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Průběžný stav pořadí po 1. předkole: 
 

U 23  2023 U 23 U 23 

Součet 
umístění 
CELKEM 

 1. předkolo 2. předkolo 

  Dne:  29.01.2023 12.03.2023 

  Pořadatel: Chrastava Sokol Zlín 

    umístění umístění 

1. Svitávka / Zlín 1    

2. Sokol Zlín-Prštné 2 2    

3. MO Svitávka 3    

4. Sokol Šitbořice 4    

5. Spartak Chrastava 5    

6. Sokol Zlín-Prštné 1 6    

7. SK Chodsko 7    

8. Spartak Přerov 1 8    

9. MILO Olomouc 2 9    

10. MILO Olomouc 1 10    

11. Spartak Přerov 2 11 - 12    

12. Brno / Zlín  11 - 12    

 
V případě shodného součtu umístění na rozhraní postupového 6. místa provedou mezi 
sebou družstva 4M údery. 

 
Výpis ze Sportovně-technických směrnic: 
 

2. KOLOVÁ – U 23 
 

 

2.1. U 23 – KVALIFIKAČNÍ PŘEDKOLA 

1. První dvě předkola U 23 jsou kvalifikační turnaje pro určení sedmi družstev nebo pro doplnění do sedmi družstev Ligy U 23. 
V roce 2023 postupuje z předkol do LIGY U 23 prvních 6 družstev. Jedno družstvo jsou medailisté MČR 2022. 

2. V kvalifikačních předkolech startují řádně přihlášená družstva v daném termínu. 

3. V předkolech nemusí, po dohodě s STK, startovat 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 na nominaci přímo do Ligy U 23 i v následujícím 
roce, pokud splňují věkovou kategorii U 23. 

4. V předkolech MČR U 23 se hraje systémem podle STS do určení úplného výsledného pořadí.  

5. Do počtu osmi družstev se kvalifikační předkola U 23 hrají turnajovým způsobem každý s každým. Při rovnosti bodů 
rozhodují body a brankový rozdíl, při shodném rozdílu pak více vstřelených branek. 

6. Při účasti 9. až 12. družstev se hraje na dvě skupiny, do kterých se družstva nasadí podle předpokládané výkonnosti, resp. 
podle umístění v předcházejícím roce. Zbývající družstva se do skupin dosazují. 
Ve skupinách se hraje systémem každý s každým o pořadí ve skupině. 
V případě, že mají dvě či více družstev ve skupině shodný počet bodů, rozhodují body a brankový rozdíl, při shodném 
rozdílu pak více vstřelených branek.  
Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4M údery. 
Družstvo na 1. místě ve skupině „A“ hraje s 1. družstvem ze skupiny „B“ o 1. a 2. místo. Družstva na dalších shodných 
místech ve skupinách se utkají o konečné umístění. 
V případě nerozhodných výsledků v utkáních o konečné pořadí se provedou ihned 4M údery. 

7. Při účasti 13 až 20 družstev se hraje systémem tří nebo čtyř skupin, do kterých se družstva nasadí podle předpokládané 
výkonnosti, resp. podle umístění v předcházejícím roce. Ve skupinách se hraje systémem každý s každým o pořadí ve 
skupině. V případě, že mají dvě či více družstev ve skupině shodný počet bodů, rozhodují body a brankový rozdíl, při 
shodném rozdílu pak více vstřelených branek. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4M 
údery. 
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V případě tří skupin vítězná družstva postupují do finále o 1. až 3. místo. Družstva na 2. místech se utkají o konečné 4. až 
6. místo. Družstva na 3. místech se utkají o konečné 7. až 9. místo. 

V případě čtyř skupin vítězná družstva postupují do finále o 1. až 4. místo. Družstva na 2. místech se utkají o konečné 5. 
až 8. místo. 

8. Po odehrání dvou kvalifikačních předkol jsou u družstev vyhodnoceny výsledky obou kvalifikačních turnajů a prvních 67 
družstev určuje družstva pro start v Lize U 23 nebo počet družstev pro doplnění na sedm účastníků Ligy U 23. O konečném 
pořadí po dvou předkolech rozhoduje součet pořadí podle umístění z obou kvalifikačních předkol.  

9. V případě shodného celkového počtu bodů na rozhraní postupového místa se mezi dotčenými družstvy odehrají v posledním 
soutěžním kole rozhodující utkání 1x7 minut, v případě nerozhodného výsledku 4M údery tak, aby bylo jednoznačně určeno 
pořadí jednotlivých družstev. 

10. Pro družstva, která skončila po odehrání předkol na nepostupových místech, soutěž končí. 

11. V předkolech nemusí, po dohodě s STK, startovat družstva složená z hráčů, kteří se oba dva společně v předešlém roce 
umístili na MČR na medailových pozicích, tj. 1. až 3. místo, tj. mají právo startu v Lize U 23 i v následujícím roce, pokud 
splňují věkovou kategorii U 23. 

 
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. 

✓ Do konce listopadu běžného roku přihlásit na STK SK ČSC družstva, která budou startovat v MCR U 23 v následujícím roce. 

✓ 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. 

✓ V předkolech, zejména při vyšším počtu družstev, lze zkrátit hrací dobu až na 2x5 minut. 

 


