
Pravidelná valná hromada České asociace Stiga Game pro rok 2016

Pravidelná letní valná hromada ČASG pro rok 2016 je vedena kombinovaným způsobem. V prvním
sledu se jedná o internetovou Valnou hromadu s hlasováním o vybraných otázkách, zejména o těch,
které jsou neodkladné, a nebo o těch, které nevyžadují větší diskuzi. Druhá část letní valné hromady
pak proběhne během prvního turnaje Českého poháru sezóny 2016/2017 a bude se zde jednat o
ostatních bodech.
V internetové části VH mohou zástupci klubů s hlasovacím právem hlasovat na e-mailové adrese 
předsedy Asociace Filipa Hamáčka hamacekf@gmail.com v termínu 27.8. – 6.9.

Výsledky hlasování budou po skončení valné hromady uveřejněny včetně toho, jak kluby hlasovaly.

Pokud se během valné hromady objeví  náměty na další hlasování nebo pokud skončí  některé
hlasování s nerozhodným počtem hlasů, bude hlasování zařazeno do prezenční části při prvním
turnaji Českého poháru.

Dle bodu 21 Stanov Asociace mají hlasovací právo následující kluby: 1. THC Pardubice, BSE
United, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, HC Stiga Kladno, Big Band, Stiga HC Benátky, THC
Stiga-Game Příbram, THC Stiga Elites, THC Třinec a Kamax Kamenný Újezdec

Celkem tedy může hlasovat 11 klubů.

Dokument sestavil Výbor Asociace.
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1. Shrnutí sezóny 2015/2016

Český pohár 2015/2016

V následující tabulce je shrnut počet účastníků turnajů Českého poháru v sezóně 2015/2016

Czech Open - Praha 123

Brno 71

Praha - Vysočany 67

Litomyšl 66

Praha - Satalice 66

Teplýšovice 60

Milovice 57

Kladno 55

Pelhřimov 49

Cheb 46

Celkem 660

Celkem jsme na turnajích Českého poháru zaznamenali 660 účastí, o které se postaralo 189 hráčů. 
Na jednoho hráče tedy připadá 3,49 účastí.

V následující tabulce je uvedeno porovnání celkového počtu účastí na turnajích ČP této sezóny s 
předchozími sezónami.

Sezóna Účastí

2015/2016 660

2014/2015 639

2013/2014 734

2012/2013 735

2011/2012 683

2010/2011 772

2009/2010 696

2008/2009 721

2007/2008 755

2006/2007 775

2005/2006 729

2004/2003 641

2003/2002 691

2002/2001 640

2001/2002 530



V uplynulé sezóně je opět vidět nízký počet účastníků turnajů Českého poháru, byť vyšší než v
sezóně předešlé. Jedním z důvodů tohoto nízkého počtu účastníků je nadále nízký počet nováčků a
mladých hráčů. Dále je třeba zmínit horší kvalitu hokejů než v předešlých letech.

Vítězem ČP 2015/2016 v kategorii jednotlivců je, stejně jako v sezóně předešlé, Patrik Petr. Druhé
místo patří Zdeňku Matouškovi ml., třetí Filipu Hamáčkovi.

Nejlepším nováčkem se stal Miroslav Uhlíř, následovaný Radkem Bidlem a Milanem Šafránkem.

Mezi ženami byla nejlepší  Hana Marešová, druhé místo obsadila Iva Mašková, třetí pak Aneta
Pohořalá.

Nejlepším juniorským hráčem se stal  Jiří Chylík, druhý byl Michal Kobrle, třetí skončil Samuel
Hána.

Mezi veterány obsadil první místo Pavel Plešák, druhé Daniel Matýsek, třetí Václav Pikl.

V klubové soutěži zvítězil tým HCS Žabka Praha, druhý skončil tým THC Stiga Elites, třetí Big
Band Praha.

Mistrovství republiky 2016

Mistrovství republiky se uskutečnilo v Třinci. Turnaje družstev se zúčastnilo 13 týmů. V nesmírně
dramatickém finálovém souboji došlo na další reprízu zápasu Žabky Praha a Elites. Pražský tým na
rozdíl od loňské porážky letos dokázal otočit nepříznivý vývoj finále a zvítězil 11:10. Třetí místo
obsadil domácí tým THC Třinec, ten porazil v souboji o bronz hráče Big Bandu Praha.

Do turnaje veteránů zasáhlo 18 hráčů. Dramatické finále obstaral souboj Jan Dryák – David Šmíd.
První jmenovaný dokázal v rozhodujícím pátém utkání strhnout vítězství na svou stranu a stal se tak
opět Mistrem republiky v kategorii veteránů. Souboj o bronz obstaral neméně zajímavý střet dvou
domácích hráčů. Petr Turoň prohrával s Janem Ciencialou již 0:2 na zápasy,  sérii však dokázal
otočit a získal po svém šťastném návratu mezi stolní hokejisty třetí místo.

Nový turnajový systém nabídlo propojení kategorií žen a veteránů. Do této částečně spojené soutěže
naskočilo 10 chlapců, dívek a žen. 8 účastníků patřilo do kategorie juniorů, 4 do kategorie žen, tedy
2 dívky zasáhly do obou kategorií.  V juniorské  části  turnaje  vyhrál  Michal  Kobrle  nad Jirkou
Chylíkem 3:1 na zápasy. Třetí místo obsadil Jan Sládek, jenž si poradil se Samuelem Hánou. V
dámské části  turnaje si  nejlépe vedla Aneta Pohořalá,  ta ve finále porazila 3:0 na zápasy Hanu
Marešovou. Třetí místo brala Iva Mašková po souboji s domácí Kateřinou Teperovou.

Ve 48 členném startovním poli se v Třinci hrálo o titul Mistra republiky v kategorii jednotlivců.
Základní  skupiny přinesly  odstoupení  Jana  Dryáka,  mezi  finálovou  šestnáctkou  však  nechyběl
nikdo další z favoritů. Překvapení však přineslo první kolo play-off. Hned ve čtvrtfinále v turnaji
skončil  obhájce  loňského  titulu,  Zdeněk  Matoušek  ml.  Tomu  stopku  vystavil  Leoš  Hvižď.  Ze
semifinále postoupil Patrik Petr přes Kryštofa Lebla a Lukáš Turoň přes Leoše Hviždě. Ve finále
získal pro domácí tým první místo Lukáš Turoň, porazil Patrika Petra 4:1 na zápasy. Třetí místo
vybojoval Leoš Hvižď, jenž porazil 3:2 na zápasy Kryštofa Lebla.



Mistrovství Evropy 2016

Česká výprava v zastoupení 14 hráčů se vydala na vrcholnou akci světového stolního hokeje do
Tallinnu.

V turnaji žen a ženských družstev nemělo Česko zastoupení. V konkurenci 5 ženských družstev se
vítězkami staly Rusky, jež porazily ve finále Ukrajinky, v souboji o třetí místo uspěly Švédky před
Lotyškami.

Do turnaje žen naskočilo 22 hráček. Nejlépe si vedla Viktoria Noselevskaya, jež ve finále porazila
domácí  Marii  Saveljevu.  Třetí  stupínek získala  Viktoria  Laricheva z  Ruska,  ta  porazila  čtvrtou
Caroline Erikssonovou ze Švédska.

V turnaji juniorských družstev se představilo 9 tříčlenných týmů, včetně týmu z České republiky.
Naši však ve složení Jiří Chylík, Samuel Hána, Lukáš Kahoun a Jakub Matýsek nedokázali získat
ani jedno vítězství a s jedinou remízou skončili na 8. místě. Turnaj vyhráli Rusové před Ukrajinci a
Lotyši.

Do turnaje juniorů zasáhlo 37 mladíků, což je o 17 více než na loňském mistrovství světa. Žádný z
Čechů se bohužel neprobojoval do osmičlenného play-off. Nejlepším naším hráčem byl Jiří Chylík,
jenž obsadil 14. místo. Mezi dalšími pak byl Samuel Hána na 18. místě, Jakub Matýsek na 28. místě
a Lukáš Kahoun na 32. místě. Turnaj vyhrál Veniamin Gerasimov z Ruska, druhé místo patřilo
Dmytro Litvinyukovi z Ukrajiny, třetím byl Kevin Eriksson z Finska.

Do turnaje veteránských družstev zasáhlo 11 týmů. Nechyběl mezi nimi ani výběr České republiky
ve složení Pavel Plešák, Daniel Matýsek, Václav Pikl a Miloš Ševr. Právě tato čtveřice dosáhla na
jedinou medaili z oficiálních kategorií. Naši sice v semifinále nestačili na Švédsko, o třetí místo si
však spravili náladu a porazili tým Lotyšska. Ve finále české přemožitele překonal tým z Ruska a
turnaj vyhrál.

Do turnaje veteránů zasáhlo 48 hráčů. Češi nenavázali na dobré výkony z veteránských družstev.
Nejlepším umístěním našich bylo 13. místo Miloše Ševra. Dalšími byli 15. Daniel Matýsek, 21.
Pavel Plešák a 26. Václav Pikl. Turnaj vyhrál Alexey Titov z Ruska, jenž ve finále porazil Anderse
Ekestubbeho ze Švédska. Třetí místo bral Lars Henriksson ze Švédska.

V kategorii  Open  družstev  se  kromě  českého  výběru  představilo  dalších  10  týmů.  Český  tým
nastoupil do turnaje družstev (stejně jako do následného turnaje jednotlivců) ve složení Patrik Petr,
Kryštof  Lebl,  Miroslav  Černoch,  Jiří  Chylík,  Pavel  Plešák,  Martin  Ženíšek,  Daniel  Matýsek,
Kryštof Herold, Tibor Varga a Václav Pikl. V základní skupině naši zaznamenali 3 výhry a 2 prohry,
což jim stačilo na postup do play-off ze třetího místo. Hned v prvním kole zastavil cestu našeho
výběru tým Švédska, což Čechy poslalo pouze do bojů o 5. místo. Díky vítězství nad domácím
Estonskem se mohli čiše utkat s Ukrajinou. Po 5 kolech výsledek ukazoval remízu 10:10 a tak
musel na řadu přijít souboj kapitánů. V tomto utkání Patrik Petr nestačil na Dmytra Litvinyuka, jenž
předvedl  kontroverzní  výkon,  se  kterým vyhrál  1:0.  Češi  tak nakonec  obsadili  6.  místo.  Vítězi
turnaje se stali hráči Ruska, kteří porazili ve finále Lotyšsko. Bronz bral tým Finska.

124 hráčů čítala startovní listina turnaje jednotlivců.  Nejlépe si  z našich vedl Patrik Petr,  který
skončil v jedné ze dvou finálových skupin na 9. místě, což mu pohodlně stačilo na postup mezi
play-off, které tentokrát čekalo na nejlepších 32. Patrik Petr však hned v prvním kole narazil na Ahti
Lampiho z Finska a turnaj pro něj skončil po sérii 1:4. Patrik Petr nakonec obsadil celkové 25.
místo. Dalšími pak byl Pavel Plešák na 48. místě, Jiří Chylík na 53. místě, Kryštof Lebl na 60.
místě, Václav Pikl na 64. místě, Daniel Matýsek na 72. místě, Tibor Varga na 75. místě, Miroslav



Černoch na 76. místě, Martin Ženíšek na 88. místě a Kryštof Herold na 92. místě. Turnaj vyhrál
Edgars Caics z Lotyšska, který ve finále porazil Alexeye Zaharova z Ruska. Třetí pak skončil Hans
Österman ze Švédska.

Českým reprezentantům se dařilo v neoficiálních kategoriích. V kategorii hráčů nad 50 let si mezi
23 hráči zahrál Pavel Plešák, Václav Pikl a Miloš Ševr. První dva jmenovaní se dokonce dostali do
finále. Tam byl úspěšnější Pavel Plešák, který se po titulu neoficiálního mistra světa z Petrohradu
stal i neoficiálním mistrem Evropy z Tallinnu. Vicemistrem je pak Václav Pikl. Třetí místo bral
Alexandr Zaytsev z Ruska. Miloš Ševr obsadil 10. místo.

I v neoficiální kategorii hráčů do 13 let zanechala Česká republika medailovou stopu. Mezi 24 hráči
si zahrál Jakub Matýsek a vedl si velmi dobře, obsadil 3. příčku. Vítězem turnaje se stal Evgeniy
Matantsev z Ukrajiny, jenž ve finále porazil Artema Blinova z Ruska.

Následující  tabulka  ukazuje  pořadí  národů  podle  medailových  umístění  (oficiální  i  neoficiální
kategorie).

zlato stříbro bronz

Rusko 6 2 2

Ukrajina 2 3 0

Česko 1 1 2

Lotyšsko 1 1 1

Švédsko 0 2 3

Estonsko 0 1 0

Finsko 0 0 2

Propagační akce v rámci ČASG

V sezóně 2015/2016 proběhly 2 vydařené předváděcí akce stolního hokeje ve spolupráci ČASG a
firmy Stiga.  Jmenovitě šlo o prezentaci  stolního hokeje na festivalu Sporťáček v hokejové hale
v Praze – Holešovicích. Šlo o dětskou náborovou akci do pražských klubů ledního hokeje, stolní
hokej zde byl doplňkovým stanovištěm.
Druhou  akcí  bylo  uspořádání  turnaje  a  propagace  stolního  hokeje  při  každoročním  srazu
hokejových fanoušků, který se pro tentokrát konal v Litvínově.
Poděkování patří  dobrovolníkům z řad ČASG při  účasti  na těchto akcích,  jmenovitě pak Jiřímu
Chylíkovi a Tomáši Jedličkovi.

V sezóně 2015/2016 se stolní hokej  dočkal také propagace v médiích.  Kromě médií,  které byly
přítomny právě při propagačních akcích, se stolní hokej dostal do řady lokálních médií, především
díky pořadatelům turnajů Českého poháru a mistrovství republiky. K příležitosti Czech Open 2016
v Praze  byla  přítomna  Česká  televize,  ta  zde  natočila  reportáž,  která  se  objevila  během
přestávkového programu Buly Hokej živě utkání Euro Hockey Tour Česká republika – Švédsko.



Turnaj světové ligy na Slovensku za podpory ČASG

Za podpory ČASG se mezi turnaje světové ligy opět zařadil turnaj na Slovensku. Díky spolupráci
SASH (Slovenské asociace), THC Predators, SHK Bieli Zraloci Nové Zámky a ČASG se podařilo
do Nových zámků přilákat mnoho slovenských hráčů, kromě nich také české a maďarské účastníky.
Nechyběl ani prezident ITHF Simon Thomas.



2. Nadcházející sezóna 2016/2017

Termínová listina pro Český pohár 2016/2017

V následující tabulce je uveden návrh na termínovou listinu Českého poháru. Pořadatel a termín
mistrovství republiky zůstává stále nejistý.

Místo konání Termín
Teplýšovice 24.9.
Plzeň 15.10.
Litomyšl 5.11.
Praha 10.12.
Brno 21.1.
Cheb 18.2.
Pelhřimov 4.3.
Příbram 1.4.
Czech Open, Praha 22.4.
Milovice 20.5.

Mezinárodní termínová listina 2016/2017

V následující tabulce je uvedena mezinárodní termínová listina pro sezónu 2016/2017

Lemont, USA WTHT 30.7.
Shymkent, Kazachstán WTHT 6.8.
Stavanger, Norsko Major 3.9.
Edmonton, Kanada WTHT 17.9.
Incukalns, Lotyšsko WTHT 24.9.
Kranj, Slovinsko WTHT 8.10.
Bern, Švýcarsko WTHT 22.10.
Toronto, Kanada WTHT 5.11.
Petrohrad, Rusko Major 12.-13.11.
Stockholm, Švédsko WTHT 19.11.
Riga, Lotyšsko Super Series 3.-4.12.
Kursk, Rusko WTHT 7.1.
Anaheim, USA WTHT 28.1.
Malmö, Švédsko Super Series 11.2.
Minsk, Bělorusko WTHT 25.2.
Nové Zámky, Slovensko WTHT 11.3.
Budapešť, Maďarsko WTHT 12.3.
Moskva, Rusko Super Series 18.-19.3.
Detroit, USA WTHT 25.3.
Tallinn, Estonsko WTHT 1.4.
Kyjev, Ukrajina WTHT 8.4.
Czech Open Praha, ČR Super Series 22.4.
Turku, Finsko Major 6.5.
Berlín, Německo* WTHT 13.5.
Bronderslev, Dánsko WTHT 20.5.
Montreal, Kanada WTHT 3.6.
Liberec, ČR MS 16.-18.8.

* Po turnaji v Berlíně končí kvalifikace na MS přes turnaje světové ligy.



Události sezóny 2016/2017

V poslední době roste popularita a herní kvalita stolního hokeje v zahraničí. Pokračující rozmach
můžeme očekávat i v sezóně 2016/2017, tomu napovídá i výrazný nárůst počtu turnajů světové ligy
ze 20 na 26 turnajů. Turnaje světové ligy jsou v sezóně 2016/2017 na programu v několika nových
či staronových destinacích, jde o Kazachstán, Bělorusko, Maďarsko, Estonsko a Dánsko. Zvyšuje
se také (a očekávejme, že se bude zvyšovat i nadále) kvalita hráčů v některých zemích. Na prvním
místě  je  nutné  jmenovat  Ukrajinu  s  velkým  množstvím  mladých  kvalitních  hráčů.  Dalšími
rozvíjejícími se zeměmi je Bělorusko, Kazachstán, Estonsko a také Německo. Nárůst zájmu o stolní
hokej je viditelný také ve Švédsku.

Hlavní událostí sezóny 2016/2017 bude bez pochyb Mistrovství světa v Liberci 2017. Mistrovství
světa se tak vrací do České republiky po dlouhých 16 letech. Kromě toho, že se bude jednat o
přehlídku světové  herní  extra  kvality stolního  hokeje,  se  jedná  také  o organizátorsky nesmírně
náročnou akci. Turnaj pořádá klub THC Stiga Elites za podpory ČASG. Přípravy na turnaj jdou
prozatím (dle organizátorů) podle plánu. Od ČASG se očekává především asistence v podobě lidské
pomoci.  Bude  třeba  minimálně  6  dobrovolníků z  řad  ČASG  na  každý  hrací  den  turnaje.
Organizátor nabízí příspěvek na cestu a ubytování (jeho výše bude specifikována později).
Pro mistrovství světa má pořadatelská země k dispozici oproti ostatním státům větší počet míst pro 
kvalifikanty. Na MS v Liberci se kvalifikuje z Českého poháru:
- 12 hráčů do kategorie jednotlivců
- 4 hráčky do kategorie žen
- 4 hráči do kategorie juniorů
- 4 hráči do kategorie veteránů.
Navíc  se  také  může  zúčastnit  jeden  tým  v  kategorii  Open  družstev,  jeden  tým  v  kategorii
juniorských družstev, jeden tým v kategorii veteránských družstev a jeden tým v kategorii ženských
družstev. Na soupisce kategorie Open družstev může být až 10 hráčů, ostatní kategorie družstev
mají na soupisce až 5 hráčů. Uskuteční se také neoficiální kategorie do 13 let a nad 50 let. Do těchto
kategorií není počet hráčů nikterak omezen, neexistují žádná kvalifikační kritéria.

Kvalifikační kritéria Českého pohárů jsou nezměněna (s výjimkou kategorie žen, o které se bude
hlasovat).
Druhou  možností,  jak  se  kvalifikovat  na  mistrovství  světa  je  kvalifikace  ze  Světové  ligy.  V
závislosti  na výsledku srpnového hlasování ITHF se kvalifikují  další  hráči na mistrovství světa
(kteří se počítají navíc k hráčům kvalifikovaným z národních kvalifikací). Očekává se, že návrh
bude schválen. Ze Světové ligy se na MS kvalifikuje dalších 10 nejlepších hráčů (nejvýše však 3 z
každého státu). Bude-li v nejlepších 10 hráčích obhájce titulu z Petrohradu Maxim Borisov, pak se
kvalifikuje i 11. hráč ze světové ligy. Projde-li návrh při hlasování ITHF, kvalifikuje se ze světové
ligy nejlepších 20 hráčů (nejvýše však 3 z každého státu), kvalifikační místo není přenosné na 21.
hráče. Projde-li návrh při hlasování ITHF, pak se dále kvalifikují na MS juniorů 3 nejlepší junioři ze
Světové ligy (nejvýše však 1 z každé země), obdobně také 3 veteráni a 3 ženy. Při neschválení
návrhu se dodatečně nekvalifikuje žádný junior, veterán a žena.
V teoretickém případě tedy může hrát na MS v kategorii jednotlivců až 15 hráčů z České republiky
a až 5 hráčů v kategorii juniorů, veteránů a žen.

3. Stav členské základny

Od  minulé  letní  valné  hromady  se  u  Asociace  nezaregistroval  žádný  nový  klub,  počet
registrovaných klubů je tedy 18. Nezaregistroval se ani žádný nový hráč, celkem je tak v ČASG
zaregistrováno 388 hráčů.



4. Zpráva o hospodaření Asociace v sezóně 2015/2016

autor: Stanislav Kraus

Tato zpráva shrnuje hospodaření České asociace Stiga Game, z.s. (Asociace) v období od 7.7.2015
do 1.7.2016.

Finanční majetek Asociace byl na začátku sledovaného období (k 7.7.2015) následující:

Hotovost na pokladně: 580,- Kč.

Peníze na účtu: 112 881,14 Kč.

Celkem: 113 461,14 Kč.

Příjmy Asociace

Ve sledovaném období byly příjmy Asociace následující:

 

Hlavním příjmem bylo  vybrané  startovné.  Asociace  během sledovaného  období  pořádala  deset
turnajů Českého poháru,  kterých se zúčastnilo  660 hráčů, 69 z  nich zaplatilo snížené startovné
(nováčci, hráči mladší 15 let, držitelé průkazu ZTP). Celkem tak bylo na startovném na turnajích ČP
vybráno 125 100,- Kč. Do vybraného startovného je dále započteno startovné z mistrovství Repub-
liky (2 400,- z turnaje jednotlivců a 3 250,- z turnaje družstev) a poplatek 150,- Kč za tři ohlášená
hostování. Celkem tak bylo získáno 130 900,- Kč.

Během sledovaného období byly prodány hokeje a náhradní díly celkem za 38 515,- Kč. Soupis je
uveden v následující tabulce:

Některé nákupy byly zčásti hrazeny z klubových účtů, zcela bezplatné klubové odběry nejsou do
přehledu zahrnuty.

Příjmy Asociace ve sledovaném období byly ve výši 169 424,93 Kč.



Výdaje Asociace

Ve sledovaném období byly výdaje Asociace následující:

Dotace účastníkům ME 2016 byla vyplacena 14 hráčům ve výši 1 500,- Kč.

Odměna pořadatelům turnajů Českého poháru byla vyplácena ve výši 60,- Kč za účastníka bez
ohledu na to, zda hráč hradil plné startovné, či jen poloviční – nováčkovské, nebo dokonce žádné.
Minimální výše odměny je ve výši 4 000,- Kč. Pořadatelům Czech Open (klub HCS Žabka Praha)
byla dle dohody vyplacena odměna ve výši 30,- Kč za účastníka (tedy 3 690,- Kč). Pořadatelům mi-
strovství Republiky byla vyplacena odměna 8 000,- Kč.

Od českého distributora Stiga hokejů byly během sledovaného období zakoupeny hokeje a náhradní
díly za 47 259,- Kč. Převážná část nákupů byla učiněna za účelem následného prodeje, nebo pro vy-
užití bezplatné podpory klubům na základě výsledků Českého poháru.

Tři hráči (Z. Matoušek ml., P. Petr, M. Hvižď) v sezóně čerpali odměnu (finanční dotaci cesty na
turnaj  Světové ligy)  za umístění  na prvních  třech místech  v konečném pořadí  Českého poháru
2014/2015 a MR 2015 v celkové výši 5 500,- Kč.

Do položky Ostatní je zahrnut nákup inkoustu do tiskárny, lepicích pásek, nového razítka ČASG,
Silkalu, bankovní poplatky apod.

Celkem byly výdaje ve sledovaném období ve výši 171 648,- Kč

Na základě konečného pořadí Českého poháru 2015/2016 vznikl většině registrovaných klubů další
nárok na podporu od Asociace – klub může za každého svého člena - člena Asociace - umístěného
mezi nejlepšími 44 hráči ČP odebrat od Asociace hokeje a příslušenství v hodnotě 500,- Kč. Tato
částka byla připočtena k případnému zůstatku z minulé sezóny, přičemž nejvýše se do další sezóny
převedla  částka  500,-  Kč.  V  následující  tabulce  je  uveden  stav  dosud  nevyčerpané  podpory
jednotlivým klubům k 1.7.2016. Uvedené částky se nemusí stát výdajem Asociace, pokud kluby
odeberou například použité hokeje.



Celkem tak klubům zbývá odebrat podporu v hodnotě 25 970,- Kč.

Ve sledovaném období navíc vznikl nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého poháru
2015/2016 a třem nejlepším z mistrovství Republiky 2016 nárok na finanční podporu při jejich
cestě na turnaje Světové ligy 2016/2017. Konkrétně jde o Patrika Petra (2 500,- Kč), Lukáše Turoně
(1 500,- Kč), Zdeňka Matouška ml. (1 000,- Kč), Leoše Hviždě (500,- Kč) a Filipa Hamáčka (500,-
Kč). Peníze ale budou vyplaceny až po účasti na turnaji Světové ligy a po doložení výdajů. Celkem
je za tímto účelem rezervováno 6 000,- Kč, které se ale stanou výdajem až v příštím období.

Hmotný majetek Asociace
Asociace vlastní v tabulce uvedené nové náhradní díly, které jsou určené především k prodeji a
opravě rozbitých hokejů.

Asociace  dále  vlastní  40  hokejů s  kompletním příslušenstvím,  které  byly použity zatím jen  na
turnaji Czech Open 2016, 40 hokejů s kompletním příslušenstvím, na kterých se odehrála sezóna
2015/2016  a  37  starších  hokejů  s  kompletním  příslušenstvím.  Za  evidenci  děkuji  Zdeňkovi
Matouškovi.



Bilance
Při porovnání příjmů a výdajů je vidět, že Asociace hospodařila během sledovaného období se ztrá-
tou ve výši 2 223,07 Kč.

Závěr

Finanční majetek Asociace je k 1.7.2016 následující.
Hotovost na pokladně: 380,- Kč.
Peníze na účtu: 110 858,07 Kč.
Celkem: 111 238,07 Kč.



4. Rozpočet pro sezónu 2016/2017

Příjmy Asociace

Celkem jsou očekávány příjmy ve výši 165 000,- Kč

Výdaje Asociace

Celkem jsou očekávány výdaje ve výši 135 250,- Kč.

V následující tabulce jsou uvedeny odměny za dopravu hokejů pro pořadatele jednotlivých turnajů
ČP a MR za předpokladu, že hokeje budou vždy odvezeny z Prahy a po turnaji přivezeny zpět do
Prahy. Je v zájmu (Asociace a i) pořadatelů, aby se pokusili ušetřit svůj čas a pokud je to možné tak
aby se pokusili dohodnout s pořadateli předcházejícího turnaje a odvézt hokeje přímo bez nutnosti
jejich uskladnění v Praze. Pokud pořadatelé nejsou sami schopni zajistit dopravu hokejů, postará se
o dopravu výbor ČASG.



Celkem je na odměny za dopravu vyčleněno 17 250,- Kč.

Návrh rozpočtu pro sezónu 2016/2017 vychází s přebytkem 29 750,- Kč. Na obou stranách bilance
jde o orientační částky, které se mohou od skutečnosti velmi lišit v závislosti na počtu účastníků
turnajů ČP, prodeji starých hokejů, výdajích spojených s pořádáním Czech Open 2017 atd. V návrhu
nejsou vůbec uvažovány výdaje s konáním MS 2017 v Liberci – jejich výši v této chvíli nedokážu
odhadnout.



6. Přehled navržených hlasování a námětů k diskuzi

Návrhy, o kterých se bude hlasovat prostřednictvím internetu (návrhy 1-6):

1. Navrhuji, aby se nominace na MS (pouze pro rok 2016) do kategorie žen počítala ze 40% turnajů 
místo původních 50%.

Tibor Varga

2. Návrh: Změna článku 3 Organizačního řádu ČASG stanovující možnost konání pravidelné valné 
hromady ČASG po internetu. Místo stávající formulace "Valná hromada se může ve výjimečných 
případech konat i prostřednictvím internetu. S tímto způsobem ale musí souhlasit nejméně tři 
čtvrtiny klubů s hlasovacím právem. Na internetu lze i hlasovat, ale pouze o běžných záležitostech 
Asociace." by nově platilo:
"Pravidelná roční valná hromada se zpravidla koná prostřednictvím internetu. Prezenční valná 
hromada se zorganizuje pouze na základě rozhodnutí nadpolovičního počtu klubů s hlasovacím 
právem, nebo z rozhodnutí výboru Asociace."

Odůvodnění: Návrh v podstatě jen upravuje Organizační řád tak, aby odpovídal situaci mnoha 
posledních let, kdy většina klubů preferuje internetovou pravidelnou roční valnou hromadu.

Stanislav Kraus a Vladimír Kraus

3. Návrh: Navrhujeme, aby byla valná hromada ČASG informována o stavu příprav MS 2017 a to 
včetně seznamu věcí a úkolů, které bude ČASG zajišťovat, odhadu nákladů ČASG na pořádání MS 
a jmen členů ČASG, kteří se o zajištění MS ze strany ČASG budou starat. Informace by měly být 
předloženy nejpozději na prvním turnaji ČP 2016/2017.

Odůvodnění: Od rozhodnutí o pořádání MS v Liberci nebyly členům ČASG předloženy žádné další 
informace o konání MS. Není tedy jasné, kolik bude ČASG pořádání MS v Liberci stát, co všechno 
bude muset ČASG zajistit, natož aby bylo známo, jak se vše zajistí. Pokud má ČASG garantovat 
ITHF uspořádání kvalitního MS, pak je nutné nejpozději na začátku sezóny vědět, kdo, jak a za 
kolik zajistí věci požadované organizátory MS po ČASG.

Stanislav Kraus a Vladimír Kraus

4. Návrh: Pokud se hráč účastní turnaje ČP a nehrál na žádném z posledních 15 předchozích turnajů
ČP, pak pro nasazení do turnaje započítat průměr jeho předchozích dvou umístění na turnajích ČP 
(nezáleží na tom, před jakou dobou tyto turnaje proběhly). Pokud se hráč účastnil dosud pouze 
jediného turnaje ČP, pak bude použito toto umístění.

Odůvodnění: V současné době je takový hráč nenasazen, tedy počítán do turnaje jako nováček. 
Navrhovaná změna stávající nelogičnost mění a zachovává princip použití Computeru, který lépe 
než WR zohledňuje vzájemnou sílu hráčů startujících na ČP.
Po odehrání jednoho turnaje je již dle stávajících pravidel počítán do dalších startů výsledek z 
tohoto turnaje a situaci není nutno dále řešit.
Navrhovaná změna fakticky ruší omezení na 15 posledních turnajů, ze kterých se sleduje umístění 
hráče pro nasazování. Průměr dvou posledních turnajů je brán z důvodu získání lepšího odhadu síly 
hráče startujícího po delší době.

Stanislav Kraus a Vladimír Kraus



5. Souhlasíte s termínovou listinou Českého poháru 2016/2017?

Výbor Asociace

6. Souhlasíte s navrženým rozpočtem pro sezónu 2016/2017?

Výbor Asociace

Návrhy a podněty, které budou předmětem Valné hromady během prvního turnaje ČP 2016/2017:

7. Computer ano, či ne? Letos v Brně se sešlo hned několik hráčů, kteří se na ČP vrátili po delší 
době. Současný losovací systém je ohodnotil stejně jako úplné nováčky. Dokonce se stalo, že asi 
6letý kluk byl ve stejném koši jako třeba Marie Zajícová a o koš výš než například Michal Zunka! 
To nedává smysl a podle okolností to může vést k nevyváženým základním skupinám. Zajímalo by 
mě, jestli by se našlo dost klubů na podporu jedné z možných alternativ. 

Uvažovat se dá o následujících možnostech:
• nahradit Computeru světovým žebříčkem ITHF (ten reflektuje herní aktivitu za posledních 5

let oproti cca 1,5 roku Computeru a navíc elegantně řeší nasazení pseudo-nováčků z ciziny),
• upravit Computer tak, aby bral v úvahu delší časový úsek,
• ponechat Computer tak, jak je, ale u vracejících se hráčů se podívat na jejich poslední (1-3?) 

účasti a adekvátně je ohodnotit.

Kryštof Herold

8. Hlavní téma prezenční části VH na prvním turnaji ČP: Mistrovství světa v Liberci 2017

9. Nápad se semifinálovými skupinami:
Odstranilo by se vyřazování nejlepších hned po základní skupině třeba i z důvodu rozlosování.

Následující tabulka ukazuje přehled možné podoby:

Celkový počet hráčů turnaje do 29 30-44 45-59 60-88 89-132
Počet základních skupin   3 4 6
Počet hráčů v zákl.skupinách   15-20 15-22 14-22
Počet postupujících do semi.sk.   12 10 11
Počet semifinálových skupin  2 2 2 3
Počet hráčů v semi.skupinách  15-22 18 20 22
Počet postupujících do finál.sk.  12 12 12 12/16
Počet finálových skupin 1 1 1 1 2
Počet hráčů ve finál.skup. do 29 24 24 24 18/24
Počet hráčů do play-off 16 16 8/16 8/16 8/12/16

Maximální počet zápasů 48 53 58/63 58/63  

Výsledky ze základních a semifinálových skupin by se dále započítávaly. Detailní počty jsou na 
zvážení.

Václav Pikl


