
Hrací systém soutěže RAFL pro sezónu 2018/2019

III. Systém RAFL

1. Jednotlivé týmy hrají zápasy podle systému uvedený na oficiálních stránkách soutěže
(www.florbal-rafl.com). Výsledky se v základní části průběžně sčítají (výhra v zápase 2 body, remíza 1
bod a prohra 0 bodů). V případě rovnosti bodů mezi jednotlivými týmy rozhoduje rozdíl celkového
skóre, vzájemné zápasy, počet celkově vstřelených branek, počet celkově obdržených branek, rozdíl
skóre vzájemných zápasů, počet vstřelených branek ze vzájemných zápasů, počet obdržených branek
ve vzájemných zápasech, jinak los.

2. V play-off se hraje na 3 vítězné zápasy. Žádný zápas v play-off nesmí skončit nerozhodně. Proto
v případě rovnosti skóre po základní hrací době následuje pětiminutové prodloužení (čistého času)
bez pravidla „zlatého gólu“. V případě nerozhodného výsledku i po prodloužení následuje série
trestných střílení (3 série a následně po jedné sérii do rozhodnutí).

3. Systém soutěží pro sezónu 2018/2019 – základní část 1, základní část 2 – skupiny A, B, C a play-off

- Základní část 1 – 15 týmů – systémem každý s každým (září – prosinec).
- Základní část 2 – skupiny  A, B, C – systémem každý s každým 2x (leden – únor), o rozdělení do

skupiny A, B, C rozhoduje pořadí po 1. základní části dle vzorce: Skupina A – 1-6-9-12-15,
Skupina B – 2-5-8-11-14, Skupina C – 3,4,7,10,13 (v případe rovnosti bodů při rozdělení se
uplatí bod III/1). Do základní části 2 se body s části 1  - přenášejí (všem týmům zůstávají body
nahrané s části 1).

- Play-off – postupují první 8 týmů –  čtvrtfinále jsou týmy nasazeny, dle klíče 1-8 , 2-7, 3-6, 4-5
do semifinále jsou týmy nasazeny, dle klíče 1-4 a 2-3 – pořadí po základní části 2, systém viz
bod III/2.

- Superfinále, zápas o vítěze, zápas o 3.místo, o umístění 5-6-7-8 místo – superfinále hrají
vítězové semifinále, zápas o 3 místo poražení v semifinále, zápasy o umístění – hrají poražení
ve čtvrtfinále (nasazení dle umístění po základní části 2)  –všechny zápasy  budou hrány na
jeden zápas (předběžný termín 19.4.2019), při nerozhodnutém zápase viz bod III/2 .

Tento systém byl odsouhlasen ne schůzce vedoucích před zahájením sezóny 2018/2019 dne 2.9.2018
a je tedy platným a neměním pro tuto sezónu.

http://www.florbal-rafl.com)./

