
Zápis z pravidelné roční valné hromady České asociace Stiga Game, z.s. pro rok 2018  

Místo konání: internet  

Datum: 6. srpna  - 16. srpna 2018 

Zapsal: Stanislav Kraus  

Seznam přítomných: z deseti klubů s hlasovacím právem se do internetového hlasování zapojilo 

následujících osm klubů: 1. THC Pardubice, BSE United, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, Big Band, 

SHC Cheb, Stiga HC Benátky a THC Stiga-Game Příbram. 

Hlasování se nezúčastnily dva kluby: THC Stiga Elites a THC Třinec. 

 

 

Program valné hromady  

1. Předložení hodnotících zpráv a návrhů  

2. Hlasování o předložených návrzích  

3. Shrnutí výsledků valné hromady 

 

 

1. Předložení hodnotících zpráv a návrhů  

Výbor Asociace předložil všem členům Asociace hodnocení uplynulé sezóny, návrh rozpočtu a 

termínové listiny pro příští sezónu 2018/2019. Kluby s hlasovacím právem byly zároveň požádány o 

účast v hlasování o předložených návrzích. Předložený dokument lze nalézt na adrese 

www.stolnihokej.cz/doc/vh18.pdf  

 

 

2. Hlasování o předložených návrzích  

Valná hromada hlasovala o dvaceti otázkách s následujícím výsledkem. 

1. Dojde-li k poruše (zastavení) časomíry, zápas je přerušen. V ten okamžik je nutné určit, jak 

dlouho (pokud vůbec) se musí zápas dohrávat, aby jeho celková délka byla co nejvíce blízká 

pěti minutám a také zajistit, aby neplatila žádná branka vstřelená po uplynutí pěti minut. 

Pokud není možné určit chybějící čas například pomocí pomocné časomíry, videozáznamu 

apod., pak je jeho určení ve skupinové fázi turnaje povinností pořadatele a v průběhu play-off 

pak povinností rozhodčího. Pokud není u zápasu rozhodčí přítomen, musí se oba soupeři o 

chybějícím času sami dohodnout. 



Lukáš a Tomáš ml. Kahounovi 

6x Ano: 1.THC Pardubice, BSE United, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga-Game Příbram, 

Stiga HC Benátky 

2x Ne: Gladiators Plzeň, Big Band 

0x Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

2. Družstvem (na mistrovství republiky) se rozumí uskupení minimálně čtyř hráčů (namísto 

dosavadních pěti) 

Lukáš a Tomáš ml. Kahounovi 

5x Ano: 1.THC Pardubice, BSE United, HCS Žabka Praha, THC Stiga-Game Příbram, Stiga HC 

Benátky 

3x Ne: Gladiators Plzeň, SHC Cheb, Big Band 

0x Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

3. Odevzdaná soupiska družstva (na mistrovství republiky) je závazná a může obsahovat jména 

nejvýše devíti hráčů (namísto dosavadních osmi). 

Lukáš a Tomáš ml. Kahounovi 

4x Ano: 1.THC Pardubice, BSE United, THC Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky  

4x Ne: Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, Big Band 

0x Zdržel se hlasování: 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

4. Hlavní turnaj ne letním soustředění/all star game pořádané BSE United, z. s. v Pelhřimově, 

bude započítáván jako národní turnaj, a tudíž bude ve světovém žebříčku započítáno na 4. 

úrovni. 

Lukáš a Tomáš ml. Kahounovi 

3x Ano: BSE United, Stiga HC Benátky, Big Band 

5x Ne: 1.THC Pardubice, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga-Game 

Příbram 

Zdržel se hlasování: 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

5. Účastníci kategorie juniorů a účastnice kategorie žen neodehrají společnou základní část 

v případě, že počet účastníků je tak vysoký, že by museli ženy a junioři hrát více než jednu 

základní skupinu (, a tak znehodnotili nasazení do play-off obou kategorií). 

Lukáš a Tomáš ml. Kahounovi 

5x Ano: 1.THC Pardubice, BSE United, HCS Žabka Praha, THC Stiga-Game Příbram, Big Band 

3x Ne: Gladiators Plzeň, SHC Cheb, Stiga HC Benátky 

Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 



6. Ve článku 3 odstavci 3 soutěžního řádu navrhujeme doporučený maximální počet hráčů 

v jedné skupině na 20 

Lukáš a Tomáš ml. Kahounovi 

4x Ano: 1.THC Pardubice, BSE United, HCS Žabka Praha, SHC Cheb 

4x Ne: Gladiators Plzeň, THC Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky, Big Band 

Zdržel se hlasování: 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

7. Navrhujeme nasazovat do turnajů českého poháru pomocí světového žebříčku. Důvod: 

Nasazení pomocí computeru je přesné pro hráče na nejlepší úrovni, ale pro hráče na úrovni 

skupin B a C, kterých se nasazení do turnaje týká nejvíce, je koeficient z computeru silně 

znehodnocen účastí na Czech Open a turnaji, na kterých je nadprůměrný či podprůměrný 

počet hráčů. A to i přes to, že se škrtají některé nejhorší výsledky. 

Lukáš a Tomáš ml. Kahounovi 

2x Ano: BSE United, Big Band 

4x Ne: Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, THC Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky 

2x Zdržel se hlasování: 1.THC Pardubice, SHC Cheb 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

8. Hráči, kteří se přihlásí na turnaj českého poháru a chtějí hrát pouze výkonnostní část turnaje, 

budou zařazeni do poslední výkonnostní skupiny a budou platit poloviční vstupné z obvyklé 

částky. Body do českého poháru jim budou započteny v plné výši. 

Lukáš a Tomáš ml. Kahounovi 

4x Ano: BSE United, THC Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky, Big Band 

4x Ne: 1.THC Pardubice, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb 

Zdržel se hlasování: 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

9. Navrhujeme založit mistrovství republiky školních družstev (systém budeme řešit, až budeme 

vědět, že máme podporu asociace v této myšlence). 

Lukáš a Tomáš ml. Kahounovi 

3x Ano: BSE United, THC Stiga-Game Příbram, Big Band 

4x Ne: Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, Stiga HC Benátky 

1x Zdržel se hlasování: 1.THC Pardubice 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

10. Zavést bodování 3 body za výhru a 1 bod za remízu. 

Důvod: možnost většího zamezení nechávání remíz. Při případné dané remíze, tak hráč 

neztrácí jen jeden bod, ale dva body což může při konečném součtu už být více znát než při 

současném stavu bodování. 

SHC Cheb 

3x Ano: SHC Cheb, THC Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky 

5x Ne: 1.THC Pardubice, BSE United, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, Big Band 

Zdržel se hlasování: 



Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

11. Zavést kategorii na MR superveteránů (nad 50 let). 

Důvod: zvyšující se věková hranice hráčů nad 40 i nad 50 let. 

SHC Cheb 

5x Ano: 1.THC Pardubice, SHC Cheb, THC Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky, Big Band 

3x Ne: BSE United, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha 

Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

12. Zavést zpět samotnou kategorii žen na MR. 

Důvod: v kategorii žen je zastoupení jak žen – juniorek, tak i žen – veteránek. Tím je žena – 

veteránka diskriminována, protože při současném systému žena – juniorka hraje dvě různé 

kategorie, kdežto žena – veteránka hrát současně ženy a veterány nemůže. Celkově ženám 

hraní s juniory moc nedá. Kategorie žen by měla být samostatná. 

SHC Cheb 

3x Ano: 1.THC Pardubice, Gladiators Plzeň, SHC Cheb 

4x Ne: BSE United, THC Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky, Big Band 

1x Zdržel se hlasování: HCS Žabka Praha 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

13. Navrhuji rozšířit program MR o dvě další kategorie - starší 50 let a mladší 13 let. Podle zájmu 

a časových možností by se turnaje případně mohly pořádat tak, aby účastnící zvládli zároveň 

odehrát alespoň základní skupinu turnaje veteránů, resp. juniorů, ale hlavním cílem by bylo 

umožnit zahrát si hráčům nad 50 let a pod 13 let vlastní turnaj. 

Stanislav Kraus 

5x Ano: 1.THC Pardubice, SHC Cheb, THC Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky, Big Band 

3x Ne: Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, BSE United (nebyl změněn formát MR) 

Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

14. Navrhuji pravidlo pro sestavení reprezentačního družstva v případě, kdy se nějaký hráč (hráči) 

nominuje na MS/ME přes Světovou ligu a nikoliv přes Český pohár: Pokud se díky svému 

umístění v konečném pořadí Světové ligy na MS/ME nominuje hráč, který se zároveň 

nenominuje přes nominační tabulku Českého poháru a pokud tento hráč v dané sezóně 

Českého poháru odehraje alespoň tři turnaje Českého poháru, pak bude tento hráč zařazen 

do reprezentačního družstva pro MS/ME. Z družstva bude z tohoto důvodu vyřazen v 

nominační tabulce Českého poháru nejhůře umístěný hráč. 

Hráč, který neodehrál v dané sezóně alespoň tři turnaje Českého poháru, nebude do 

reprezentačního družstva zařazen. 

Stanislav Kraus 

6x Ano: 1.THC Pardubice, BSE United, SHC Cheb, THC Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky, 

Big Band 



2x Ne: Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha 

Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

15. Změna systému "klubových účtů". V současné době dostává klub za každého svého člena 

nominovaného na MR (tedy umístěného do 44. místa (včetně) v konečném pořadí Českého 

poháru) na pomyslný klubový účet 500 Kč, za které může "nakoupit" hokeje, či náhradní díly. 

Celkem je tak nyní pro kluby vyhrazena podpora (až) 22 000 Kč. Vzhledem k výsledku 

hospodaření Asociace v několika posledních letech navrhuji snížit výši odměny z 500 na 250 

Kč a zároveň začít stejně odměňovat i nejlepších 5 z konečného pořadí Českého poháru 

nováčků. Celkem by tak bylo pro klubové účty vyhrazeno jen 49 * 250 = 12 250 Kč. Zároveň 

by tím byly nově odměňovány i kluby, které na turnaje Českého poháru přivádí nováčky. 

Nadále by platilo, že odměna by byla připisována jen členům Asociace, kteří budou v den 

konání posledního turnaje ČP sezóny vedeni v některém registrovaném klubu. 

Stanislav Kraus 

3x Ano: 1.THC Pardubice, HCS Žabka Praha, Stiga HC Benátky 

4x Ne: BSE United, Gladiators Plzeň, THC Stiga-Game Příbram, Big Band 

1x Zdržel se hlasování: SHC Cheb 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

16. Navrhuji změnit formát mistrovství republiky. O sobotní turnaj družstev je velký zájem, tento 

turnaj bych nechal beze změny - tedy jedna sobota na konci sezóny by patřila MR družstev. V 

neděli se nyní dopoledne hrají turnaje žen, juniorů a veteránů, odpoledne pak následuje 

pomyslný vrchol sezóny v podobě hlavního turnaje jednotlivců. V tento den ale vidím několik 

problémů: 

- pro účastníky dopoledních turnajů je složité zvládnout zároveň i odpolední hlavní turnaj 

jednotlivců, 

- pro hlavní turnaj jednotlivců se každoročně hledají náhradníci, kteří by doplnili počet 

účastníků do plného stavu. Někteří hráči nemají chuť a zájem hrát v neděli a naopak jsou jiní 

hráči, kteří se (z různých důvodů) nenominovali na MR jednotlivců a přitom o účast zájem 

mají. Výsledkem pak je, že junioři, veteráni a ženy jsou oproti ostatním účastníkům hlavního 

turnaje jednotlivců znevýhodněni únavou z dopoledního programu. Zároveň ale platí, že moc 

nelze změnit hrací systém turnajů žen, juniorů a veteránů, protože někteří účastníci hrají v 

neděli pouze tyto kategorie a nelíbilo by se jim, pokud by se výrazně zmenšil počet zápasů. 

Pro neděli bych tak nově navrhoval, aby se odehrály jen turnaje žen, juniorů, veteránů, 

případně zdravotně hendikepovaných a nově případně i turnaje 50+ a U13. Všechny tyto 

turnaje by mohly začít například v 9:00, účastníky by tak nestresovalo brzké vstávání, resp. 

cestování na místo konání na stávajících 8:00. Turnaje by mohly být odehrány 

plnohodnotným hracím systémem, tj. buď jedna skupina s play-off, v případě většího počtu 

účastníků pak několik základních skupin, po kterých by se odehrála finálová skupina a skupiny 

o umístění. I finálové play-off by mohlo být zvětšeno. 

Výsledkem by mohly být plnohodnotné turnaje, ve kterých by nikdo nemusel šetřit síly na 

odpolední turnaj jednotlivců, všichni účastníci by si zahráli dostatečný počet zápasů. 

Výběr vhodného hracího systému by byl učiněn dle počtu účastníků, vzhledem k zvětšení 

turnajů bych navrhoval pro všechny účastníky startovné 100 Kč. 



Z hlavního turnaje jednotlivců bych udělal otevřený turnaj - zúčastnit by se tak mohli všichni 

hráči bez ohledu na počet odehraných turnajů Českého poháru v dané sezóně. Turnaj by byl 

jednodenní, nahradil by v termínové listině jeden z turnajů Českého poháru. MR by mohlo 

zůstat uzavřeným turnajem pro občany ČR. Startovné na takovémto MR by bylo 200 Kč. 

Je pravdou, že touto změnou by se z MR jednotlivců stal "jen" další turnaj ve stylu turnajů ČP. 

Otevřené MR by ale mohlo přilákat téměř kompletní domácí špičku a mistrem ČR by se tak 

mohl stát i ten, kdo se nemůže účastnit turnajů ČP, respektive kdo se chce soustředit i na zisk 

titulu mezi juniory, veterány, či ženami. 

Pro celodenní MR lze použít stejný hrací systém, jaký je využíván na turnajích Českého 

poháru, nebo lze vymyslet něco podobného systému, jakým se nyní hraje MR. To je věc k 

úvaze, nicméně hlavně by záleželo na počtu účastníků a na připraveném počtu hokejů. 

Stanislav Kraus 

4x Ano: 1.THC Pardubice, BSE United, SHC Cheb, THC Stiga-Game Příbram 

4x Ne: Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, Stiga HC Benátky, Big Band 

Zdržel se hlasování: 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

17. Pokud by zůstal zachován současný formát MR, pak navrhuji zvýšit startovné na MR 

jednotlivců z 50 na 100 Kč a stanovit startovné pro všechny účastníky vedlejších kategorií MR 

(tedy pro turnaje žen, juniorů, veteránů, případně držitelů průkazu ZTP, hráčů nad 50 let a 

pod 13 let) ve výši 50 Kč. Startovné ve vedlejších kategoriích by bylo 50 Kč bez ohledu na 

počet kategorií, kterých by se hráč zúčastnil (tedy např. žena - juniorka by platila jen 50 Kč, 

stejně tak třeba hráč hrající jak turnaj U13, tak turnaj juniorů). 

Stanislav Kraus 

6x Ano: 1.THC Pardubice, BSE United, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, Big Band 

2x Ne: THC Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky 

Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

18. Snížit počet účastníků MR jednotlivců na 36 + 4 divoké karty. 

Martin Ženíšek 

4x Ano: Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, Big Band 

4x Ne: 1.THC Pardubice, BSE United, THC Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky 

Zdržel se hlasování: 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

19. Souhlasíte s termínovou listinou Českého poháru 2018/2019?. 

Výbor Asociace 

8x Ano: 1.THC Pardubice, BSE United, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC 

Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky, Big Band 

Ne: 

Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 



20. Souhlasíte s navrženým rozpočtem pro sezónu 2018/2019? 

Výbor Asociace 

8x Ano: 1.THC Pardubice, BSE United, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC 

Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky, Big Band 

Ne: 

Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

3. Shrnutí výsledků valné hromady 

Valná hromada potvrdila navrženou neúplnou termínovou listinu Českého poháru 2018/2019. 

Konečná podoba termínové listiny bude uveřejněna v nejbližších týdnech. 

Byla schválena možnost uspořádat během mistrovství ČR i samostatné turnaje hráčů nad 50 a pod 13 

let. Dále valná hromada schválila pravidlo pro zařazení hráče nominovaného na MS/ME pouze přes 

Světovou ligu – pokud takovýto hráč v dané sezóně odehraje alespoň tři turnaje Českého poháru, pak 

bude automaticky zařazen do reprezentačního družstva. Pro turnaj jednotlivců mistrovství ČR bylo 

rozhodnuto o zvýšení startovného na 100 Kč, účastníci doprovodných turnajů (žen, juniorů, veteránů, 

hráčů nad 50 let, hráčů pod 13 let, hendikepovaných hráčů) budou nově platit 50 Kč. 

 

 


