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Usmernenie 1. liga dorastu  
 

Vážení predstavitelia klubov 1. ligy dorastu, 
dovoľujeme si Vás informovať o úprave termínového kalendára pre súťaž 1LD 
(viď príloha 2). 
 
Z dôvodu zavedenia celoštátneho lockdownu (25.11.2021 - 9.1.2022), kedy 
nebolo možné odohrať naplánované kolá (21. - 28.), sme tieto vložili do 
náhradných termínov nasledovne: 
21.-22.kolo :  12. - 13.2.2022 
23.-24.kolo :  19. - 20.3.2022 
25.-26.kolo :      2. - 3.4.2022 
27.-28.kolo :     9. - 10.4.2022 
 
Odložené zápasy z dôvodu karantény družstiev:  
Z dôvodu vysokého počtu odložených zápasov niektorých družstiev,  tieto 
zápasy budú vložené do pracovného týždňa. Povinnosťou družstva bude 
odohrať minimálne jedno stretnutie z dvojzápasu, ktoré boli odložené z dôvodu 
karantény niektorého družstva (tabuľka odložených zápasov viď príloha 3). Po 
konzultácii s metodickým oddelením bude dôrazne odporúčané, aby hráči 
odohrali v týždni maximálne 3 zápasy (jeden dohrávaný zápas cez pracovný 
týždeň plus dvojzápas cez víkend). Kalendár dohrávok bude prekonzultovaný so 
zástupcami klubov.    
Chceme požiadať zástupcov klubov, aby si termíny dohrávok (prioritne zápasov 
vyznačených žltou farbou viď príloha 3.) dohodli v rámci komunikácie medzi 
sebou navzájom a oznámili riadiacemu orgánu termín a čas  dohrávky zápasu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koeficient pre určenie poradia po skončení základnej časti 1.ligy 
dorastu 

Vychádza sa zo vzájomných odohratých zápasov jednotlivých družstiev počas základnej časti 
sezóny 2021/2022, pričom sa rozdeľujú body pomerným spôsobom za zvyšné neodohraté 
vzájomné zápasy vychádzajúc z maximálneho počtu 3 body za jeden zápas. Každý s každým 
má odohrať počas ZČ 4 zápasy (2x doma, 2x vonku) spolu 40 zápasov. 



Príklad:  
Družstvo A odohralo počas základnej časti sezóny 2021/2022 s Družstvom B 3 zápasy 
z celkového počtu 4 vzájomných zápasov, pričom výsledky boli nasledovné: 
Družstvo A – Družstvo B 
    4:1 
Družstvo A – Družstvo B 
    3:1 
Družstvo A – Družstvo B  
    1:3 
To znamená, že Družstvo A získalo 6 bodov, Družstvo B 3 body zo vzájomných zápasov, 
zostávajúci 4. zápas sa nestihol odohrať, na základe vzájomných výsledkov týchto družstiev 
sa body za 4. zápas rozdelia v pomere 2 body pre Družstvo A a 1 bod pre Družstvo B. 
Možnosti prepočtu bodov zo vzájomných zápasov: 
počet bodov zo vzájomných zápasov v pomere ǁ pomerné rozdelenie bodov za 
neodohratý zápas 
                   Družstvo A – Družstvo B              Družstvo A – Družstvo B 
           9:0      3 – 0 
           8:1                2,7 – 0,3 
           7:2                2,3 – 0,7 
           6:3      2 – 1 
           5:4                1,7 – 1,3 
pri remízových bodových ziskoch sa pomerne rozdelia body rovnako pre oboch vychádzajúc 
z maximálneho počtu 3 bodov za jeden zápas (t.j. družstvá si rozdelia 1,5 bodu za zápas). 
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