
Letní liga – základní teze 

Systém 
• Startují čtyřčlenná družstva; družstva mohou být ženská, mužská či smíšená. Účastník musí v soutěžním 

ročníku 2021-2022 dosáhnout 15 a více let. 
• Každý klub může přihlásit maximálně dvě družstva, účastníci ligových soutěží dospělých maximálně tři 

družstva. 
• Startovné se nehradí, veškeré náklady jdou na vrub účastníků. Náklady na semifinálové turnaje a finálový 

turnaj hradí VV ČKA. 
• Družstva nepředkládají soupisky. Hráč může startovat pouze za jedno družstvo; pokud během léta změní 

oddílovou příslušnost, bude moci soutěž dohrát za původní klub. 
• Účastníci budou rozděleni do čtyřčlenných skupin. V případě, když počet přihlášených družstev nebude 

dělitelný čtyřmi, vznikne nejnutnější počet tříčlenných skupin. Družstva budou rozdělena do skupin 
s ohledem na dojezdové vzdálenosti. Pokud to bude jen trochu možné, nebudou družstva z jednoho klubu 
zařazena do stejné skupiny. 

• Družstva ve skupinách soutěží systémem každý s každým doma a venku dle rozlosování v disciplíně 
4×120 hs, střídat může jeden hráč. Bodování dle čl. 17 SŘ Mezinárodní hodnocení utkání dvou družstev 
(osmibodové). Utkání lze hrát i na dvoudráze. 

• Termíny pro jednotlivá kola jsou vypsána po jednotlivých týdnech, družstva se mezi sebou domluví na 
konkrétním termínu. Mohou se domluvit i na předehrání či odložení. Závazný je konečný termín 8.8.2021, 
do tohoto data musí být všechna utkání ve skupinách odehrána. Domluvené termíny utkání nahlásí 
družstva STK; pokud se nedohodnou, rozhodne o termínu STK. 

• Z každé skupiny postupuje nejlépe umístěné družstvo do nadstavbové části. 
• Nadstavba se uskuteční systémem vyřazovacích turnajů; počet turnajů a účastníků v turnajích bude záviset 

na celkovém počtu přihlášených družstev (bude upřesněno samotným rozpisem). Preferovaný počet 
družstev v turnaji bude 8-10, družstva budou startovat v blocích. Bodování dle čl. 20 SŘ Hodnocení turnajů 
družstev. Předběžný záměr je, aby postupovala 2 družstva z každého turnaje. 

• Rozhodčího na utkání zajistí domácí družstvo, rozhodčí může v utkání startovat. Rozhodčí pro 
nadstavbovou část zajistí ČKA. 

• Odměny: 1. místo 10 000 Kč 
 2. místo 7 000 Kč 
 3. místo 5 000 Kč 

• Povinnost dodržovat všechna případná vládní protiepidemiologická opatření. 

Termíny 
1. kolo 26. týden 28.06.2021 po – 04.07.2021 ne 

2. kolo 27. týden 05.07.2021 po – 11.07.2021 ne 

3. kolo 28. týden 12.07.2021 po – 18.07.2021 ne 

4. kolo 29. týden 19.07.2021 po – 25.07.2021 ne 

5. kolo 30. týden 26.07.2021 po – 01.08.2021 ne 

6. kolo 31. týden 02.08.2021 po – 08.08.2021 ne 

Semifinále 32. týden 14.08.2021 so – (15.08.2021 ne) 

Finále 33. týden 21.08.2021 so   

Poznámka:  V případě velkého zájmu se uskuteční také čtvrtfinále. V tom případě by 1. kolo začínalo o týden dříve. 

 
 
25. 5. 2021 
Hanuš Slavík 
Předseda STK ČKA 


