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METODICKÝ POKYN EXL 
24.3.2020 

 
Vážení zástupci EXL klubů, 
za sportovně technickou komisi doufám, že jste všichni přijali důležitá vládní opatření, protože zdraví našich 
členů je pro všechny na prvním místě. 
 
V návaznosti na schůzi STK, kde jsme řešili aktuální situaci s šířením Covid-19, si dovolím popsat plánované 
možné scénáře extraligové sezóny 2020.  
 
Základní usnesení STK:  
1. Extraliga a určení mistra je pro STK priorita číslo jedna. Bude se hrát i v omezeném režimu.   
2. Po uvolnění zákazu vycházení pro EXL týmy – min. 14 dní před začátkem EXL na trénink a přípravu hráčů. 
4. Budeme hrát přes prázdniny. Volný víkend kvůli dovoleným téměř jistě nebude.  
5. EXL a její průběh má prioritu. 
6. V případě setrvání uzavřených hranic i po 31.5.20 hrozí EXL bez cizinců s výjimkou těch, žijících v ČR.   
7. Konec EXL podle plánu - MS U23. 
 
Konkrétní varianty EXL 2020: 
A) V plném rozsahu. Začátek 1.5 = ZČ 12 víkendů (9 (každý s každým 3x) +1NT + 1PBT + 1ASG) => konec ZČ 

19.7., nadstavba-začátek 24.7. - 6 víkendů (5x3utkání + 1NT), Finálová série-začátek 5.9. (best of 7), MS 
U23 25.9. 

B) Bez nadstavby. Začátek 15.5 ZČ 12 víkendů (9 (každý s každým 3x) + 1NT + 1PBT + 1ASG) => konec ZČ 
2.8., Play - off (1vs4,2vs3) - začátek 22.8. (best of 7), MS U23 25.9.  

C) Bez nadstavby. Začátek 29.5. - ZČ 12 víkendů (9 (každý s každým 3x) + 1NT + 1PBT + 1ASG) => konec ZČ 
16.8.  Play-off (1vs4,2vs3) - začátek  22.8. (best of 7), MS U23 25.9.  

D) Bez Play off. Začátek 13.6. - ZČ 12 víkendů (9 (každý s každým 3x) + 1NT + 1PBT+1ASG) => konec ZČ 
30.8.), Finálová série - začátek 5.9. (best of 7), MS U23 25.9. 

E) Bez Play off. Začátek 27.6. - ZČ 10 víkendů (9 (každý s každým 3x) + 1NT) => konec ZČ 30.8.), Finálová 
série-začátek 5.9.(best of 7), MS U23 25.9. 

F) Bez mistra EXL. Pouze dlouhodobá tabulka bez finálových sérií.   
G) Play down a jeho systém bude upraven v návaznosti na systém soutěže 1. Liga. V ideálním případě 

bychom rádi zanechali stávající systém prolínací soutěže, ale jsme připravení přistoupit i ke změně 
systému, např. barážové soutěže. 

H) Žádná z výše uvedených variant nemusí být STK v souladu s aktuální situací aplikována. STK si 
vyhrazuje právo kdykoliv změnit, doplnit či upravit systém soutěže před jejím samotným začátkem.  
STK bude o všem výše uvedeném týmy v dostatečném předstihu informovat. 
 
 

Za STK ČBA, Martin Dvořák, předseda 


