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Tímto dodatkem č. 3 se mění, případně ruší následující ustanovení Propozic vrcholných
soutěží dospělých 2019/2020 vč. dodatku č. 1 a 2:

A. Všeobecná ustanovení
8. Hrací systém
c) 1. liga žen
c/2. nástavbová část
- hraje se systémem play-off a jsou do ní zařazena družstva na prvním a druhém místě z každé
skupiny základní části, které bojují o konečné pořadí na 1. – 4. místě
- semifinále hrají mezi sebou družstvo na 1. místě jedné skupiny proti družstvu na 2. místě
druhé skupiny a hraje se na dvě utkání (doma-venku), a to tak, že první utkání se hraje na hřišti
družstva umístěného na 2. místě tabulky jednotlivých skupin
- finále hrají vítězové semifinále a hraje se na dvě utkání (doma-venku), a to tak, že první utkání
se hraje na hřišti družstva hůře umístěného v tabulkách po základní části jednotlivých skupin,
v případě družstev z rozdílných skupin o určení lépe umístěného družstva rozhoduje:
1. umístění v konečné tabulce jednotlivých skupin
2. koeficient dle Propozic Vrcholných soutěží dospělých oddíl B čl. 7. bod g
3. los
- poražená družstva ze semifinále hrají sérii o 3. místo a to na dvě utkání (doma-venku), a to
tak, že první utkání se hraje na hřišti družstva hůře umístěného v tabulkách po základní části
jednotlivých skupin, v případě družstev z rozdílných skupin o určení lépe umístěného družstva
rozhoduje:
1. umístění v konečné tabulce jednotlivých skupin
2. koeficient dle Propozic Vrcholných soutěží dospělých oddíl B čl. 7. bod g
3. los
- v případě, že po odehrání obou utkání (všech sérií) budou mít obě družstva stejně bodů, bude
druhé utkání prodlouženo o 2 x 10 min. s 5 min. přestávkou, v případě nerozhodného výsledku
i po tomto prodloužení se házejí pokutové hody (dle SŘ čl. 63/3). Do prodloužení se přenášejí
všechny tresty ze základní hrací doby utkání
- v prodloužení není možné čerpat oddechový čas
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