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Startují družstva:
Pořadí
2016

Pořadí
2016

Skupina A

Skupina B

1

Judoklub Olomouc

2

1. JC Baník Ostrava

4

SKKP Brno

3

Judoclub Liberec

5

FCC SJ Litoměřice

6

SKP Judo Jičín

Pořadí utkání:
I.

Kolo Skupina A – pořadatel Judoklub Olomouc

Judoklub Olomouc
I.

-

FCC SJ Litoměřice

SKP Judo Jičín

-

Kolo Skupina A – pořadatel FCC SJ Litoměřice
FCC SJ Litoměřice

III.

Judoclub Liberec

Kolo Skupina B – pořadatel Judoclub Liberec
Judoclub Liberec

III.

-

Kolo Skupina A – pořadatel SKKP Brno
SKKP Brno

II.

SKKP Brno

Kolo Skupina B – pořadatel 1. JC Baník Ostrava

1. JC Baník Ostrava
II.

-

-

Judoklub Olomouc

Kolo Skupina B – pořadatel SKP Judo Jičín

SKP Judo Jičín

-

1. JC Baník Ostrava

1

EXTRALIGA mužů 2017

Schváleno 24.1.2017 VV ČSJu

Systém soutěže
-

Dlouhodobá soutěž, která pro 6 družstev proběhne turnajovým způsobem 3 kola na jaře a
jedno kolo na podzim (sestupová skupina a Play Off).

-

Družstva jsou rozdělena do dvou skupin na základě konečného pořadí v předchozím roce
(Skupina A – 1+4+5, Skupina B – 2+3+6)

-

Družstva se utkají v prvních třech jarních kolech systémem dvojutkání dle výše uvedeného
pořadí utkání.

-

Každé kolo bude mít tento časový pořad:
 Vážení a registrace družstev (30 minut)
 Přestávka

(min. 20 minut)

 1. utkání

(dle délky utkání)

 Přestávka

(vložený program min. 15 minut)

 2. utkání

(dle délky utkání)

-

 Nástup družstev a vyhlášení výsledků
Termíny jednotlivých kol budou stanoveny po vzájemné dohodě zúčastněných klubů.
V případě, že nejde k dohodě, budou termíny stanoveny STK ČSJu.

-

Utkání mohou proběhnout ve všední den (v odpoledních nebo večerních hodinách).

-

Termíny utkání podléhají schválení svazovým trenérem ČSJu a Komisí rozhodčích.

-

Komise rozhodčích nominuje pro každé kolo 3 rozhodčí.

-

Každé družstvo se stává pořadatelem jednoho kola.

-

Po každém kole bude určeno pořadí dle čl. 7.6.

-

Do Play Off postupují družstva z Interligy a mužstva, která se v jarních kolech umístila na 1.
a 2. místě ve své skupině.

-

Do baráže sestupují družstva, která se v jarních kolech umístila na 3. místě ve své skupině.

-

Utkání závodníků v EXL nemohou skončit nerozhodným výsledkem – hikiwake. Utkání
pokračuje systémem Golden Score.

-

Ve všech kolech musí být určen vítěz. Žádné utkání družstev tedy nemůže skončit
nerozhodným výsledkem.

-

Dojde-li k nerozhodnému výsledku družstev dle ustanovení článku 17.2.4 SŘ, pak utkání
nekončí a družstva ve stejných sestavách o výsledku rozhodnou takto:
 Opakují se všechna utkání od začátku systémem „zlaté skóre“
 není-li utkání rozhodnuto dle bodu a), hlavní rozhodčí vylosuje jednu z obou klubů
obsazených hmotnostních kategorií. Vítěz tohoto utkání rozhodne o vítězství
družstva.
 Tyto opakované zápasy probíhají systémem „zlaté skóre“.

-

 Pro bod a) i b) platí, že opakovaná vítězná utkání jsou ohodnocena 1 pomocným
bodem, nezávisle na tom, jakým pomocným bodem byla vyhrána.
Pro EXL platí při vážení tolerance 2 kg. Váhová tolerance platí i pro kolo PLAY OFF!

-

Kimona se řídí platnou směrnicí „Příloha pravidel juda - článek 3 – závodní úbor“.
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-

Pořadatel ligového kola musí zajistit 1 tatami o rozměrech 7x7 m zápasové plochy a 3 m
bezpečnostní plocha

-

Pokud klub v průběhu soutěže svým jednáním poruší ustanovení, ke kterým se v přihlášce
do dlouhodobé soutěže zavázal, bude vyloučen z Extraligy mužů a sestupuje do nižší
dlouhodobé soutěže.

-

V případě neúčasti oddílu/klubu jakéhokoliv ligového kola, bude klub penalizován pokutou
ve výši 10.000,- Kč (zároveň je povinen uhradit alikvotní náklady kola, kterého se neúčastní)
a jeho dosažené výsledky budou anulovány. Klub bude v následujícím roce vyřazen ze všech
ligových soutěží včetně kvalifikace o postup do 1. Ligy.

-

Přednostní právo na uspořádání PLAY OFF má vítěz předchozího ročníku EXL, a to za
předpokladu splnění podmínek stanovených STK.
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Play Off
-

Kluby, které po jarních kolech ve svých skupinách skončí na 1. a 2. místě, postupují do
finálového kola PLAY OFF, kde se utkají s kluby startujícími v Interlize.

-

Po skončení třetího kola jarní části provede STK losování způsobu nasazení do finálové kolo
Play Off („ A“ - „B“).

-

Play Off je rozděleno do 2 částí – základní a finále
 Základní část:
a. utkání 1 a 2
b. semifinále 3 a 4
 Finále Play Off
a. utkání o 3. místo
b. finálové utkání.

NASAZENÍ „A“
Účastníci: Skupina A – 1A a 2A

Skupina B – 1B a 2B

Interliga – 1. místo a 2. místo

1A
2B

1
3
1. místo Interliga

1B
2A

Finále

5

2
4
2. místo Interliga

NASAZENÍ „B“
1A
2B

1
3
2. místo Interliga

1B
2A

Finále

5

2
4
1. místo Interliga

-

Družstva, která se v Play Off umístí na 1. a 2. místě, mají právo startovat v dalším ročníku
Interligy a zúčastnit se Evropského poháru družstev.
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-

Pro finálové utkání Play Off musí zajišťovat lékařskou službu doktor (nikoliv zdravotník).

-

Družstvo, které startuje v EXL, bere na vědomí, že ČSJu využívá turnaj play-off EXL pro
medializaci a popularizaci juda v ČR. Z tohoto důvodu družstvo, které postoupí do turnaje
play-off EXL, vyvine maximální úsilí k tomu, aby při turnaji play-off EXL mělo obsazeno všech
5 hmotnostních kategorií a to pro všechna utkání turnaje play-off EXL.

-

V případě, že během některého utkání turnaje play-off EXL družstvo neobsadí některou
hmotnostní kategorii přesto, že na soupisce družstva, potvrzené rozhodčím během kontroly
hmotnosti v den turnaje, bude uveden závodník, který by mohl v neobsazené kategorii
startovat, bude družstvo z turnaje play-off EXL diskvalifikováno a jeho výsledky v turnaji playoff EXL anulovány.

-

Ocenění družstev za pořadí v PLAY OFF:
 1.místo - 20.000,- Kč
 2. místo - 15.000,- Kč
 3.místo - 10.000,- Kč
 4.místo - 5000,- Kč

Baráž
-

Do baráže sestupují družstva z Extraligy, která se v jarních kolech umístila na 3. místě ve své
skupině a prvá dvě družstva z I. Ligy mužů

-

Podzimní kolo baráže proběhne v jednom termínu

-

Kluby se utkají systémem každý s každým.

-

Výsledek z předchozích kol se nezapočítává.

-

V sestupové skupině mohou utkání družstev skončit nerozhodným výsledkem.

-

Utkání závodníků v EXL nemohou skončit nerozhodným výsledkem – hikiwake. Utkání
pokračuje systémem Golden Score.

Složení družstev
-

Družstva soutěží ve váhových kategoriích: do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, do 90 kg, nad 90 kg

-

Minimální počet závodníků v družstvu jsou 3. Ve finálové skupině Play Off musí mít družstva
obsazeny všechny váhové kategorie.

-

Závodníci uvedení na soupisce (před každým ligovým kolem) se stávají kmenovými
příslušníky tohoto družstva.

-

V základních kolech EXL může nastoupit 1 cizinec za podmínek stanovených SŘ.

-

V barážovém kole může nastoupit 1 cizinec za podmínek stanovených SŘ. Pro kluby
sestupující z EXL platí, že start cizince je možný za předpokladu, že tento cizinec nastoupil
alespoň k jednomu zápasu v některém z předcházejících kol EXL. Tato podmínka neplatí pro
kluby postupující do barážového kola z I. ligy mužů.

-

V Play Off může nastoupit jeden cizinec za těchto podmínek:
 Družstvo může postavit jednoho cizince bez povinnosti předchozího startu.
 Náležitosti pro start cizinců je upravuje čl. 7.8. SŘJ.
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Cizinci startující za zahraniční klub v Interlize 2017 mohou startovat za český oddíl/klub
v EXL 2017.

Ostatní ustanovení
-

Součástí Play Off je základní a finálová část. Obě části proběhnou v jednom dni. Finálová
část proběhne v rámci programu Judo Show Cup.

-

Jednotlivá kola EXL budou přenášena formou přímého přenosu

-

STK zajistí publikaci výsledků na svazových stránkách
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