
Pravidelná valná hromada České asociace Stiga Game, z.s. pro rok 2019 

Pravidelná letní valná hromada České asociace Stiga Game, z.s. (Asociace) pro rok 2019 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: 9. – 18. srpna 2019. 

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, 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 klubů. 
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1. Shrnutí sezóny 2018/2019 

autor: Stanislav Kraus  

V tabulce je shrnut počet účastníků turnajů Českého poháru v sezóně 2018/2019. 

Czech Open, Plzeň 93 

Brno 68 

Praha II 68 

Praha I 67 

Struhařov 64 

Kladno 62 

Němčice u Litomyšle 60 

Pelhřimov II 60 

Pelhřimov I 56 

Cheb 53 



Celkem jsme na turnajích zaznamenali 651 účastí, o které se postaralo 179 hráčů. Na jednoho účastníka tak 

připadá 3,64 účasti.  

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

sezónami. 

 Účastníků 

2018/2019 651 

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 

 

Počet účastníků byl srovnatelný s předchozími sezónami (v sezóně 2017/2018 se konalo o jeden turnaj méně). 

Vítězem ČP 2018/2019 v kategorii jednotlivců se stal Zdeněk Matoušek ml. Druhé místo patří Michalovi 

Kobrlemu a třetí skončil Jiří Chylík.  

V hodnocení nováčků Českého poháru letos zvítězil Michal Blažek před Radkem Hrnčířem a Kateřinou Šurýnovou. 

Český pohár juniorů vyhrál Jakub Matýsek před Tomášem Růžičkou a Alexandrem Mačynským. Nejlepší hráčkou 

skončené sezóny se stala Anita Grimová, druhá skončila Kateřina Šurýnová a třetí místo patří Kateřině Stařecké. 

Mezi veterány zvítězil Pavel Plešák před Danem Matýskem a Václavem Piklem. V hodnocení klubů zvítězil klub 

HCS Žabka Praha, na druhém místě skončil klub THC Stiga-Game Příbram a třetí Big Band. 

 

 

 

 



2. Nadcházející sezóna 2019/2020 

autor: Stanislav Kraus  

V tabulce je uveden návrh termínové listiny. 

 21.9.2019 Teplýšovice 

12.10.2019 Pelhřimov 

2.11.2019 Praha (Big Band) 

23.11.2019 Kladno (ve spolupráci s THC Třinec) 

14.12.2019 Teplýšovice ? 

11.1.2020 Plzeň ? 

1.2.2020 Plzeň ?  

29.2.2020 Cheb 

28.3.2020 Litomyšl 

25.4.2020 Czech Open,  Praha (Plzeň ?) 

30.-31.5.2020 MR, Turnov 

Konečná podoba termínové listiny bude uveřejněna do konce srpna. 

Mezinárodní termínová listina 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

jsou uvedeny turnaje Major. Mistrovství Evropy se poprvé v historii uskuteční ve Slovinsku. 

27.7.2019 Lemont, USA 

10.8.2019 Shymkent, Kazachstán 

7.9.2019 Stavanger, Norsko 

14.9.2019 Centennial – Edmonton, Kanada 

28.9.2019 Bern, Švýcarsko 

12.10.2019 Incukalns, Lotyšsko 

26.10.2019 Kranj, Slovinsko 

2.11.2019 Petrohrad, Rusko 

9.11.2019 Toronto, Kanada 

16.11.2019 Göteborg, Švédsko 

30.11.-1.12.2019 Riga, Lotyšsko 

25.1.2020 Anaheim, USA 

8.2.2020 Umea, Švédsko 

22.2.2020 Minsk, Bělorusko 

7.3.2020 Nové Zámky, Slovensko 

14.3.2020 Moskva, Rusko 

21.3.2020 Detroit, USA 

4.4.2020 Tallinn, Estonsko 

25.4.2020 Czech Open, Praha  

2.5.2020 Kyjev, Ukrajina 

9.5.2020 Turku, Finsko 

16.5.2020 Berlín, Německo 

23.5.2020 Kursk, Rusko 

24.5.2020 MS klubů, Kursk, Rusko 

12.-14.6.2020 Mistrovství Evropy, Kranj, Slovinsko 



Velkou novinkou sezóny 2019/2020 je změna místa skladování asociačních hokejů. Pořadatelé si musí hokeje 

nově vyzvedávat v ZŠ v Praze – Dolních Počernicích. Termín je nutné předem domluvit s Jirkou Chylíkem na 

telefonu: 775 604 907. 

Výbor Asociace tímto děkuje Zdeňkovi Matouškovi st., který se mnoho let vzorně staral o asociační hokeje.  

V polovině sezóny proběhnou volby do výboru Asociace. Přesný termín bude vyhlášen v dostatečném předstihu. 

 

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.  

Rok po zahájení nové evidence členů (kvůli novým pravidlům pro evidenci osobních údajů) je v Asociaci 

přihlášeno 102 aktivních hráčů.  

V tabulce jsou uvedeny počty členů Asociace dle jejich klubové příslušnosti. 

  Počet členů 

SHC Cheb 23 

Big Band  13 

THC Stiga-Game Příbram 12 

BSE United 11 

Gladiators Plzeň 8 

HCS Žabka Praha 8 

Stiga HC Benátky 8 

THC Javorové Listy Teplýšovice 5 

Třinecká hokejová liga 5 

1. THC Pardubice 3 

THC Stiga Elites 3 

HC Stiga Kladno 2 

THC Stiga Svitavy 93 1 

Počet členů mladších 18 let (k 1.8.2019): 15 

Počet členů mladších 15 let (k 1.8.2019): 6 

 

 

 



4. Zpráva o hospodaření Asociace v sezóně 2018/2019 

autor: Stanislav Kraus  

Tato zpráva shrnuje hospodaření České asociace Stiga Game, z.s. (Asociace) v období od 1.8.2018 do 1.8.2019. 

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

Hotovost na pokladně: 10 734,- Kč.  

Peníze na účtu: 66 744,55 Kč.  

Celkem: 77 478,55 Kč.  

Příjmy Asociace  

Ve sledovaném období byly příjmy a výdaje Asociace následující: 

Příjmy Plán Skutečnost 

Vybrané startovné 120 000 131 150 

Prodej hokejů a náhradních dílů 20 000 34 904 

Celkem 140 000 166 054 

            

Výdaje Plán Skutečnost 

Odměna pořadatelům ČP a MR 44 000 44 080 

Nákup hokejů a náhradních dílů 30 000 60 828 

Odměna za dovoz hokejů 17 450 15 412 

Náklady na Czech Open 2019 10 000 15 322 

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

Odměna za skladování hokejů 5 000 5 000 

Zpracování výsledků 2018/2019 5 000 5 000 

Poháry za ČP 2018/2019 4 000 3 930 

Odměna za přípravu nových hokejů pro CO 2019 2 500 2 700 

Ostatní 6 000 4 888 

  

Výroba 24 párů nových šupláků pro CO - 9 600 

  

Celkem 128 950 171 760 

      

      Bilance 11 050 - 5 505 

V tabulce je uvedeno porovnáním s plánovaným rozpočtem schváleným valnou hromadou v létě 2018. Vyšší 

výběr startovného vznikl i díky zavedením poplatku za účast v nedělním dopolední programu MR a zvýšením 

startovného na MR jednotlivců. Vyššího příjmu za prodej hokejů a náhradních dílů se dosáhlo díky rozprodávání 

zásob starých hokejů – v průběhu sledovaného období bylo prodáno 49 použitých hokejů. 

Za Czech Open 2019 nebyla vyplacena žádná pořadatelská odměna. Náklady na Czech Open 2019 budou 

dodatečně kompenzovány dotací ve výši 10 000 Kč od ÚMO Plzeň 1. Pro Czech Open 2019 muselo být 

zakoupenou 24 párů nových šupláků. V předchozích sezónách si Asociace šupláky půjčovala od klubů (na Czech 

Open se hraje na vyšším počtu hokejů než na obyčejných turnajích ČP). Letos ale byla na Czech Open nasazena 

nová verze hokejů, která vyžaduje upravené šupláky. Kluby ale dosud používají starou verzi hokejů, zapůjčení tak 

nebylo možné. 



Přehled provedených nákupů je uveden v následující tabulce: 

Nákupy u Stigy         ks Kč 

figurky 140 16 940 

puk 170 12 547 

hokej 3 4 501 

plocha 15 3 717 

gumičky 26 1 446 

táhlo SÚ 36 3 745 

táhlo LO 58 6 034 

táhlo PÚ 36 3 745 

táhlo LÚ 40 4 161 

táhlo PO 10 1 040 

nožičky 10 1 125 

počítadla 10 907 

branky 10 907 

Část nákupů byla provedena za účelem prodeje / využití klubových účtů. Většina z velkého počtu zakoupených 

figurek byla pořízena jako náhrada za dříve ztracené figurky. Puky byly pořízeny zejména pro použití na Czech 

Open.  

Dále je uveden rozpis výdajové položky Ostatní 

Ostatní  

Náklady na dopravu hokejů prodaných do Slovinska 1 888 

Dresy MS 1 852 

lepicí pásky 495 

inkoust do tiskárny 412 

bankovní poplatky 241 

  

Celkem 4 888 

Náklady na dopravu hokejů do Slovinska hradili sami Slovinci – platbu zaslali na účet ČASG v EUR, v přehledu 

příjmů je totožná částka zahrnuta v kolonce „Prodej hokejů a náhradních dílů“. 

A v další tabulce jsou rozepsány výdaje s pořádáním Czech Open 2019 

Czech Open 2019   

Poháry 5 022 

Sál 10 300 

  

Celkem 15 322 

Do bilance Czech open bude možné v brzké době započítat dotaci získanou od ÚMO Plzeň 1 ve výši 10 000 Kč. 

Dotace nicméně nebyla na účet ČASG připsána do 1.8.2019 a není proto v přehledu započtena. 

Na základě konečného pořadí Českého poháru 2018/2019 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 1.8.2019. Uvedené částky se nemusí stát 

výdajem Asociace, pokud kluby odeberou například použité hokeje. 



    

1. THC Pardubice 1 970,- 

ETHL - Polabská liga stolního hokeje 500,- 

Gladiators Plzeň 2 157,- 

HCS Žabka Praha 3 500,- 

Big Band  4 500,- 

Kamax Kamenný Újezdec 500,- 

Stiga HC Benátky 2 000,- 

THC Javorové Listy Teplýšovice 0,- 

THC Stiga Elites 2 000,- 

Třinecká hokejová liga 1 500,- 

HC Stiga Kladno 500,- 

THC Stiga Svitavy 93 1 000,- 

BSE United 3 500,- 

THC Stiga-Game Příbram 3 360,- 

SHC Cheb 517,- 

Celkem tak klubům zbývá odebrat podporu v hodnotě 27 504,- Kč. 

Ve sledovaném období navíc vznikl nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého poháru 2018/2019 a 

třem nejlepším z mistrovství Republiky 2019 nárok na finanční podporu při jejich cestě na turnaje Světové ligy 

2019/2020. Konkrétně jde o Zdeňka Matouška ml. (2 500,- Kč), Jirku Chylíka (2 000 Kč), Michala Kobrleho (1 000 

Kč) a Leoše Hviždě (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. 

Přehled majetku Asociace 

Asociace má nyní k dispozici 54 hokejů (Forsberg Edition) připravených pro turnaje sezóny 2019/2020. Vedle 

toho je na skladě zmenšující se počet starých hokejů – je snaha zásoby rozprodat, aby nebylo nutné řešit 

skladování. 

Bilance 

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

5 505,- Kč. Bilance sezóny bude vylepšena připsáním dotace získané na pořádání Czech Open 2019 ve výši 10 000 

Kč. 

Závěr 

Finanční majetek Asociace je k 1.8.2019 následující. 

Hotovost na pokladně: 1 582,- Kč. 

Peníze na účtu: 70 291,04 Kč. 

Celkem: 71 873,04 Kč. 

 



5. Rozpočet pro sezónu 2019/2020 

autor: Stanislav Kraus  

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

Příjmy Asociace 

 Kč 

Vybrané startovné 130 000,- 

Prodej hokejů a náhradních dílů 25 000,- 

 

Celkem jsou očekávány příjmy ve výši 155 000,- Kč.  

 

Výdaje Asociace 

 Kč 

Odměna pořadatelům turnajů ČP a  MR 48 000,- 

Nákup hokejů a náhradních dílů 30 000,- 

Dotace reprezentaci pro ME 2020 - 

Náklady na Czech Open 2020 (sál, stoly, poháry…) 20 000,- 

Odměna za dovoz hokejů (dle ujetých km) 14 750,- 

Odměny za umístění v ČP 18/19 a MR 2019 6 000,- 

Odměna za skladování hokejů 5 000,- 

Zpracování výsledků v sezóně 2019/2020 5 000,- 

Poháry za Český pohár 2019/2020 4 000,- 

Odměna za přípravu 54 nových hokejů 2 700,- 

Ostatní 6 000,- 

 

Celkem jsou očekávány výdaje ve výši 141 450,- Kč. Ve výdajích není započtena žádná podpora pro 

reprezentanty na ME 2020.  

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,- 

Pelhřimov I 2 300,- 

Praha 200,- 

Kladno 700,- 



? 2 300,- 

Plzeň – 2 turnaje za sebou 1 900,- 

Cheb 2 900,- 

Litomyšl 2 000,- 

Czech Open, Praha ? 

MR, Turnov 1 750,- 

 

Celkem je na odměny za dopravu vyčleněno 14 750,- Kč.  

Návrh rozpočtu pro sezónu 2019/2020 vychází s přebytkem 13 550,- 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 2020 atd. Uvedené částky se mohou změnit i díky 

schválení některých návrhů k hlasování na letní valné hromadě Asociace. 

 

6. Otázky k hlasování 

 

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

předkladatel. 

 

1. Souhlasíte s termínovou listinou Českého poháru 2019/2020?. 

Výbor Asociace 

 

2. Souhlasíte s navrženým rozpočtem pro sezónu 2019/2020? 

Výbor Asociace 

 

3. Na MR v kategorii žen hrát vždy oddělenou soutěž (bez přidání se do kategorie juniorů). 

SHC Cheb 

 

4. Na MR hrát kategorii veteránů i veteránů 50+ ve stejnou dobu, tzn., že hráč který je věkově v kategorii 50+ si 

musí předem zvolit, zda chce hrát “klasický“ veterány nebo 50+. Kategorie 50+ by byla odehraná v případě 

minimálně 4 přihlášených hráčů. 

SHC Cheb 

 

5. Stejný příklad jako v předchozím návrhu udělat u juniorů a U13. 

SHC Cheb 

 

6. V kategorii MR jednotlivců ponechat současný počet 44 nejlepších hráčů dle v pořadí Českého poháru za 

danou sezonu + 4 hráči na divokou kartu. Změnou by bylo, že v případě odhlášení nebo nepřítomnosti 

kvalifikovaného hráče do kategorie jednotlivců by už nikdo nebyl doplňován dle pořadí níže. 

SHC Cheb 

 

7. Rozdělit MR do dvou termínů. Stávající termín by se hrálo v sobotu MR žen, juniorů, U13, veteránů, +50, 

handicapovaní. V neděli by se hrálo MR jednotlivců. Při této variantě by se dalo uvažovat případně i o 

mírném zvýšení účastníků. V zimním období (ke konci či začátkem roku) by se hrálo v sobotu MR družstev a v 

neděli by mohla být MR družstev veteránů, případně juniorů. 

SHC Cheb 

 



8. Změny výboru Asociace.   

Volby nechat VŽDY na listopadový turnaj - Volební období je nyní dle platných stanov dva roky od voleb, 

které proběhly 16.12.2017. K tomuto datu byl zapsán poslední výbor. Volby na konci roku tak mají význam i z 

hlediska zmíněných dotací. Posunutím voleb z května/června na listopad/prosinec by tak vždy mohl tentýž 

výbor, který si o dotaci zažádá a získá jí, následně dotaci vyúčtovat. Nový výbor by se tak mohl připravit na 

nový kalendářní rok a sledovat nové dotace. Zároveň by nový výbor nebyl předhozen hned tak důležitému 

úkolu, jakým je příprava valné hromady a termínové listiny. Termín voleb by byl vyhlášen společně s výsledky 

valné hromady a tím pádem i termínové listiny. Každý by tak věděl, kdy volby budou minimálně 3 měsíce 

předem.  

Snížit počet členů výboru z 5 na 3 - Jelikož nejvyšším orgánem je stejně VH, tak jde pouze o zastupování 

Asociace na venek v rejstříku spolků. S tím je spojena trestní i majetková odpovědnost. Členové výboru ručí 

svým majetkem a trestní odpovědností za chod Asociace podle nového občanského zákoníku. Z toho důvodu 

se dá předpokládat, že se do výboru asociace nebudou již lidé hrnout. (Na MČR v Plzni se do voleb přihlásili 

pouze 4 lidé. A funkce revizora je trvale neobsazena již několik volebních období. Jen na vysvětlenou: Pokud 

nedojde ke zvolení výboru do 16.12.2019, kdy současnému výboru uplyne 2 období, tak vedení zapsaného 

spolku přebírá právník určený okresním soudem v Plzni. Následně bychom bez jeho pokynů a podpisu 

nevypsali jediný pokladní doklad pořadateli nebo panu Veselýmu za náhradní díly. 

- tento krok není nutný, pokud se najde dostatek zájemců pro příští volby.  

Se snížením výboru na 3 by se navíc udělalo na diskuzi asociace fórum, kam by měl každý klub přístup jedním 

člověkem. Tohle fórum by nahrazovalo valné hromady na turnajích, kde by byl prostor jen na ty 

nejpodstatnější (odvolávání potrestaných hráčů). Na fóru by se v počtu klubů, které ČASG má vše probralo a 

následně by se uskutečnilo i hlasování. Hlasovat by mohly jen kluby s právem hlasovat. 

Souhlasíte se všemi uvedenými změnami? 

Martin Ženíšek 

 

9. Odměny - v podobě umístění na prvních třech místech ČP a MČR by měli dostávat pouze členové ČASG.  

Martin Ženíšek 

 

10. Materiální podpora za umístění ČP - nárok na tuto podporu by měly pouze ty kluby za ty hráče, kteří jsou 

členy ČASG 

Martin Ženíšek 

 

Cílem posledních dvou bodů je, aby kluby i jednotlivci odevzdávali přihlášky do ČASG po zavedení evropské 

směrnice GDPR. Právě tato směrnice donutila ČASG vyházet mrtvé duše a vést jen ty, kteří nově vyplnili 

přihlášku od posledního ČP v Příbrami (12.5.2018). Současný systém dotací a podpory je zaměřen na členy v 

jednotlivých organizacích. Nejvíce podpory dostávají kluby s mládeží. V některých programech je mládež do 

18 let, v některých do 26. I příští rok by bylo dobré žádat jak MŠMT, město Plzeň a UMO1 (podle sídla) a 

další. Pokud už u nás existují kluby, které například dělají dětské kroužky, tak nějak vysvětlit rodičům, že 

rodné číslo potřebujeme právě proto, aby se mohl kroužek stiga hokeje i nadále pořádat (a Asociace mohla 

pořadateli do kroužku uvolnit hokeje) 

 

11. Zákaz vstupu hráče Michala Hviždě na turnaje spolupořádané ČASG - z důvodu narušování letošního MČR, 

kdy urážel jednotlivce i týmy. Tento zákaz by byl vždy podpořen případně účastí a zásahem Policie ČR, kterou 

by přivolali buď členové výboru nebo pořadatel turnaje. Zákaz by platil do konce zákazu účasti na turnajích, 

tj. do konce sezóny 2019/2020. 

Martin Ženíšek 

 

12. Snížení počtu účastníků MR jednotlivců na 32 + 4 divoké karty - Poslední dobou se kategorie jednotlivců stala 

fraškou, kdy se z prvních 20 hráčů 12 odhlásí. Ze 44 účastníků se jich letos odhlásilo 20-25. Došlo až na hráče 

na hranici stovky. Nejedná se tak o 44 nejlepších z českého poháru. Tato soutěž tak zabírá místo 

“nezajímavými zápasy” hráčů, kteří si účast “nezasloužili” v pořadí ČP. Místo toho řešíme pár dní před MR, 

kam dát z časových důvodů turnaj U13 a Superveterány. Tímto bychom při zachování dvou skupin 18 hráčích 

ušetřili skoro hodinu. 



1. Možností je pak nechat postoupit 8 z každé skupiny a sloučit je, jako je to dosud. 

2. Další možností je snížit počet postupujících na 6 do jedné dvanáctičlenné skupiny. Pak by šlo do play-

off stejných 8 nejlepší. Snížením na 6 by se kromě dalších 15 minut změnil poměr postupujících a 

zmenšila by se i šance na nechávání zápasů. 

- díky tomu by se ušetřil tolik potřebný čas na obě nové kategorie, které měly nečekaně velkou účast i 

prestiž. Snižovat počet hráčů na MČR o 2, 4 nebo 6 nemá smysl. Nic to nevyřeší. Hráči se budou stále 

odhlašovat. Mimo jiné se odhlašovali proto, že na dalších 24 zápasů nemají energii. Nyní by měli 

zápasů 18 a skončili by o 40 minut dříve (odjezdy vlaků nebo spolujízda s hráči, co hráli jen 

dopoledne) 

Martin Ženíšek 

 

13. Zvýšeni odměny pro pořadatele MR z 8000,- na 9000,- - přibyly dvě sady pohárů, zdražuje se nájemné za 

sály. 

Martin Ženíšek 

 

14. Odměna za první tři místa by neměla být nároková. Výbor (pokud by bylo odhlasováno snížení výboru na 3, 

tak by o tom rozhodla rada klubů na návrh výboru) by mohl rozhodnout o odebrání jednotlivému hráči v 

případě kázeňských problémů a zároveň zrušení případně celé “odměny” pro příslušný jeden ročník. Letošní 

problém, když jeden hráč jede do zahraničí a tam do slovenské televize povídá, jak ČASG v Čechách 

nefunguje, přitom pak natáhne dlaň a tuto cestu si nechá proplatit, nám ukázalo velkou slabost systému. 

Navíc, nebýt finanční pomoci vloni ve výši 22500 od sponzora a 10000 letos dotace na Czech Open, nebyla by 

na tom ČASG, tak dobře. Díky tomu se může stát, že za 2-3 roky budeme s pokladnou na dně a není jasné, že 

bude z čeho tyto peníze vyplácet. A přínos těchto peněz je, pokud vůbec, dlouhodobý. 

Martin Ženíšek 

 

15. Zvýšení startovného na Czech Open na 300,- Kč - Na úrovni SuperSeries a Major nemá žádný jiný turnaj tak 

nízké startovné jako Czech Open. Srovnatelné se platí ve Švýcarsku, Slovinsku, Slovensku na turnajích WTHT. 

Jelikož je poslední dobou pořadatelem ČASG, tak by to opět podařilo zahojit díru v rozpočtu, která vzniká 

také právě pořádáním CO. Pro splnění podmínek zachování Czech open na turnajích SuperSeries je nutné mít 

sál určitých rozměrů, se stejnou výškou všech stolů, kvalitním osvětlením, sadou pohárů odpovídající turnaji. 

Navíc právě před tímto turnajem se připravují nové hokeje, které se musí vyřezat a pak se na nich hraje MČR 

a další sezóna. Zvýšení startovného by mělo mít dopad i na odměnu pro pořadatele, pokud by se pořádání 

zhostil klub. Navíc pro tuto sezónu není jasné ani místo pořádání. Může to být opět Plzeň anebo Praha. V 

obou případech jsou nájmy za vyhovující sály dost vysoké. Malý přehled turnajů ve světě. 

WTHT: Bern 10 EUR = 250 Kč, v Kranj 7 EUR = 175 Kč, Nové Zámky 8 EUR = 200 Kč, Göthenborg 200 SEK nebo 

20 EUR = 500 Kč, St. Petersburg 15 EUR = 375 Kč, Brondeslev 15 EUR = 375 Kč, Berlin 10 EUR = 250 Kč  

Major: Stavanger 200 NOK = 520 Kč          

Super Series: Tallinn 15 EUR = 375 Kč, Turku 20 EUR = 500 Kč, Stockholm 120 SEK nebo 10 EUR = 250 Kč 

Martin Ženíšek 

 

16. Navrhuji upravit pravidla (stanovené Turnajovým pořádkem ČASG) o odměnách pro medailisty z konečného 

pořadí ČP a z MR jednotlivců. V současné době se trojici nejlepších hráčů v obou případech přiznává odměna 

ve výši 1 500 - 1 000 - 500 Kč s tím, že odměnu mohou dostat pouze v případě, že se zúčastní některého 

zahraničního turnaje Světové ligy. Při zavádění tohoto pravidla byla výše odměny dvojnásobná a cílem bylo 

motivovat nejlepší hráče k cestám na nejlepší turnaje Světové ligy. V posledních letech se velmi často dotace 

vyplácí za cestu na některý z malých turnajů Světové ligy a tím není vůbec naplněn cíl finančně podpořit 

hráče při jejich cestě za zápasy s nejlepšími světovými hráči. Navrhuji proto: 

Omezit vyplácení odměny pouze při účasti na turnajích dvou nejvyšších kategoriích - tedy Super Series a 

Major. 

Odměny jsou nyní vypláceny medailistům konečného pořadí Českého poháru a také mistrovství Republiky. 

Protože na MR získávají medailisté ceny od pořadatelů, pak navrhuji zrušení odměn za MR a zároveň 

zdvojnásobit odměnu za Český pohár. Pro rozpočet Asociace by tak nešlo o žádnou změnu a úspěch na 

Českém poháru by byl více oceněn. Navrhuji proto: 



Přiznat odměnu pouze medailistům Českého poháru a zrušit tedy odměny medailistům MR. Výši odměn 

zároveň zdvojnásobit na výši: 1. místo: 3 000 Kč, 2. místo 2 000 Kč a 3. místo 1 000 Kč. 

Souhlasíte s uvedenou změnou odměn? 

Stanislav Kraus, Martin Ženíšek 

 

17. Navrhuji zvýšit startovné na MR družstev ze současných 250 Kč na 500 Kč. 

V každém družstvu je zpravidla minimálně 5 hráčů, každý tak nyní za celodenní turnaj s velkým počtem 

zápasů zaplatí nejvýše 50 Kč. Po navrženém zvýšení startovného by na každého člena připadalo startovné 

nejvýše 100 Kč, což je stále poloviční výše při porovnání se startovným na turnajích Českého poháru. 

Souhlasíte se zvýšením startovného na MR družstev? 

Stanislav Kraus, Martin Ženíšek 

 

18. Navrhuji zmenšit finálové play-off na Czech Open. Nyní play-off hraje 32 nejlepších hráčů finálové skupiny, 

navrhuji snížit počet účastníků play-off na 16. Změna povede ke zkrácení Czech Open o cca jednu hodinu. 

Souhlasíte se zmenšením play-off Czech Open? 

Stanislav Kraus 

 

19. Letošního MR družstev se zúčastnilo 17 týmů. Dle Soutěžního řádu se v ten okamžik (při více jak 16 

družstvech) má turnaj odehrát se 4 základními skupinami, po kterých následují osmifinálové skupiny a 

závěrečné play-off. Výbor rozhodl, že se turnaj odehraje ve dvou základních skupinách, po kterých bude 

rovnou následovat finálové play-off. Tento systém lze využít i při 18 týmech, podmínkou je dostatečný 

prostor v hrací místnosti pro použití 40 hokejů.  

Souhlasíte s tím, že MR družstev se v případě 18 a méně účastníků bude hrát se dvěma základními 

skupinami, čtyři základní skupiny budou až při 19 a více účastnících? Pokud by pořadatel nebyl schopen 

připravit 40 hokejů, pak by výbor mohl při 17 - 18 účastnících rozhodnout o použití hracího systému s čtyřmi 

základními skupinami. 

Stanislav Kraus 

 

20. Vzhledem k používání nové verze hokejů navrhuji provést odpovídající změnu v Turnajovém pořádku. Místo 

"Naopak nesmí být použity žádné brankové síťky, v případě použití deflektorů si je hráči musí nasazovat sami 

pro každý zápas." uvést "Na všech hokejích musí být připraveny branky s vloženými originálními Stiga 

deflektory. Deflektory nemohou být během turnaje z branek vyndány, ani nesmí být nahrazeny jinými 

deflektory." 

Souhlasíte s uvedenou změnou Turnajového pořádku? 

Stanislav Kraus 

 

21. Navrhuji snížit počet hráčů, za které bude klubům po skončení sezóny přiznána dotace 500 Kč na klubový 

účet a zároveň zvýšit odměnu pro pořadatele turnajů Českého poháru a MR. Asociace nemá prostředky na 

samotné zvýšení odměny pro pořadatele, návrh je proto spojen s úsporou, která by navýšení odměny 

umožnila. Cílem je více podpořit pořadatele - tedy ty, na kterých stojí fungování Českého poháru. 

Nově by klubovou dotaci 500 Kč (při splnění stejných podmínek, jaké platí nyní) získávalo jen nejlepších 16 

hráčů z konečného pořadí Českého poháru. Minimální výše odměny pro pořadatele turnajů Českého poháru 

by se zvýšila ze 4 000 Kč na 5 000 Kč a pořadatel MR by získal místo 8 000 Kč odměnu 9 000 Kč. 

Souhlasíte s navrženou změnou odměn? 

Stanislav Kraus, Martin Ženíšek 

 


