Metodický pokyn Play Off pro kluby
Extraligy
§ 2.3 – Herní plán systému single-elimination

VŠECHNA UTKÁNÍ PLAY OFF SE HRAJÍ PO SINGLECH
DOMA VENKU
Hrací dny:
pátek, sobota, neděle

Hrací čas:
19:00 (19:30, 20:00)
15:00
Možné herní formáty – lépe postavený tým po základní části
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Domácí nemá
Nikdo nemá
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hostující má
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Domácí
Domácí
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Domácí
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Sobota
Neděle

Domácí
Hosté
Domácí

Hosté
Hosté
Domácí

2x Hosté
Domácí

Priority STK:
dohoda týmů - co nejblíže k oficiálnímu rozpisu
singly - bez double v regionech
V případě přejezdu – Praha – Ostrava, Praha – Olomouc – STK navrhne a projedná s týmy individuální
řešení

Náhradní termíny:
První víkend:

hrací dny
pátek – sobota
sobota – neděle

Druhý víkend: hrací dny
pátek – sobota - neděle
sobota - sobota – neděle

náhradní termín
neděle – pondělí – úterý
pondělí – úterý – středa
náhradní termín
neděle – pondělí – úterý - středa
neděle - pondělí – úterý – středa

Priority STK:
dohoda týmů
singly
v případě, kdy se týmy nedohodnou, STK upřednostní nejbližší termín původnímu
termínu
nejpozdějším náhradním termínem je středa, čtvrtky nejsou akceptovány
Příklad 1.:
Pakliže by se v playoff potkali Arrows a Technika, pak má domácí tým právo určit si, který den chce
doma hrát (musí se však pochopitelně držet výše uvedené tabulky). Domácí tým má světla a je na
něm, který den a čas z hlediska marketingové i herní strategie zvolí.
Příklad 2.:
Pokud se potkají Skokani a Draci, přičemž by byli Skokani domácí, pak se hraje první víkend 2x
v Olomouci, přičemž si domácí mohou vybrat časy utkání. Další víkend se hraje na Dracích a je čistě
na nich, zda využijí světel, či nikoliv. Případný pátý zápas se hraje opět v Olomouci.
Příklad 3.:
Potkají se Technika a Kotlářka, ani jeden z týmů nemá na hřišti osvětlení, tím pádem se hraje stejným
systémem jako vloni.

Vyloučení manažera z utkání
Po dohodě s disciplinární komisí zavádíme „dočasné vyloučení“.
Dočasně vyloučeni mohou být z utkání pouze manager.
Před vyloučením musí být napomenutí lavičky…
Manager je vyloučen do konce utkání a může koučovat v dalším utkání…
Kdy? Soustavné – neustálé, týmové – hromadné – komentování, zpochybňování, zesměšňování
výroků rozhodčích
Proč? V letošní sezóně se několikrát opakovala situace, kdy lavička týmu po celé utkání podrývala
autoritu rozhodčího soustavným komentováním a zpochybňováním každého rozhodnutí …
Manager je osoba, která má vést svůj tým nejen po baseballové stránce, ale i k respektu ke všem
účastníkům zápasu!
Rozhodčímu, který „vedl“ zápas takovým způsobem, že bylo přistoupeno k dočasnému vyloučení,
může být sníženo ohodnocení. Řeší Komise rozhodčích.
Rozhodčí i po tomto vyloučení sepisují ZPRÁVU ROZHODČÍCH o vyloučení a informují DK ČBA.
Týmy, berte to jako vstřícný krok pro Vás. Disciplinární komise nebude schopna řešit vyloučení ze dne
na den a proto je pro playoff zavedeno toto pravidlo, které se týka jen managerů.
Není možné této skutečnosti však zneužívat, každý tým má pouze jednu takovou možnost pro dočasné
vyloučení manažera, pokud by se situace opakovala, pak již bude vyloučení v řešení DK. Pokud by
došlo k vyloučení hráče, pak je tato situace rovnou v kompetenci DK a hráč nesmí nastoupit v dalším
zápase, respektive dokud DK nerozhodne o postihu.

§ 2.3 – Herní plán systému single-elimination
V single-elimination se střetávají vždy dva z účastníků tak dlouho, dokud jeden z nich nedosáhne
určený počet vítězství. Toto družstvo pak postupuje v single-elimination dále, případně se stává
vítězem celého single-elimination, poražené družstvo v soutěži končí.
V každé dvojici má vždy jedno družstvo výhodnější postavení.

Následující tabulka udává, ve kterých utkáních je toto družstvo domácí:
při sérii na
je výhodněji postavené
„x“ vítězství
družstvo domácí v zápase v pořadí
1
1.
2
1., 3.
3
1., 3., 5.
4
1., 3., 5., 7.
Toto pořadí musí zůstat zachováno i v případě, že řídicí orgán soutěže mění rozpis série, pokud již
nebylo narušeno odložením utkání. Před rozhodnutím řídicího orgánu o změně se hrají utkání podle
původního rozpisu.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte prioritně A. Nesňalovi,
ten Vám poskytne odpověď na veškeré dotazy.

