
SYSTÉM SOUTĚŽE 2.LIGA ČR PRO 2015/2016 
 

1. část: 

 - 30 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 18 družstev ve skupině „Západ“ 
a 12 družstev ve skupině „Východ“; družstva ve skupině „Západ“ se utkají 
dvoukolově každý s každým (34 utkání), družstva ve skupině „Východ“ se utkají 
čtyřkolově každý s každým (44 utkání). 

2. část 

 a) - předkolo play-off: - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 
7. - 10. místě sehrají předkolo play-off na dvě vítězná utkání s tím, že pro 
sestavení dvojic této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části 
hraje s družstvem umístěním nejhůře a druhé nejlepší s druhým nejhorším. První a 
případné třetí utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, druhé utkání 
u družstva umístěného hůře (2-3 utkání); Vítězná družstva postupují do 3. části - 
„Play-off“. 

 b) - O udržení ve II. lize ČR: - družstva umístěná po 1. části ve skupině 
„Západ“ na 11. - 18. místě sehrají 3 kola na tři vítězná utkání s tím, že pro 
sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné 
družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěním nejhůře, druhé nejlepší s druhým 
nejhorším atd. První, třetí a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného 
družstva po 1. části a druhé, případně čtvrté utkání u družstva umístěného hůře 
(3-15 utkání); Pro všechna kola této části soutěže platí, že vítězné družstvo získává 
ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži II. liga ČR pro sezonu 2016/2017, 
poražené družstvo sestupuje do dalšího kola této části soutěže. Poražené družstvo 
ze 3. kola této části soutěže sestupuje do příslušné krajské soutěže. 
- družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 9. - 12. místě sehrají 2 kola 
na tři vítězná utkání s tím, že pro sestavování dvojic pro všechna kola této části 
soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem 
umístěním nejhůře, druhé nejlepší s druhým nejhorším atd. První, třetí a případně 
páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části a druhé, případně 
čtvrté utkání u družstva umístěného hůře (3-10 utkání); Pro všechna kola této části 
soutěže platí, že vítězné družstvo získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v 
soutěži II. liga ČR pro sezonu 2016/2017, poražené družstvo sestupuje do dalšího 
kola této části soutěže. Poražené družstvo ze 2. kola této části soutěže sestupuje 
do příslušné krajské soutěže. 

3. část - Play-off: 

 - Skupina „Západ“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ na 1. - 6. 
místě a dvě vítězná družstva z části 2a) - „předkolo play-off“ sehrají 2 kola 
(čtvrtfinále a semifinále) play-off vždy na 3 vítězná utkání s tím, že pro sestavování 
dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. 
části hraje s družstvem umístěním nejhůře, druhé nejlepší s druhým nejhorším atd. 
První, třetí a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části 
a druhé, případně čtvrté utkání u družstva umístěného hůře (3-10 utkání); Vítězná 



družstva ze semifinále play-off skupiny „Západ“ postupují do části 4a)- „O postup 
do I. ligy ČR“. 

 - Skupina „Východ“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 1. 
- 8. místě sehrají 3 kola (čtvrtfinále, semifinále a finále) play-off vždy na 3 vítězná 
utkání s tím, že pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že 
nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěním nejhůře, druhé 
nejlepší s druhým nejhorším atd. První, třetí a případně páté utkání se hraje u lépe 
umístěného družstva po 1. části a druhé, případně čtvrté utkání u družstva 
umístěného hůře (3-15 utkání); Vítězné družstvo play-off skupiny „Východ“ 
postupuje do části 4a)- „O postup do I. ligy ČR“. 

4. část 

 a) - O postup do I. ligy ČR: - vítězná družstva semifinále play-off skupiny 
„Západ“ po 3. části - „Play-off“ a vítěz skupiny „Východ“ po 3. části - „Play-off“ se 
utkají dvoukolově každý s každým (4 utkání), s tím, že v této části soutěže se 
výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají. Vítěz této části soutěže 
získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži I. liga ČR pro sezónu 
2016/2017. 

 b) - O postup do II. ligy ČR: - z vítězů krajských soutěží budou sestaveny 
kvalifikační skupiny a z nich dvě vítězná družstva získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ 
právo účasti v soutěži II. liga ČR pro sezónu 2016/2017. 

Utkání 1. části, části 4a) - „O postup do I. ligy ČR“ se hrají tříbodovým systémem dle 
čl. 403 - 406 SDŘ. Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v 
průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ. 
Utkání části 2a) - „Předkolo play-off“ a části 2b) - „O udržení ve II. lize ČR“ se hrají 
do rozhodnutí dle čl. 407 SDŘ.  
 
Utkání části 4b) - „O postup do II. ligy ČR“ “ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 
403 - 406 SDŘ. Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v 
průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ. Účastní-li se této části 
2 družstva, utkání se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo 
bude určeno podle čl. 417 SDŘ. Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz této 
části soutěže, pokračuje se v souladu s čl. 417, písm. i) SDŘ do rozhodnutí dle čl. 407 
SDŘ. 


