
Pravidelná valná hromada České asociace Stiga Game, z.s. pro rok 2018 

Pravidelná letní valná hromada České asociace Stiga Game, z.s. (Asociace) pro rok 2018 probíhá internetovou 

formu. V tomto dokumentu najdete hodnotící zprávy o stavu Asociace, návrhy a připomínky zaslané členy 

Asociace. Hlasovat mohou zástupci klubů s hlasovacím právem na e-mailovou adresu Asociace 

stiga@stolnihokej.cz po celou dobu valné hromady: 6. srpna – 16. srpna 2018. 

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

během valné hromady objeví náměry na další hlasování nebo pokud skončí některé hlasování s nerozhodným 

počtem hlasů, může výbor Asociace rozhodnout o dodatečném hlasování.  

Dle bodu 21 Stanov Asociace mají hlasovací právo následující kluby: 1. THC Pardubice, BSE United, Gladiators 

Plzeň, HCS Žabka Praha, Big Band, SHC Cheb, THC Teplýšovice, Stiga HC Benátky, THC Stiga-Game Příbram, THC 

Stiga Elites, THC Třinec 

Celkem tedy může hlasovat 11 10 klubů. 
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1. Shrnutí sezóny 2017/2018 

autor: Stanislav Kraus  

V tabulce je shrnut počet účastníků turnajů Českého poháru v sezóně 2017/2018. 

Czech Open, Praha 103 

Příbram 63 

Teplýšovice 62 

Praha 60 

Pelhřimov II 58 

Plzeň I 56 

Pelhřimov I 55 

Plzeň II 54 

Němčice u Litomyšle 53 



Celkem jsme na turnajích zaznamenali 564 účastí, o které se postaralo 143 hráčů. Na jednoho účastníka tak 

připadá 3,94 účasti.  

V další tabulce je uvedeno porovnání celkového počtu účastí na turnajích ČP této sezóny s předchozími 

sezónami. 

 Účastníků 

2017/2018 564 

2016/2017 645 

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 

2004/2005 641 

2003/2004 691 

2002/2003 640 

2001/2002 530 

 

Významně nižší celkový počet účastníků turnajů uplynulé sezóny je způsoben hlavně konáním pouze devíti 

turnajů Českého poháru, oproti deseti turnajům v předchozích sezónách. Pokud bychom k počtu účastníků 

připočetli průměrný počet hráčů na obyčejném turnaji, pak by pokles oproti předchozím sezónám nebyl tak 

výrazný. 

Vítězem ČP 2017/2018 v kategorii jednotlivců se stal Michal Hvižď. Druhé místo patří Zdeňkovi Matouškovi ml. a 

třetí skončil Leoš Hvižď.  

Nejlepším nováčkem se stal Matyáš Klazar, následovaný Antonínem Luxem a Jonášem Perknerem. Mezi ženami 

byla nejlepší Anita Grimová, druhé místo obsadila Hana Marešová, třetí skončila Iva Mašková. Nejlepším 

juniorským hráčem se stal Jakub Matýsek, druhý byl Jan Sládek a třetí skončil Tomáš Růžička. Mezi veterány 

obsadil první místo Pavel Plešák, druhé Daniel Matýsek a třetí Václav Pikl. V klubové soutěži zvítězil tým THC 

Stiga Elites, druhý skončil tým HCS Žabka Praha, třetí THC Stiga-Game Příbram. 

 

 

 



2. Nadcházející sezóna 2018/2019 

autor: Stanislav Kraus  

V tabulce je uveden návrh termínové listiny. 

 22.9.2018 Teplýšovice 

13.10.2018 Praha (Big Band) 

10.11.2018 ? 

24.11.2018 Pelhřimov (?) 

15.12.2018 Praha - Satalice 

12.1.2019 Brno 

2.2.2019 Kladno (ve spolupráci s THC Třinec) 

2.3.2019 Cheb 

30.3.2019 Litomyšl 

27.4.2019 Czech Open, Plzeň 

25.-26.5.2019 (?) MR, Turnov ? 

Konečná podoba termínové listiny bude uveřejněna do konce srpna. 

Mezinárodní termínová listina 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce jsou žlutě zvýrazněny nejvýše hodnocené turnaje Super Series, tučným písmem bez žlutého zvýraznění 

jsou uvedeny turnaje Major. Mistrovství světa se poprvé v historii uskuteční v Bělorusku. 

21.7.2018 US Open, USA 

11.8.2018 Shymkent, Kazachstán 

25.8.2018 Bronderslev, Dánsko 

8.9.2018 Stavanger, Norsko 

15.9.2018 Centennial – Edmonton, Kanada 

13.10.2018 Incukalns, Lotyšsko 

20.10.2018 Bern, Švýcarsko 

27.10.2018 Kranj, Slovinsko 

3.-4.11.2018 Petrohrad, Rusko 

10.11.2018 Toronto, Kanada 

24.11.2018 Gothenburg, Švédsko 

1.-2.12.2018 Riga, Lotyšsko 

12.1.2019 Kursk, Rusko 

26.1.2019 Anaheim, USA 

9.2.2019 Stockholm, Švédsko 

23.2.2019 Minsk, Bělorusko 

9.3.2019 Nové Zámky, Slovensko 

16.-17.3.2019 Moskva, Rusko 

23.3.2019 Detroit, USA 

6.4.2019 Tallinn, Estonsko 

27.4.2019 Czech Open, Plzeň 

4.5.2019 Turku, Finsko 

11.5.2019 Kyjev, Ukrajina 

18.5.2019 Berlín, Německo 

14.-16.6.2019 Mistrovství světa, Minsk, Bělorusko 



Hned na začátku sezóny proběhne valná hromada ITHF, na které se uskuteční i volby nového prezidenta. Zatím 

nejsou známa jména zájemců, nelze tedy ani odhadovat, zda se nějakým způsobem změní fungování ITHF. 

Kandidáti se mohou hlásit do 15. srpna. 

Výbor Asociace bude v průběhu sezóny hledat nové místo pro skladování hokejů. V ideálním případě by se tedy 

našel přímo servisman, který by hokeje skladoval, staral se o jejich stav a vozil je na jednotlivé turnaje. Pokud má 

kdokoliv zájem o funkci servismana, nebo alespoň o skladování hokejů, obraťte se prosím na výbor Asociace, 

který s vámi dohodne podmínky. 

Na konci sezóny proběhnou volby do výboru Asociace. 

 

3. Stav členské základny 

autor: Stanislav Kraus  

Od minulé letní valné hromady se u Asociace nezaregistroval ani jeden nový klub. Počet registrovaných klubů tak 

zůstal na čísle osmnáct.  

Kvůli novým pravidlům pro evidenci osobních údajů rozhodl výbor Asociace o přeregistrování všech členů 

Asociace. Každý zájemce o členství v Asociaci tak nyní musí osobně podepsat přihlášku a také souhlas se 

zpracováním osobních údajů. Před zahájením přeregistrování měla Asociace 390 členů, během posledních dvou 

turnajů uplynulé sezóny se do Asociace novým způsobem přihlásilo 82 hráčů. 

Vzhledem k novým pravidlům registrace a krátké době, kdy se na konci sezóny mohli hráči registrovat novým 

způsobem, nejsou v této zprávě uvedeny přehledy o členské základně dle klubové příslušnost, či věku. 

 

4. Zpráva o hospodaření Asociace v sezóně 2017/2018 

autor: Stanislav Kraus  

Tato zpráva shrnuje hospodaření České asociace Stiga Game, z.s. (Asociace) v období od 1.8.2017 do 1.8.2018. 

Finanční majetek Asociace byl na začátku sledovaného období (k 1.8.2018) následující:  

Hotovost na pokladně: 10 244,- Kč.  

Peníze na účtu: 105 868,55 Kč.  

Celkem: 116 112,55 Kč.  

Příjmy Asociace  

Ve sledovaném období byly příjmy a výdaje Asociace následující: 

Příjmy Plán Skutečnost 

Vybrané startovné 120 000 107 350 

Sponzorský dar - 25 000 

Prodej hokejů a náhradních dílů 20 000 20 785 

Celkem 140 000 153 135 



            

Výdaje Plán Skutečnost 

Odměna pořadatelům ČP a MR 44 000 43 090 

Nákup hokejů a náhradních dílů 25 000 62 052 

Dotace reprezentaci ME 2018 15 000 12 000 

Odměna za dovoz hokejů 13 850 13 850 

Náklady na Czech Open 2018 10 000 9 046 

Odměny za umístění v ČP 16/17 a MR 2017 6 000 3 500 

Odměna za skladování hokejů 5 000 5 000 

Zpracování výsledků 2017/2018 (9 ČP + MR) 5 000 4 545 

Poháry za ČP 2017/2018 4 000 3 506 

Odměna za získání sponzora - 2 500 

Odměna za přípravu nových hokejů pro CO 2018 2 000 2 000 

Ostatní 6 000 8 378 

  

Doplatky za MS 2017 17 702 18 702 

Doplnění šupláků ztracených na MS - 3 600 

  

Celkem 153 552 191 769 

      

      Bilance - 13 552 - 38 634 

 

V tabulce je uvedeno porovnáním s plánovaným rozpočtem schváleným valnou hromadou v létě 2017. 

Z porovnání je vidět nižší výběr startovného a vyšší výdaje za nákupy hokejů a náhradních dílů. Přehled 

provedených nákupů je uveden v následující tabulce: 

Nákupy u Stigy    ks                  Kč 

hokej 15* 16 356,00 

puk 155** 11 440,55 

gumičky 40 2 226,40 

figurky 2 375,10 

SÚ 30 3 121,80 

LO 65 6 763,90 

PÚ 50 5 203,00 

LÚ 30 3 121,80 

PO 10 1 040,60 

plocha 50*** 12 402,50 

 
* 12 hokejů bylo zakoupeno pro použití na Czech Open 2018 v ceně 1 000 Kč / Ks 

** 100 balení puků bylo zakoupeno pro použití na Czech Open 2018 

*** 41 ploch zakoupeno pro použití na Czech Open 2018 

* a *** byly mimořádné nákupy v hodnotě 22 170 Kč, bez nich by nákupy u Stigy byly ve výši 39 882 Kč 

 

 



Dále je uveden rozpis výdajové položky Ostatní 

Ostatní  

Dresy ME 3 146 

Náklady na účast ČASG na srazu hokejových fanoušků 2 310 

P. Plešák - 250. turnaj ČP 1 000 

benzín na cestu za panem Veselým - Ženíšek, Plešák 500 

inkoust do tiskárny 500 

Doména stolnihokej.cz na 2 roky 312 

lepicí páska 358 

bankovní poplatky 252 

  

Celkem 8 378 

A v další tabulce jsou rozepsány výdaje s pořádáním Czech Open 2018 

Czech Open 2018   

Poháry 4 988 

Sál 2 000 

Stoly pod hokeje 1 000 

Voda k pití zdarma 558 

Online výsledky - F. Kolínský 500 

  

Celkem 9 046 

Na základě konečného pořadí Českého poháru 2017/2018 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 1.8.2018. Uvedené částky se nemusí stát 

výdajem Asociace, pokud kluby odeberou například použité hokeje. 

    

1. THC Pardubice 1 490,- 

ETHL - Polabská liga stolního hokeje 500,- 

APP Gladiators Plzeň 2 157,- 

HCS Žabka Praha 2 987,- 

Big Band  3 000,- 

Kamax Kamenný Újezdec 500,- 

Stiga HC Benátky  3 000,- 

THC Javorové Listy Teplýšovice 500,- 

THC Stiga Elites 2 500,- 

Třinecká hokejová liga 1 500,- 

HC Stiga Kladno 500,- 

THC Stiga Svitavy 93 500,- 

BSE United 3 000,- 

THC Stiga-Game Příbram 4 500,- 

SHC Cheb 17,- 



Celkem tak klubům zbývá odebrat podporu v hodnotě 26 651,- Kč. 

Ve sledovaném období navíc vznikl nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého poháru 2017/2018 a 

dvěma nejlepším z mistrovství Republiky 2018 (odměna za druhé místo na MR nebyla kvůli disciplinárnímu trestu 

udělena) nárok na finanční podporu při jejich cestě na turnaje Světové ligy 2018/2019. Konkrétně jde o Zdeňka 

Matouška ml. (2 500,- Kč), Michala Hviždě (1 500,- Kč) a Leoše Hviždě (1 000,- Kč). Peníze ale budou vyplaceny až 

po účasti na turnaji Světové ligy a po doložení výdajů. Celkem je za tímto účelem rezervováno 5 000,- Kč, které se 

ale stanou výdajem až v příštím období. 

Přehled majetku Asociace 

Asociace má nyní k dispozici 43 hokejů připravených pro turnaje sezóny 2018/2019, 40 hokejů ze sezóny 

2017/2018 a 26 nešuplákových hokejů. V zásobě náhradních dílů jsou nejvíce zastoupena táhla: 

táhlo ks 

LÚ 25 

SÚ 20 

PÚ 34 

PO 20 

LO 23 

B 12 

Za zpracování přehledu děkuji Zděňkovi Matouškovi st. 

Bilance 

Při porovnání příjmů a výdajů je vidět, že Asociace hospodařila během sledovaného období se ztrátou ve výši 

38 634,- Kč. Na této bilanci se ještě významnou měrou podílely výdaje spojené s pořádáním MS 2017 v Liberci. 

Závěr 

Finanční majetek Asociace je k 1.8.2018 následující. 

Hotovost na pokladně: 10 734,- Kč. 

Peníze na účtu: 66 744,55 Kč. 

Celkem: 77 478,55 Kč. 

 

5. Rozpočet pro sezónu 2018/2019 

autor: Stanislav Kraus  

Na základě hospodaření předchozích sezon jsou odhadovány následující příjmy a výdaje. 

Příjmy Asociace 

 Kč 

Vybrané startovné 120 000,- 

Prodej hokejů a náhradních dílů 20 000,- 

 



Celkem jsou očekávány příjmy ve výši 140 000,- Kč.  

 

Výdaje Asociace 

 Kč 

Odměna pořadatelům turnajů ČP a  MR 44 000,- 

Nákup hokejů a náhradních dílů 30 000,- 

Dotace reprezentaci pro MS 2019  - 

Odměna za dovoz hokejů (dle ujetých km) 17 450,- 

Náklady na Czech Open 2019 (sál, stoly, poháry…) 10 000,- 

Odměny za umístění v ČP 17/18 a MR 2018 5 000,- 

Odměna za skladování hokejů 5 000,- 

Zpracování výsledků v sezóně 2018/2019 5 000,- 

Poháry za Český pohár 2018/2019 4 000,- 

Odměna za přípravu nových hokejů pro Czech open 2 500,- 

Ostatní 6 000,- 

 

Celkem jsou očekávány výdaje ve výši 128 950,- Kč. Ve výdajích není započtena žádná podpora pro 

reprezentanty na MS 2019. O případné podpoře bude rozhodnuto až v průběhu sezóny na základě průběžného 

výsledku hospodaření. 

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, pokusí se o dopravu postarat výbor ČASG. 

 

Místo konání Odměna Kč   

Teplýšovice 700,- 

Praha 200,- 

? 1 900,-? 

Pelhřimov 2 300,- 

Praha - Satalice 0,- 

Brno 3 100,- 

Kladno 700,- 

Cheb 2 900,- 

Litomyšl 2 000,- 

Czech Open, Plzeň 1 900,- 

MR, Turnov ? 1 750,- ? 

 

Celkem je na odměny za dopravu vyčleněno 17 450,- Kč.  



V předpokládaných výdajích příští sezóny není uvažována odměna za pořádání Czech Open a výdaje s pořádáním 

tohoto turnaje jsou jen zhruba odhadnuté. Turnaj se uskuteční v Plzni, minimálně náklady na sál budou jistě 

vyšší, pro pokrytí výdajů bude Asociace žádat o dotace, konečná bilance turnaje je ale předem velmi nejistá. 

Návrh rozpočtu pro sezónu 2017/2018 vychází s přebytkem 11 050,- 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 2019 atd.  

 

6. Otázky k hlasování 

 

Otázky jsou uvedeny v pořadí, v jakém byly doručeny na e-mail Asociace, za každou otázkou je uveden 

předkladatel. 

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 

 

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

Lukáš a Tomáš ml. Kahounovi 

 

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

hráčů (namísto dosavadních osmi). 

Lukáš a Tomáš ml. Kahounovi 

 

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 

 

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 

 

6. Ve článku 3 odstavci 3 soutěžního řádu navrhujeme doporučený maximální počet hráčů v jedné skupině na 

20 

Lukáš a Tomáš ml. Kahounovi 

 

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 

 

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 



 

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 

 

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 

 

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

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

SHC Cheb 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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

Martin Ženíšek 

 

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

Výbor Asociace 

 

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

Výbor Asociace 

 

 


