Metodický pokyn pro NT Wild Card Series 2018
Jak bylo uvedeno v metodickém pokynu před sezónou, v období po 8.5.2018 budou všechny
případné náhradní termíny řešeny metodickým pokynem.
Série Wild Card
2. a 3. tým po Nadstavbě o Titul se mezi sebou utká v single elimination na 2 vítězství (bez
započítávání), celá série bude odehrána v jednom víkendu a musí být dohrána do 13.9. – ZMĚNA –
15.9.
STK upřesní povinné náhradní termíny závaznými metodickými pokyny před daným víkendem. STK
upřesní určení postupujícího do finále v případě, že by WCS byla nedohrána, či vůbec nezačala.
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Zápas 203 bude hrán jako první
V sobotu (@EAG) a neděli (@ARR) se bude hrát double, tak by se odehrálo o víkendu co nejvíce
utkání.
V případě, že by se nepodařilo odehrát v sobotu a neděli double, nebo by byl po víkendu odehrán
pouze jeden zápas, bude náhradním termínem pondělí v místě kde se nehrálo, i za předpokladu že by
se měli prohodit domácí/hosté tak, aby bylo dodrženo pořadí domácí/hosté v sérii.
V případě, že se neodehraje ani jeden zápas série, bude série zkrácena na jeden zápas (14.9.)
s náhradním termínem (15.9.)
Kritéria postupu z WCS v případě nedohrané série
1. Vyšší počet W ve WCS
2. Tým kvality koeficient ve WCS
3. Pořadí po Nadstavbě o Titul (v případě nezahájení WCS postupuje ARROWS Ostrava)
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V případě jakýchkoliv dalších nepředvídatelných okolností počítejte s náhradními termíny v týdnu,
STK bude upřednostňovat odehrání případných přeložených utkání pod světly.
V případě jakýchkoliv nejasností mě kontaktujte přímo na tel.: 608 228 868.
Jestliže Vaše hřiště bude nehratelné, obratem mě kontaktujte telefonicky a zašlete mi SMS s tím, že
zápas je zrušen.
Děkuji.
S pozdravem
Arnošt Nesňal
Extraliga 2018
608 228 868
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