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Metodický pokyn pro Czech Series 2019 

 
Součástí tohoto metodického pokynu jsou povinné náhradní termíny pro první hrací víkend. 
 
Série Czech Series – FINÁLE 
První tým po Nadstavbě o titul a vítěz série Wild Card se utká v single elimination na tři vítězství. Celá 
série bude odehrána ve dvou víkendech. Termín ukončení Czech Series je 28.8. (před soustředěním 
seniorské reprezentace).  
STK upřesní povinné náhradní termíny závaznými metodickými pokyny před daným víkendem. 
 
V případě překládání zápasů z důvodu nepřízně počasí bude přihlíženo k tomu, aby bylo využito co 
nejvíce přislíbených televizních zápasů a může dojít ke změně systému doma/venku ze systému ARR-
EAG-ARR-EAG-ARR na systém ARR-ARR-EAG-EAG-ARR. 
 

CZECH SERIES - Rozpis 

Pá 16.08. 463 19:00   Arrows Eagles  Arr  

So 17.08. 464 19:00   Eagles  Arrows  Krč  

Ne 18.08. 465 18:30   Arrows Eagles  Arr – TV zápas  

Pá 23.08. 466 20:00   Eagles  Arrows  Krč – TV zápas  

So 24.08. 467 17:00   Arrows Eagles  Arr – TV zápas ze záznamu 

  
SŘ muži 

§ 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 3W je výhodněji postavené družstvo domácí v zápase v pořadí 1., 3., 5.  

Toto pořadí musí zůstat zachováno i v případě, že řídící orgán soutěže mění rozpis série, pokud již nebylo 

narušeno odložením utkání. Před rozhodnutím řídicího orgánu o změně se hrají utkání podle původního 

rozpisu. 
 

 

NÁHRADNÍ 
TERMÍNY 

Neodehráno 
Pátek 

Neodehráno 
Sobota 

Neodehráno 
Neděle 

Neodehráno 
Pa + So 

Neodehráno 
So + Ne 

Neodehráno 
Pa + So + Ne 

sobota 17.8. 463 @ARR      

neděle 18.8. 465 @ARR 465 @ARR     

pondělí 19.8.   465 @ARR 463 @ARR 465 @ARR 463 @ARR 

úterý 20.8.      465 @ARR 

pátek 23.8. 464 @EAG 464 @EAG  464 @EAG 464 @EAG 464 @EAG 

sobota 24.8. 466 @EAG 466 @EAG  466 @EAG 466 @EAG 466 @EAG 

neděle 25.8. 467 @ARR 467 @ARR  467 @ARR 467 @ARR 467 @ARR 

 


