
19. POSTUPY   A   SESTUPY      : 
 

19.1.   Divize mužů, Krajská soutěž mužů I.tř., Krajská soutěž mužů II.tř. : 

 

Rozdělení družstev v soutěžním ročníku 2021/22 

 

 

 3.liga     

sestup 0 1 2 3 4 

      

 Divize     

postup 1 1 1 1 1 

      

 Divize    

3.liga - 1 2 3 4 

divize 2.-10.místo 2.-10.místo 2.-10.místo 2.-9.místo 2.-8.místo 

kr.soutěž I.tř. 1.-3.místo 1.-2.místo 1.místo 1.místo 1.místo 

      

 Krajská soutěž I.tř.    

divize 11.-12.místo 11.-12.místo 11.-12.místo 10.-12.místo 9.-12.místo 

kr.soutěž I.tř. 4.-10.místo 3.-10.místo 2.-9.místo 2.-8.místo 2.-7.místo 

kr.soutěž II.tř. 1.místo 1.místo 1.místo 1.místo 1.místo 

KS II.tř. – kvalif. 
2.místo 

- - -   
vítěz 

      

 Krajská soutěž II.tř.    

kr.soutěž I.tř. 11.-12.místo 11.-12.místo 10.-12.místo 9.-12.místo 8.-12.místo 

KS II.tř. – kvalif. poražený - - - - 

kr.soutěž II.tř. 3.-10.místo 2.-10.místo 2.-9.místo 2.-9.místo 2.-8.místo 

KS II.tř. – 
- - 

10.místo 
- 

9.místo 

play out vítěz vítěz 

reg.přebory 1.místo 1.místo 1.místo 1.místo 1.místo 

regiony – kvalif. 
2.místo 

- - - - 
1 postupující 

 
 

1. varianta 

3.liga   nesestoupí nikdo 

divize  postupuje družstvo na 1.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 11.-12.místě konečné tabulky 

KP I.tř.  postupují družstva na 1.-3.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 11.-12.místě konečné tabulky 

KP II.tř.  postupují družstva na 1.místě konečné tabulky 

  družstva na 2.místech konečného pořadí sk. A a B sehrají kvalifikaci o postup do KP I.tř.  

  (formou dvojutkání doma – venku). Vítěz postupuje do KP I.tř. 

  sestupují družstva na 11.-12.místě konečné tabulky 

RP  postupují družstva na 1.místě konečné tabulky 

  družstva na 2.místech konečného pořadí RP sehrají kvalifikaci o postup do KP II.tř.  

  (formou turnaje). Vítěz postupuje do KP II.tř. 

 



2. varianta 

3.liga   sestoupí 1 družstvo 

divize  postupuje družstvo na 1.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 11.-12.místě konečné tabulky 

KP I.tř.  postupují družstva na 1.-2.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 11.-12.místě konečné tabulky 

KP II.tř.  postupují družstva na 1.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 11.-12.místě konečné tabulky 

RP  postupují družstva na 1.místě konečné tabulky 

 

3. varianta 

3.liga   sestoupí 2 družstva 

divize  postupuje družstvo na 1.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 11.-12.místě konečné tabulky 

KP I.tř.  postupuje družstvo na 1.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 10.-12.místě konečné tabulky 

KP II.tř.  postupují družstva na 1.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 11.-12.místě konečné tabulky 

  družstva na 10.místech konečného pořadí sk. A a B sehrají kvalifikaci o účast v KP II.tř.  

  (formou dvojutkání doma – venku). Poražené družstvo z kvalifikace sestupuje do RP  

RP  postupují družstva na 1.místě konečné tabulky 

 

4. varianta 

3.liga   sestoupí 3 družstva 

divize  postupuje družstvo na 1.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 10.-12.místě konečné tabulky 

KP I.tř.  postupují družstva na 1.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 9.-12.místě konečné tabulky 

KP II.tř.  postupují družstva na 1.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 10.-12.místě konečné tabulky 

RP  postupují družstva na 1.místě konečné tabulky 

 

5. varianta 

3.liga   sestoupí 4 družstva 

divize  postupuje družstvo na 1.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 9.-12.místě konečné tabulky 

KP I.tř.  postupuje družstvo na 1.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 8.-12.místě konečné tabulky 

KP II.tř.  postupují družstva na 1.místě konečné tabulky 

  sestupují družstva na 10.-12.místě konečné tabulky 

  družstva na 9.místech konečného pořadí sk. A a B sehrají kvalifikaci o účast v KP II.tř.  

  (formou dvojutkání doma – venku). Poražené družstvo z kvalifikace sestupuje do RP  

RP  postupují družstva na 1.místě konečné tabulky 

 

 

 

 

 


