Zpráva STK – info o postupu z 1.ligy do ELM
1.

Obecný popis

Popis situace v případě postupu „B“ družstev z 1.ligy mužů do extraligy 2019.
V současné fázi play-off je jisté, že jedno z „B“ družstev (Modřice či Čakovice)
bude účastníkem finále, které rozhodne o přímém postupu či účasti v baráži.
Protože dle Soutěžního řádu (dále jen „SŘ“) čl.3.1.2 nemohou startovat v jedné
skupině dvě družstva stejného oddílu a ani Rozpis dlouhodobých soutěží 2019
(dále jen „RDS 2019“) s takovou variantou nepočítá (i když by dle stejného článku
toto umožnit mohl), zveřejňuje pro přehlednost STK ČNS možné situace, které
nastanou.
a) „B“ družstvo vyhraje finále play-off a postoupí přímo do extraligy 2019.
Poražené družstvo se tak účastní baráže s družstvem extraligy o účast
v extralize 2019.
V ročníku 2019 postoupivší „B“ družstvo nesplní podmínky účasti dle výše
citovaných dokumentů a STK musí dle SŘ čl.3.18.4 nabídnout účast v soutěži
dalšímu družstvu 1.ligy v pořadí maximálně do 4 místa. Takovým družstvem již
nemůže být „B“ družstvo dalšího oddílu, které prohrálo semifinále. Může to být
ale družstvo, které nepostoupilo z baráže a pokud ano, tak družstvo další,
kterým je neúspěšné družstvo ze semifinále. V žádném případě nemůže nastat
situace, že by „B“ družstvo, které postoupilo do extraligy mohlo své místo
převést dle SŘ čl.3.20. Teprve v případě, že odmítnou účast v extralize 2019 i
další družstva do 4 místa 1.ligy, je nabídnuta účast družstvu sestupujícímu z
extraligy, které se umístilo po play-out na vyšším místě a to dle SŘ čl.3.17.2
b) „B“ družstvo prohraje finále play-off a postoupí z baráže do extraligy 2019
Stejný postup naplnění počtu účastníků extraligy 2019 s tím, že družstvo
umístěné do 4. místa 1.ligy zůstává již jen jedno a nabízí se mu možnost účasti
v extralize 2019.

V Praze dne 13. září 2018
Kamil Kleník – předseda STK ČNS

Zapsal: Ivan Škoda, sekretář STK

