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Rozlosování Krajského poháru mužů KPo 2022/23 
 

7 družstev 
 
Herní systém: 

jednokolově vyřazovacím způsobem, vítěz utkání postupuje do dalšího kola 
 

Nasazení dle výsledků poslední dohrané sezóny ZČL, KP tj. ročník 2018/19 (v závorce umístění v 
ročníku 2018/19) a vzájemného zápasu KPo ročníku 2020/21: 
 

ZČL       KP 
1. (4.) TJ Slavoj Plzeň     4. (1.) BK Karpem Holýšov 
2. (6.) SKB Rokycany „B“    5. (3.) Sokol Bor 
3. (8.) BK Lokomotiva Plzeň U23   5. (5.) BK Šťáhlavy  
   
 

Bez umístění 
7. (bez umístění) SKB Rokycany „C“ 
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1. kolo  28. 9. 2022 
1. Sokol Bor  - BKK Holýšov 
2. BK Šťáhlavy  –  BK LOko U23 
3.  SKB Rokycany „C“  -  SKB Rokycany „B“ 

 
2. kolo 17. 11. 2022 

4. vítěz zápasu 1.  - TJ Slavoj Plzeň 
5. vítěz zápasu 2./3. -  vítěz zápasu 3./2. 

 
3. kolo 25. – 26. 2. 2023 

6. vítěz zápasu 4./5. - vítěz zápasu 5./4. 
 

 
 

Termíny:  dle termínového kalendáře 
 
 
!!!!!  Hraje se na soupisky platné pro ZČL, KP a hráčské licence.  !!!!! 
SKB Rokycany U19 hrají na soupisku vytvořenou pro KPo. 
 
Pro nasazení do soutěže a určení pořádajících (domácích) družstev bylo rozhodující umístění 
družstev v soutěžích KP v ročníku 2018/19, případně účast a úspěšnost v loňském KPo. 
Pořadatelem je vždy družstvo, které se umístilo v ročníku 2018/19 soutěží na horším místě než jeho 
soupeř. 
V pavoučku poháru je pořádající družstvo v 1. kole kole uvedeno vždy žlutě a hostující družstvo 
červeně. 
V rozpisu zápasů je pořádající družstvo uvedeno vždy na prvém místě a hostující na druhém. 
O pořádajícím (domácím) družstvu ve 2. a 3. kole bude rozhodnuto dle dříve uvedeného kriteria, 
podle postupujících družstev.  
 
Delegace rozhodčích:   vždy přímá delegace rozhodčích. 

Pořádající družstvo vyplní hlášenku přes servis ČBF 
 
Hlášení výsledků a zaslání zápisu: 
 Pořádající družstvo nahlásí nejpozději do 23:00 hracího dne výsledek 

do systému ČBF a zápis vloží nejpozději následující pracovní den po 
zápase. 

 Nesplnění bude penalizováno dle platného sazebníku pokut. 
 

Jiří Buňka 
       předseda STK ČBF - OZČ 
 


