
Zápis z  valné hromady České asociace Stiga Game, z.s. 
Místo konání: Milovice 

Datum: 20. květen 2007 
Zapsal: Stanislav Kraus 

 

Seznam přítomných 

Deset klubů disponujících hlasovacím právem: 
1. THC Pardubice, Big Band, BSE United, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, 

Stiga HC Benátky, THC Stiga Elites, THC Stiga-Game Příbram, THC Třinec. 

Program valné hromady 

1. Zpráva o vyhodnocení klubové podpory 
2. Oznámení o prodeji hokejů použitých na MS 2017 

3. Vyhlášení voleb členů výboru 

4. Dotace pro reprezentaci na MS 2017 

5. Zpráva o možnosti zakoupit lotyšské stoly pod hokeje 
6. Účast Michala Hviždě na MS 2017 v soutěži družstev 

 

 

1. Zpráva o vyhodnocení klubové podpory 
Podmínky získání dotace vyhlášené výborem ČASG pro rok 2016 splnilo sedm klubů: 
BSE United, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, Stiga HC Benátky, SHC Cheb, THC 

Stiga-Game Příbram, THC Teplýšovice. Kluby si mezi sebe rovným dílem rozdělí 

částku 6 000,- Kč, každému tak bylo na klubový účet připsáno 857,- Kč, které mohou 

být vyčerpány až do konce sezóny 2017/2018. 

 
Podpora klubů bude za stejných podmínek pokračovat i v kalendářním roce 2017 – 

nadále tedy platí:  

Na konci kalendářního roku dostane klub 1 000,- Kč na klubový účet, splní-li 

následující podmínky: 
- V daném uplynulém roce uspořádá minimálně 10 lokálních, veřejně přístupných 

turnajů s průměrnou účastí minimálně 5 hráčů. 

- K těmto turnajům budou předem zveřejněny informace, termíny a podobně, 

nejlépe na klubovém webu, po domluvě s Výborem případně jiným způsobem. 
- Tyto lokální turnaje budou mít výsledky zaneseny do světového žebříčku. 

- Klub uspořádá v předcházející sezóně (tedy v sezóně, která končí v daném roce) 

turnaj Českého poháru nebo mistrovství republiky 

 

Bude-li na konci roku více než 6 klubů, které by získaly nárok na podporu, bude jim 
na klubové účty rozdělena rovným dílem částka 6 000,- Kč (namísto 1 000,- Kč pro 

každý klub). 

 

 

2. Oznámení o prodeji hokejů použitých na MS 2017 
Výbor ČASG oznámil, že se v Liberci budou prodávat hokeje použité během MS za 

cenu 600,- Kč / kompletní hokej. Podmínkou je odběr hokejů přímo v Liberci. 

Zájemcům o hokeje doporučujeme provést rezervaci a to nejpozději do 3. června – 

stačí oznámit členům výboru ČASG počet hokejů, o které budete mít zájem. Po 3. 
červnu budou hokeje nabídnuty i zahraničním účastníkům MS. Hokejů bude 

k dispozici omezené množství, prodeje budou prováděny v pořadí, v jakém dojde 

k rezervacím. 

Utržené peníze budou pravděpodobně použity k zakoupení nových hokejů v sezóně 
2017/2018. 



 

 

3. Vyhlášení voleb členů výboru ČASG 
Současnému výboru končí na konci probíhající sezóny 2016/2017 mandát a proto 

v souladu s volebním řádem (www.stolnihokej.cz/doc/volebniradCASG.htm) vyhlašuje 

volby členů výboru pro období 2017 – 2019. Kandidáti se mohou hlásit do 3. června 
2017 do 8:30. Výbor následně během MR družstev zorganizuje volby s tím, že 

mandát nového výboru začne až po skončení pravidelné letní valné hromady 2017. 

 

 

4. Dotace pro reprezentaci na MS 2017 
Valné hromadě byl předložen návrh vyplatit každému reprezentantovi ČR 

nominovanému do některé oficiální kategorie MS 2017 na základě pořadí Českého 

poháru podporu ve výši 500,- Kč. 
Návrh byl schválen počtem 7 hlasů. 

 

 

5. Zpráva o možnosti zakoupit lotyšské stoly pod hokeje 
Pro MS 2017 budou z Lotyšska zapůjčeny skládací stoly pod hokej. Díky tomu se 

nabízí využít této situace k zakoupení těchto stolů bez nutnosti řešit jejich přepravu 

z Lotyšska. Stoly by bylo možné zakoupit za cenu 20 EUR / ks. Valná hromada (a 

zejména pořadatelé turnajů ČP) dostala ke zvážení, zda ČASG nemá zakoupit 40 stolů 

s tím, že by byly využívány pro turnaje Českého poháru. Komplikací by byla jejich 
doprava na jednotlivé turnaje (řešilo by to zapůjčování větší dodávky), výbor ČASG 

zatím neřešil ani případné skladování stolů. Pokud by některý klub měl zájem o menší 

počet stolů pro své potřeby, pak by je mělo být možné zakoupit za stejnou cenu, tj. 

20 EUR / ks.  
Zájem o tyto stoly (jak pro ČASG, tak pro kluby) bude zjišťován na MR 2017. 

 

 

6. Účast Michala Hviždě na MS 2017 v soutěži družstev 
Valná hromada byla seznámena se situací kolem účasti Michala Hviždě na MS 2017. 

Michal Hvižď se nominoval do hlavního turnaje jednotlivců na základě pořadí Světové 

ligy, do turnaje družstev se ale dle platných pravidel ČASG nenominoval, neboť 

nesplnil podmínku účasti na minimálně 7 turnajích Českého poháru v sezóně 
2016/2017. Vzhledem k objektivním důvodům, kvůli kterým se Michal Hvižď turnajů 

nemohl účastnit a vzhledem k tomu, že Pavel Plešák, který se nominoval do soutěže 

družstev přes pořadí Českého poháru, nabídl své místo ve družstvu ve prospěch 

Michala Hviždě, dostala valná hromada k hlasování návrh o udělení výjimky s tím, že 

o samotném zařazení Michala Hviždě do družstva by následně hlasovali sami všichni 
členové reprezentačního družstva (s výjimkou Pavla Plešáka).  

Hlasování o udělení výjimky skončilo s výsledkem 8x souhlas, 1x nesouhlas, 1x zdržel 

se hlasování. Valná hromada tedy udělila členům reprezentačního družstva možnost 

rozhodnout o zařazení Michala Hviždě. Tajné hlasování členů družstva následně 
skončilo s výsledem 9x souhlas, 0x nesouhlas a Michal Hvižď tak bude na MS 2017 

startovat i v soutěži družstev místo Pavla Plešáka, který z družstva dobrovolně 

odstoupil. 


