Propozice 14. ročníku extraligy šprtce
ze dne 14.2.2009

Extraliga je klubová soutěž pro registrované členy občanského sdružení
ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA (dále jen ŠPO).
Extraliga se hraje na dvě části - základní a vyřazovací.
Výkonný výbor ŠPO je řídícím orgánem soutěže. Přijímá a eviduje přihlášky do
soutěže, vyhodnocuje dosažené výsledky a rozhoduje ve sporech mezi
účastníky. Všichni účastníci soutěže musí mít před zahájením daného ročníku
uhazené startovné pro extraligu a členský příspěvek na příslušný kalendářní
rok.
Termíny jsou pevně stanoveny z důvodu hladkého průběhu sezóny. To
znamená, pokud nehraješ a nekomunikuješ, tak vypadneš... O náhradních
termínech ligových dohrávek a předehrávek rozhoduje Výkonný výbor.
Zahájení / zakončení základní části: 4.9. - 18.12..2009
Play-Off mládeže: bude upřesněno později
Play-Off extraligy: 4. - 30.1.2010
I. Základní část
Každý přihlášený účastník odehraje v této fázi soutěže s dalšími účastníky dva
vzájemné zápasy.
Hraje se podle pravidel vydaných Českým svazem stolního hokeje
(www.sprtec.net).
V extralize není zavedená remíza, nerozhodný zápas po základní hrací době se
proto prodlužuje o tři minuty. Pokud není v této době rozhodnuto, přichází na
řadu penatly. Nejprve tříkolově, jestliže se opět nerozhodlo, tak se zahrává po
jednotlivých kolech do zakončení.
Bodové ohodnocení: výhra 3 body, výhra v prodloužení 2 body, prohra v
prodloužení 1 bod, prohra 0 bodů.
Každému účastníkovi základní části, který tuto soutěž nemůže či nechce dohrát
lze kontumovat 4 zápasy a to pouze se souhlasem Výkonného výboru. Pokud
je neodehraných zápasů více, je v pravomoci Výkonného výboru zrušit
dosažené výsledky tohoto konkrétního účastníka soutěže.

Konečné pořadí účastníků v tabulce základní části určuje toto pravidlo:
a)

celkový počet bodů

b)

kde dva nebo více účastníků mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude
určeno výsledky utkání sehraných mezi těmito účastníky

c)

jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto účastníků trvá, pak
budou uplatněny dosažené branky. V tomto případě počet branek
obdržených bude odečten od počtu branek vstřelených a účastník s
větším kladným rozdílem anebo s menším záporným rozdílem získá vyšší
pořadí. Jestliže takoví účastníci mají stejný i rozdíl branek, pak vyšší
pořadí získá účastník s vyšším počtem vstřelených branek.

d)

jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatněny branky ze všech utkání
sehraných ve skupině pokud účastníci v rovnosti hráli se stejnými
soupeři.

e)

jestliže účastníci mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání; pak vyšší
pořadí získá účastník s větším počtem vstřelených branek.

f)

jestliže dva účastníci zůstávají v definitivní rovnosti po svém posledním
vzájemném utkání v základní části, pak toto utkání bude prodlouženo
podle pravidla pro play-off utkání.

g)

pokud pořadí o vítěze soutěže, postup do další části soutěže nelze určit
podle odst. a) až e), bude v dlouhodobé soutěži nařízeno rozhodující
utkání (Výkonný výbor určí místo a termín utkání).

II. Vyřazovací část
Vyřazovací soutěž extraligy (Play-Off) se hraje na čtyři vítězné utkání. Do
dalších kol postupují pouze vítězové (kromě souboje o 3-tí místo).
Pořadí účastníků v konečné tabulce základní části určuje uspořádání
vzájemných zápasů pro Play-Off.
Do Play-Off postupuje 16 účastníku extraligy.
V prvním kole se střetnou dvojice tímto systémem:
1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9
Ve druhém až čtvrtém kole se účastníci řadí podle dosažených pozic ze
základní části systémem: nejlepší - nejhorší, druhý nejlepší - další v pořadí od
konce atd.
Ve 14. ročníku extraligy šprtce bude navíc odehráno Play-Off mládeže, systém
bude upřesněn podle počtu účastníků.

