
Zápis z pravidelné roční valné hromady České asociace Stiga Game pro rok 2016

Místo konání: internet a Teplýšovice
Datum: 27.8. - 6.9. 2016 a 24.9. 2016
Zapsal: Filip Hamáček

Seznam přítomných

Z jedenácti klubů s hlasovacím právem do valné hromady zasáhlo deset.

Internetového hlasování se zúčastnilo následujících sedm klubů: 1. THC Pardubice, BSE United, 
Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, Big Band, Stiga HC Benátky, THC Stiga Elites.

Prezenčního hlasování se zúčastnilo všech sedm klubů z internetového hlasování a dále další tři 
následující kluby: HC Stiga Kladno, THC Stiga-Game Příbram, THC Třinec.

Žádného z hlasování se nezúčastnil Kamax Kamenný Újezdec.

Program valné hromady

1. Předložení hodnotících zpráv a návrhů prostřednictvím internetu

2. Hlasování o návrzích vyhrazených pro internetové hlasování

3. Hlasování a diskuze o návrzích na prezenční valné hromadě

1. Předložení hodnotících zpráv a návrhů

Výbor  Asociace  předložil  všem  účastníkům  valné  hromady  hodnocení  uplynulé  sezóny,  návrh
rozpočtu a temínové listiny pro příští sezónu 2016/2017. Účastníci byli zároveň požádáni o účast v
hlasování  o  předložených  návrzích.  Předložený  dokument  lze  nalézt  na  adrese
http://www.trefik.cz/stiga/doc/vh16.pdf 

2. Hlasování o návrzích vyhrazených pro internetové hlasování

Návrhy, které byly v internetovém hlasování schváleny (jedná se o všechny předložené návrhy)

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

Tibor Varga

4x ANO (THC Stiga Elites, Stiga HC Benátky, HCS Žabka Praha, BSE United)
1x NE (Gladiators Plzeň)
2x se zdržel (1. THC Pardubice, Big Band)

Nominace na Mistrovství světa 2017 v Liberci do kategorie žen se počítá ze 40% turnajů.



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."

Stanislav Kraus a Vladimír Kraus

7x ANO (THC Stiga Elites, Stiga HC Benátky, HCS Žabka Praha, 1. THC Pardubice, BSE United, 
Gladiators Plzeň, Big Band)
0x NE
0x se zdržel

Výše uvedená změna tedy vchází v okamžitou účinnost.

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.

Stanislav Kraus a Vladimír Kraus

7x ANO (THC Stiga Elites, Stiga HC Benátky, HCS Žabka Praha, 1. THC Pardubice, BSE United, 
Gladiators Plzeň, Big Band)
0x NE
0x se zdržel

ČASG byla stručně informována o stavu připrav MS. Seznam věcí a úkolů, odhad nákladů a 
seznam členů ČASG, kteří se o zajištění MS budou starat, bude sestaven v nejbližší době.

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.

Stanislav Kraus a Vladimír Kraus

7x ANO (THC Stiga Elites, Stiga HC Benátky, HCS Žabka Praha, 1. THC Pardubice, BSE United, 
Gladiators Plzeň, Big Band)
0x NE
0x se zdržel

Výše uvedený návrh vchází v účinnost prvním turnajem Českého poháru 2016/2017.



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

Výbor Asociace

7x ANO (THC Stiga Elites, Stiga HC Benátky, HCS Žabka Praha, 1. THC Pardubice, BSE United, 
Gladiators Plzeň, Big Band)
0x NE
0x se zdržel

Termínová listina pro Český pohár 2016/2017 byla schválena.

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

Výbor Asociace

7x ANO (THC Stiga Elites, Stiga HC Benátky, HCS Žabka Praha, 1. THC Pardubice, BSE United, 
Gladiators Plzeň, Big Band)
0x NE
0x se zdržel

Rozpočet pro sezónu 2016/2017 byl schválen.

3. Hlasování a diskuze o návrzích na prezenční valné hromadě

7. Diskuze o nasazování hráčů do turnajů Českého poháru dle computeru.
Kluby vzhledem k odsouhlasení návrhu č. 4 na internetu nevyžadovaly další hlasování a byly 
spokojeny s pravidly popsanými v návrhu č. 4.

8. Hlavní téma prezenční VH: Mistrovství světa 2017 v Liberci
Kluby byly stručně seznámeny s průběhem příprav od jednoho z organizátorů, Miloše Ševra. Dále 
byly seznámeny s prosbou na jednotlivé kluby, že bude třeba poskytnout nehrající dobrovolníky 
(kteří mají zkušenosti s pořádáním stolně hokejových akcí) pro všechny hrací dny mistrovství světa.
Některé kluby nezávazně přislíbily pomoc členů svých klubů.

9. Návrh semifinálových skupin od Václava Pikla (celý návrh je k vidění v předloženém dokumentu
k valné hromadě). Kluby byly seznámeny s motivací k trojfázovému hracímu systému Českého 
poháru. Kluby byly vyzvány k diskuzi a hlasování, zda se dále budou zabývat podobným modelem 
hracího systému Českého poháru.
Byla položena následující otázka: „Přejí si kluby, aby se Asociace dále zabývala systémem se 
semifinálovými skupinami a aby výbor vytvořil přesný návrh hracího systému?“

1x ANO (THC Stiga Elites)
3x NE (BSE United, HCS Žabka Praha, Big Band)
6x se zdržel (1. THC Pardubice, Gladiators Plzeň, Stiga HC Benátky, HC Stiga Kladno, THC Stiga-
Game Příbram, THC Třinec)

Valná hromada si nepřeje, aby se asociace dále zabývala systémem semifinálových skupin. 
Nezavrhuje však budoucí jednání na podobné návrhy.


