
 
 
 
 
 

ROZPIS PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2007-2008 

1. a 2. liga 
1. Soutěže 1.ligy se zúčastní 13 družstev. Základní část se hraje systémem každý s každým jednokolově 

podle rozlosování zápasů uvedeném v samostatném dokumentu. Celkem se v základní části odehraje 
78 utkání (54 na podzim a 24 na jaře). 

2. Losovací čísla pro 1.ligu : 

1 Spajci 
2 Korund 
3 Dravex 
4 P-12° 
5 Kotelna 
6 Prodejx 
7 Kontakt 
8 OHM 
9 Slamont 
10 Štíři 
11 Lvice 
12 C.H.A.N.C.E. 
13 Rebelie 

 
3. Prvních osm (8)  družstev z konečné tabulky základní části postupuje do Play-Off, které se hraje na dvě 

utkání, jejichž výsledky se sčítají. V případě nerozhodného výsledku (8:8), postupuje do dalšího kola 
družstvo, které dosáhlo větší celkový bodový zisk z obou utkání. V případě rovnosti celkového 
bodového zisku je dalším kritériem celkový výkon v Dorážce a poté vyšší výkony jednotlivých hráčů 
družstev. V prvním utkání je jako domácí uvedeno družstvo, které se hůře umístilo v základní části, 
v odvetném utkání je jako domácí uvedeno lépe umístěné družstvo. 

4. Nasazení družstev pro první kolo Play-Off: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Obdobný systém platí i pro semifinále, ve 
kterém se utkají nejlepší z postupujících ze základní části proti nejhůře umístěnému resp. druhý proti 
třetímu (příklad: postoupily týmy 1, 2, 4, 6 – dvojice budou 1-6 a 2-4). Vítězní semifinalisté hrají finále, 
poražení semifinalisté hrají o 3.místo. Poražení čtvrtfinalisté získávají konečné umístění v 1.lize podle 
umístění v základní části. 

5. Pět družstev ze základní části 1.ligy (9.-13.místo), která nepostoupila do Play- Off, vytvoří 2.ligu , v níž 
se střetnou každý s každým jednou, výsledky ze základní části se do tabulky započítávají . (Celkem 10 
utkání, každé družstvo 4 utkání). 

6. Termíny utkání Play-Off a 2.ligy budou určeny po skončení základní části podle složení účastníků. 

7. Konečné pořadí 1. a 2.ligy může být využito při sestavování soutěží v příštím soutěžním ročníku. 

Pohár KK Chemi čka Sokolov 
1. Pohár KK Chemička Sokolov proběhne ve třech fázích. První, základní část bude sehrána turnajovým 

systémem, kdy každé družstvo absolvuje tři starty na 6×60 hs a započítá se pouze celkový výkon . 
Pořadí základní části bude dáno sou čtem  všech startů, dle běžných kritérií pro určení pořadí – celkem, 
dorážka, chyby. Prvních osm týmů postupuje do druhé fáze, ve které proběhnou dva čtvrtfinálové 
turnaje a ve třetí fázi se uskuteční Play-Off čtyř nejlepších celků ze čtvrtfinálové fáze.  

2. Čtvrtfinálové turnaje Poháru . Každého turnaje se zúčastní 4 družstva, která postoupí ze základní 
části. Družstva se do turnajů rozdělí podle klíče: 1-4-5-8 a 2-3-6-7. Hraje se na 6×60 hs blokovým 
způsobem, hráči nastupují dle relativního umístění družstev v pořadí: 3-4-1-2, na dráhu č.1 nastupuje 
hráč z lépe umístěného družstva (Příklad: v první dvojici hrají první hráči 5.družstva a 8.družstva ze 



základní části, ve druhé dvojici první hráči z 1. a 4.družstva, následují druzí hráči 5. a 8.družstva atd. a 
končí šestí hráči 1. a 4.družstva). Pořadí v turnaji se určí dle běžných kritérií: celkem, dorážka, chyby. 
Do semifinále postupují první dva celky z každého turnaje. 

3. Play-Off  se hraje systémem přímých zápasů družstev vyřazovacím způsobem. V semifinále se 
čtvrtfinalisté utkají křížem: vítěz Č1 – druhý Č2 a vítěz Č2 – druhý Č1.  

4. Pro Play-Off platí, že lépe umístěné družstvo v základní části  (bez ohledu na umístění i výkony ve 
Čtvrtfinálovém turnaji) je vždy uvedeno jako domácí . V zápasech Play-Off důsledně platí ustanovení 
Pravidel – kap.2, bod 4. o tvorbě sestav. Dále má lépe umístěné družstvo právo ur čit po řadí drah  (viz 
Pravidla kap.2, bod 6). 

Různé 
1. Termínová listina Rozlosování  všech soutěží je vydána jako samostatný dokument. 

2. Složení Řídící sout ěžní komise  v tomto ročníku: Hanuš Slavík, Jiří Guba, Štěpán Diosegi. 

 
Hanuš Slavík 
 
Sokolov, 22. 9. 2007 


