Svaz národní házené
V Ostravě dne 31. 7. 2020

Vrcholné soutěže
dospělých
2020/2021
1. a 2. liga mužů
1. liga žen
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A. Všeobecná ustanovení
4. Účastníci
a) jsou družstva oprávněná ke startu ve vrcholných soutěžích, řádně v termínu přihlášená
na stanoveném formuláři „Přihláška do vrcholných soutěží“, která současně splňují podmínky
těchto propozic, a to:
1. liga muži
1. liga ženy
2. liga muži

- 12 družstev
- 20 družstev (4 skupiny po 5 družstvech)
- dvě skupiny po 10 družstvech

b) jednotliví účastníci 1. a 2. ligy mužů ročníku 2020/21 budou stanoveni na základě
konečných výsledků příslušné soutěže ročníku 2018/19, jednotliví účastníci 1. ligy žen ročníku
2020/21 budou stanoveni na základě účasti příslušné soutěže ročníku 2019/2020 a ustanovení
propozic vrcholných soutěží pro rok 2020/21.
c) v zájmu zachování kontinuity soutěží a umožnění startu výkonnostně nejlepších družstev
v ligové soutěži se umožňuje výjimka z ustanovení čl. 66 Soutěžního řádu SNH, kdy tento článek se
pro soutěž 1. liga žen neuplatní, tzn. v této soutěži je umožněn start více družstev jednoho oddílu,
a to výhradně při dodržení podmínek pro vedení soupisek jednotlivých družstev uvedených v čl.
C/3 těchto propozic a příslušných ustanovení Soutěžního řádu SNH.
8. Hrací systém
b) 2. liga mužů
- hraje se systémem každý s každým dvojkolově dle rozpisu pro 10 účastníků, 10 soutěžních kol
a z toho 3 dvojkola (viz SŘ SNH)
- pro řádnou regulérnost soutěže může řídící komise nařídit jednotné začátky utkání dvou
posledních soutěžních kol
c) 1. liga žen
c/1. základní část
- hraje se systémem každý s každým dvojkolově
- hraje se dle rozpisu pro 6 účastníků (viz Soutěžní řád SNH)
- pro řádnou regulérnost soutěže může řídící komise nařídit jednotné začátky utkání dvou
posledních soutěžních kol
c/2. nástavbová část
- jsou do ní zařazena všechna družstva, která budou po odehrání základní části rozdělena do
tří skupin dle umístění v konečných tabulkách základní části (dále jen označení „T“ nebo „TA“,
„TB“, „TC“ a „TD“), přičemž družstva na 1.- 2. místě v T utvoří skupinu bojující o konečné
pořadí na 1.- 8. místě, družstva umístěná na 3.- 5. v T utvoří skupinu bojující o 9.- 20. místo a
to takto: skupinu „E“ vytvoří družstva umístěná na 3.-5. místě TA a TB, skupinu „F“ vytvoří
družstva umístěná na 3.-5. místě TC a TD.
- v jednotlivých skupinách nástavbové části se hraje systémem každý s každým dvojkolově
- do jednotlivých skupin nástavbové části se nepřevádějí výsledky ani body ze základní části
- pro řádnou regulérnost soutěže může řídící komise nařídit jednotné začátky utkání dvou
posledních soutěžních kol
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- nasazení nástavbové části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

finálová skupina skupina E skupina F
TA3
TC3
TA1
TB1
TA4
TC4
TA2
TA5
TC5
TB3
TD3
TB2
TC1
TB4
TD4
TB5
TD5
TD1
TC2
TD2

B. Technická ustanovení
7. Postupy a sestupy
b) 1. liga žen – Družstva na 6. místě skupin E a F mají právo účasti v příslušné kvalifikační
skupině. Právo účasti v ročníku 2021/22 mají vítězové kvalifikačních skupin o 1. ligu žen.

Martin Gřes v.r.
předseda STK SNH
Přílohy:

Jiří Cedilo v.r.
předseda SNH

Zdeněk Soukup v.r.
sekretář SNH

1. Termínová listina
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