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1. ÚVOD 

Vzhledem k modelu české nejvyšší soutěže mužů v 6 (TOP 6) můžeme konstatovat, že 

razantně přibylo kvalitních zápasů. Prakticky každé utkání snese ty nejvyšší česká měřítka. 

Zápasy jsou náročné, jakékoli malé zaváhání může být smrtící. Proto se domníváme, že na 

takovéto podmínky zareaguje i tréninkový proces a výkonnost hráčů se tak bude zvyšovat. 

Takto náročná soutěž se bude logicky těšit i vyšší prestiži, což jsme do této doby 

postrádali. 

Pro úspěšné účinkování v takovéto soutěži bude nezbytná velmi kvalitní práce 

s mládeží včetně vytvoření „B“ týmů. 

Extraliga v 6 umožní zlepšení úrovně 1. ligy, která tak skutečně bude moci připravit 

týmy na účinkování v Extralize. 

Tyto všechny důsledky by nám měly pomoci naplnit naši vizi o 4 – 5 vrcholech sezóny:  

• Pohár ČSRU  

• Superpohár 

• Liga (finále na přelomu května a června) 

o Extraliga v 6 

o 1. liga v 6 

o Oblastní přebor Čech / Moravy 

• MČR v sedmičkách (finálový turnaj v polovině července) 

• Mezinárodní soutěž regionů (ČR, Německo, Polsko) – jednání jsou v začátcích 

Kvalitní systém soutěží bude mít pozitivní dopad na vyšší nároky na kompetence 

trenérů. 

Z vyšší úrovně domácích soutěží bude také profitovat české ragby na mezinárodním 

poli. 

Bez kvalitní domácí soutěže můžeme zapomenout na rozvíjející se české ragby. 



 

 

4 

2. LIGA V SEZÓNĚ 2011-12 

2.1. Extraliga v 8 

o Týmy Top 6 + vítěz skupiny „o udržení“ + vítěz baráže mezi 2. týmem skupiny 

„o udržení“ a vítězem 1. ligy   

o  Systém každý s každým doma - venku v základní časti + play-off (semifinále + 

finále) 

o Play off: 

- Jednokolově 

- Domácí je tým výše postavený po základní části 

o Semifinále: 

- První tým po základní části vs. 4. tým základní části 

- Druhý tým po základní části vs. 3. tým základní části 

o Finále: 

- Vítězové v semifinále 

o Sestup: 

- Poslední 2 týmy po základní části sestupují přímo 
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2.2. 1. liga v 6 

o Poslední 2 týmy skupiny „o udržení“ + poražený baráže + ostatní týmy 1. ligy 

ze sezóny 2010-11 + Přelouč 

o + Slovan? – soutěž v 7 

o Systém každý s každým doma - venku v základní častí + play-off (semifinále + 

finále) 

o Play off: 

- Jednokolově 

- Domácí je tým výše postavený po základní části 

o Semifinále: 

- 1. tým po základní části vs. 4. tým po základní části 

- 2. tým po základní části vs. 3. tým po základní části 

o Finále: 

- Vítězové semifinále 

o Bez sestupu 
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2.3. Oblastní přebor 

o „B“ týmy + Iuridica + nové kluby (Písek, Strakonice, Sedlčany, Kralupy) 

o Systém každý s každým doma - venku + play-off (semifinále + finále) 

o Systém se může přizpůsobit počtu startujících týmů 

o Play off: 

- Jednokolově 

- Domácí je tým výše postavený po základní části 

o Semifinále: 

- 1. tým po základní části vs. 4. tým po základní části 

- 2. tým po základní části vs. 3. tým po základní části 

o Finále: 

- Vítězové semifinále 

o Postup vítěze je dobrovolný 

o Bez sestupu 

o Pravidla: 

- Pravidla IRB pro U19 

- Možnost volby hry ve 12-ti, či 15-ti. ČSRU preferuje z metodických 

důvodů hru ve 12-ti. 
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3. LIGA OD SEZÓNY 2012-13: 

V tomto formátu bude liga probíhat po dobu 4 let. 

3.1. Extraliga v 6: 

o Prvních 6 týmů Extraligy 2011-12 

o Systém 2kolově každý s každým + nadstavba o umístění 

o Nadstavba o umístění: 

- Jednokolově 

- Domácí je výše postavený tým po základní části 

- 1. kolo:  

- 1. tým po základní části vs. 6. tým po základní části  

- 2. tým po základní části vs. 5. tým po základní části 

- 3. tým po základní části vs. 4. tým po základní části 

- 2. kolo: 

- 3. tým po základní části vs. 6. tým po základní části 

- 4. tým po základní části vs. 5. tým po základní části 

- 1. a 2. tým po základní části mají volno a oba získávají 5 bodů 

- Body získané v 1. a 2. kole nadstavbové části se přičítají k bodům 

získaných v základní části 

- Na základě získaných bodů po 1. 2 kolech nadstavbové části se určí 

semifinálové dvojice – 1. tým vs. 4. tým, 2. tým vs. 3. Tým        

o Finále: 

- Vítězové v semifinále 

o Sestup: 

- Poslední tým po nadstavbové části sestupuje přímo 
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3.2. 1. Liga v 8 : 

o Poslední 2 týmy Extraligy 2011-12 + 6 týmů z 1. ligy 2011-12 

o Systém každý s každým doma - venku v základní časti + play-off (semifinále + 

finále) 

o Při účasti Slovanu by 1. liga byla v 9  

o Play off: 

- Jednokolově 

- Domácí je tým výše postavený po základní části 

o Semifinále: 

- První tým po základní části vs. 4. tým základní části 

- Druhý tým po základní části vs. 3. tým základní části 

o Finále: 

- Vítězové v semifinále 

o Postup: 

- Vítěz 1. ligy postupuje přímo  

o Bez sestupu 
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3.3. Oblastní přebor: 

o „B“ týmy + Iuridica + nové kluby (Písek, Strakonice, Sedlčany, Kralupy) 

o Systém každý s každým doma - venku + play-off (semifinále + finále) 

o Systém se může přizpůsobit počtu startujících týmů 

o Play off: 

- Jednokolově 

- Domácí je tým výše postavený po základní části 

o Semifinále: 

- 1. tým po základní části vs. 4. tým po základní části 

- 2. tým po základní části vs. 3. tým po základní části 

o Finále: 

- Vítězové semifinále 

o Postup vítěze je dobrovolný 

o Bez sestupu 

o Pravidla: 

- Pravidla IRB pro U19 

- Možnost volby hry ve 12-ti, či 15-ti. ČSRU preferuje z metodických 

důvodů hru ve 12-ti. 
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4. POHÁR ČSRU OD SEZÓNY 2011-12: 

Před dlouhodobou soutěží (poslední 2 víkendy v srpnu a první 2 víkendy v září) 

4.1. Systém: 

o Pohár hraje 12 nejlepších týmů v minulé ligové sezóně 

o 3 skupiny po 4: 

- Nasazení do skupin dle ligového umístění v minulé sezóně 

- Rozlosování je pevné a neměnné pro každou sezónu 

- Jednokolově každý s každým  

- Domácí týmy jsou určeny losem před začátkem soutěže 

o Do play-off postupují vítězové všech 3 skupin + nejlepší 2. tým 

o Nejlepší 2. tým se určí podle následujícího klíče: 

1) Dosažené body (nikoli skóre) 

2) Počet položených pětek 

3) Rozdíl mezi pětkami položenými a obdrženými 

4) Rozdíl mezi body (skóre) dosaženými a obdrženými 

5) Ligové umístění v minulé sezóně 

o Bodování: 

- Za vítězství 4 body 

- Za položení 4 a více pětek 1 bonusový bod 

- Za remízu 2 body 

- Za prohru 0 bodů 

- Za prohru o 7 a méně bodů 1 bonusový bod 

- Bonusové body se mohou kumulovat 
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o Play-off: 

- Semifinále 

- Finále 

- Jednokolově 

o Semifinále: 

- Vítěz skupiny „1“ vs. nejlepší 2. tým 

- Vítěz skupiny „2“ vs. vítěz skupiny „3“ 

- Domácí týmy jsou vítězové skupin „1“ a „2“ 

o Finále: 

- Vítězové obou semifinále  

- Domácí tým je vítěz semifinále 1  

5. SUPERPOHÁR 

Po podzimní základní části se utkají vítěz Extraligy s vítězem poháru ČSRU 

Od sezóny 2012-13. 
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6. MČR V SEDMIČKÁCH 

MČR by probíhalo v průběhu června a v první půlce července.  

6.1. Systém: 

o Formou turnajů 

o Cca 6 turnajů za sezónu 

o Otevřeno pro všechny týmy 

o Možnost přihlásit více týmů z jednoho klubu (v průběhu celého MČR mohou 

hráči takového klubu nastoupit pouze v jednom týmu) 

o Systém turnajů se bude přizpůsobovat počtu účastníků 

o Po nabytí účinnosti podmínek pro účast v ligových soutěžích (Extraliga, 1. Liga) 

budou probíhat kvalifikační turnaje regionálně (Čechy / Morava) 

o Nejhorší výsledek se do konečné tabulky kvalifikačních turnajů nezapočítává 

(neúčast se ovšem považuje za nesplnění podmínek) 

o Na závěrečný turnaj postoupí 8 nejlepších mužstev (v regionálním formátu 4 

týmy z Moravy a 4 z Čech) 

o  Závěrečný turnaj - 2 skupiny po 4: 

- Nasazení do skupin dle tabulky po kvalifikačních turnajích 

- Každý s každým 

- Do semifinále postupují první 2 z každé skupiny 

o Semifinále: 

- 1. tým ze skupiny 1 vs. 2. tým ze skupiny 2 

- 1. tým ze skupiny 2 vs. 2. tým ze skupiny 1  

o Finále: 

- Vítězové semifinále 

- 2 x 10 min. 
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o O 3. místo:  

- Poražení ze semifinále 

- 2 x 10 min. 

o O další umístění: 

- O 5. místo – 3. týmy z obou skupin 

- O 7. místo – poslední týmy z obou skupin 

- 2 x 7 min.  
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7. ZÁVĚR 

Tento systém by zaručoval kvalitní a náročné zápasy, protože by se střetávali hráči a 

týmy podobné výkonnosti, zaručoval by i konfrontaci mezi týmy Extraligy a 1. ligy, a měl by i 

výrazný efekt na rozvoj sedmiček a všech herních aspektů, které nás obecně posunou vpřed. 

Díky tomuto systému by získaly na prestiži všechny trofeje – pohár ČSRU a 

Superpohár na podzim, vítěz Extraligy (přelom května a června) a Mistr ČR v sedmičkách 

(polovina července) 

Tento systém umožní i lepší přípravu na reprezentační soutěže a zaručí kompatibilitu 

našich domácích a mezinárodních soutěží – patnáctky na podzim a březnu, sedmičky 

v červnu a červenci.  

Tento systém také mnohem lépe využívá českých klimatických podmínek, což je 

výhoda pro plánování tréninkového procesu. 

Z 52 týdnů za rok by bylo 33 týdnů hracích. 

Vytíženost hráčů by byla následující (od sezóny 2012-13): 

• Extraliga 12-14 zápasů + 3-5 zápasů poháru + superpohár + 6 turnajů sedmiček 

(domácí turnaje či repre) + 7 tkání repre (5xME + 2xpříprava) ⇒ 21-33 hracích 

týdnů 

• 1. liga 14-16 zápasů + 3-5 zápasů poháru + 6 turnajů semiček ⇒ 20-27 hracích 

týdnů 

• Oblastní přebor: záleží na počtu startujících, zápasů by mělo být 10-15 + 6 

turnajů sedmíček ⇒ 16-21 hracích týdnů 

Herní zátěž je tedy taková, aby ti nejlepší hráli co nejvíce kvalitních zápasů a mohli se 

tak zlepšovat, a ti mimo špičku, aby taktéž hráli kvalitní zápasy odpovídající výkonnosti a 

zároveň se minimalizovalo riziko kontumací. 
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8. PŘÍLOHY 

                                                      POHÁR ČSRU 

SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3
Tým A (1) Tým A (2) Tým A (3)

Tým B (6) Tým B (5) Tým B (4)

Tým C (7) Tým C (8) Tým C (9)

  Tým D (12)   Tým D (11)   Tým D (10)

ROZLOSOVÁNÍ VE SKUPINÁCH
Tým A vs. Tým D             

Tým B vs. Tým C

Tým A vs. Tým C             

Tým B vs. Tým D

Tým A vs. Tým B             

Tým C vs. Tým D

 Domácí týmy jsou určeny losem před začátkem soutěže

SEMIFINÁLE 1 SEMIFINÁLE 2
Vítěz skupiny "1" 

vs.                                   

Nejlepší 2. tým

Vítěz skupiny „2“ 

vs.                                 

Vítěz skupiny „3“

            Domácí týmy jsou vítězové skupin „1“ a „2“

FINÁLE
Vítěz semifinále 1 

vs.                         

Vítěz semifinále 2

                     Domácí tým je vítěz semifinále 1 
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                                                        SEDMIČKY 

FINÁLOVÝ TURNAJ

PO CELOSTÁTNÍCH KVALIFIKACÍCH

SKUPINA1 SKUPINA 2
Tým A (1) Tým A (2)

Tým B (3) Tým B (4)

Tým C (5) Tým C (6)

Tým D (7) Tým D (8)

FINÁLOVÝ TURNAJ

PO REGIONÁLNÍCH KVALIFIKACÍCH

SKUPINA1 SKUPINA 2
Tým A (Čechy 1)     Tým A (Morava 1)

   Tým B (Morava 2) Tým B (Čechy2)

Tým C (Čechy3)     Tým C (Morava 3)

    Tým D (Morava 4) Tým D (Čechy 4)

ROZLOSOVÁNÍ VE SKUPINÁCH
Tým A vs. Tým D             

Tým B vs. Tým C

Tým A vs. Tým C             

Tým B vs. Tým D

Tým A vs. Tým B             

Tým C vs. Tým D

SEMIFINÁLE 1 SEMIFINÁLE 2
Vítěz skupiny "1" 

vs.                                   

2. tým skupiny "2"

Vítěz skupiny „2“ 

vs.                                 

2. tým skupiny „1“

FINÁLE
Vítěz semifinále 1 

vs.                         

Vítěz semifinále 2
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                                       SPORTOVNÍ KALENDÁŘ SEZÓNY 2011-12 

VÍKEND REPRE POHÁR EXTRALIGA 1. LIGA SEDMIČKY VÍKEND REPRE POHÁR EXTRALIGA 1. LIGA SEDMIČKY

6.- 7. srpna 4.- 5. února

13.- 14. srpna PŘÍPRAVA 11.- 12. února

20.- 21. srpna PŘÍPRAVA 18.- 19. února

27.- 28. srpna 25.- 26. února

3.- 4. září 3.- 4. března

10.- 11. září SEMIFIN. 10.- 11. března

17.- 18. září FINÁLE 17.- 18. března

24.- 25. září 24.- 25. března

1.- 2. října NT 31.- 1. dubna

8.- 9. října 7.- 8. dubna

15.- 16. října NT 14.- 15. dubna NT

22.- 23. října NT 21.- 22. dubna

29.- 30. října 28.- 29. dubna NT

5.- 6. listopadu 5.- 6. května NT

12.- 13. listopadu 12.- 13. května

19.- 20. listopadu 19.- 20. května SEMIFIN.

26.- 27. listopadu 26.- 27. května SEMIFIN. FINÁLE

3.- 4. prosince 2.- 3. června FINÁLE

10.- 11. prosince 9.- 10. června CZECH STARS

17.- 18. prosince 16.- 17. června CZECH STARS

24.- 25. prosince 23.- 24. června

31.- 1. pros./ledna 30.- 1. čer./červen.

7.- 8. ledna 7.- 8. července

14.- 15. ledna 14.- 15. července

21.- 22. ledna 21.- 22. července

28.- 29. ledna 28.- 29. července
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                                                   SPORTOVNÍ KALENDÁŘ OD SEZÓNY 2012-13 

VÍKEND REPRE POHÁR EXTRALIGA 1. LIGA SEDMIČKY VÍKEND REPRE POHÁR EXTRALIGA 1. LIGA SEDMIČKY

4.- 5. srpna 2.- 3. února

11.- 12. srpna PŘÍPRAVA 9.- 10. února

18.- 19. srpna PŘÍPRAVA 16.- 17. února

25.- 26. srpna 23.- 24. února

1.- 2. září 2.- 3. března

8.- 9. září SEMIFIN. 9.- 10. března

15.- 16. září FINÁLE 16.- 17. března

22.- 23. září 23.- 24 března

29.- 30. září 30.- 31. března

6.- 7. října 6.- 7. dubna

13.- 14. října NT NT 13.- 14. dubna

20.- 21. října 20.- 21. dubna

27.- 28. října 27.- 28 dubna NT NT

3.- 4. listopadu SUPERPOHÁR 4.- 5. května

10.- 11. listopadu NT 11.- 12. května

17.- 18. listopadu 18.- 19. května SEMIFIN. SEMIFIN.

24.- 25. listopadu 25.- 26. května FINÁLE FINÁLE

1.- 2. prosince 1.- 2. června

8.- 9. prosince 8.- 9. června CZECH STARS

15.- 16. prosince 15.- 16. června CZECH STARS

22.- 23. prosince 22.- 23. června

29.- 30. prosince 29.- 30. června

5.- 6. ledna 6.- 7. července

12.- 13. ledna 13.- 14. července

19.- 20. ledna 20.- 21. července

26.- 27. ledna 27.- 28. července

 

 


