiky v kolové elite“ soutěží prvních 5 družstev po odehrání všech základních 
kol Extraligy systémem: 
1. Družstva odehrají předkolo MČR turnajovým způsobem každý s každým. Pořadí v tomto předkole se 

určí podle získaného počtu bodů, brankového rozdílu a následně podle vyššího počtu vstřelených 
branek. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4M údery tak, aby bylo 
jednoznačně určeno pořadí jednotlivých družstev. 

2. Družstvo na 5. místě z předkola MČR má tímto ukončenou soutěž a setrvává v následujícím roce 
v Extralize. 

3. Družstva na 3. místě a na 4. místě z předkola se utkají v jednom utkání 2x7 minut o celkové 3. a 4. 
místo v Mistrovství České republiky. V případě shodného bodového zisku se ihned provedou 4M údery. 

4. Družstva na 1. místě a na 2. místě z předkola se utkají v jednom utkání 2x7 minut o titul „Mistr České 
republiky“. V případě shodného bodového zisku odehrají družstva rozhodující utkání (1x7 minut), při 
shodném bodovém zisku se mezi družstvy ihned provedou 4M údery. 

 

1.3. ELITE – EXTRALIGA  
1. V Extralize startuje 7 družstev z České republiky, která hrají turnajovým způsobem každý s každým ve 

třech čtyřech soutěžních kolech, ze kterých se výsledky sčítají pro postup na Mistrovství České 
republiky. 

2. V každém kole Extraligy se hodnotí pořadí družstev a pro určení pořadí v jednotlivém kole rozhodují 
body a brankový rozdíl, při shodném rozdílu pak více vstřelených branek, tzn., že pro určení pořadí 
družstev se použije bodový a brankový výsledek z celého turnaje. Pokud přetrvává rovnost všech 
položek, provedou dotčená družstva ihned po skončení jednotlivého kola mezi sebou 4M údery tak, aby 
bylo jednoznačně určeno pořadí jednotlivých družstev. 

3. Celkové pořadí po třech odehraných kolech, podle celkového počtu získaných bodů určí prvních pět 
družstev postupujících na „Mistrovství České republiky“. 

4. Družstva na 6. a 7. místě po odehrání všech kol sestupují pro následující rok do I. Ligy.  
5. V případě, že dvě či více družstev na rozhraní postupových nebo sestupových míst získala shodný 

počet bodů ze všech soutěžních kol, odehrají se o postup nebo sestup v posledním soutěžním kole 
Extraligy mezi nimi rozhodující utkání 1x7 minut, v případě nerozhodného výsledku se provedou 4M 
údery 

6. V každém kole Extraligy se podle umístění a pořadí družstev udělují nominační body pro návrh 
reprezentačního startu na Mistrovství Evropy, Mistrovství světa a ve Světovém poháru 

 
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. 


