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Mistrovství ČR 2020 - mimořádná valná hromada  

Vážení hráči a hráčky, 
     Nikdy jsme si nemysleli, že budeme muset udělat dvě mimořádné valné 
hromady, následně Dlouhou dobu jsme vyčkávali. Sledovali jsme s výborem 
každé rozhodnutí Vlády ČR. V tuto chvíli se sportu dotýkají hlavně dvě nařízení. 
Pro turnaje uvnitř jde hlavně o usnesení č. 493 písmeno N (stanovuje podmínky 
pro provoz na vnitřních sportovištích): 

 omezit přítomnost sportovců tak, aby byly mezi nimi rozestupy 
alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit 
nebo skupin,  

 nelze používat šatny a sprchy,  
 vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky 

dýchacích cest, s výjimkou organizovaných tréninků v rámci 
oddělených aktivit a skupin,  

 zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po 
použití každým klientem,  

 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,  
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,  
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po 

celkovém ukončení cvičení,  
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi 

proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;  
 prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny, 

     Z výše uvedeného vyplývá, že není možné nyní MČR uspořádat v řádném 
termínu. V tuhle chvíli není pořadatel schopen zajistit tak velký sál, aby hráči 
udržovali odstup. Co lze nastavit vzdáleností stolů od spoluhráčů nebo soupeřů 
po obou stranách od hráčů nelze dodržet mezi soupeři hrající na jednom stole. 
Také dezinfekce táhel by celý turnaj protáhla. Průběžná dezinfekce, 
nepřítomnost šatny a sprchy by se dala při našem sportu oželet. Problém je ale 
hraní v ochranných pomůckách dýchacích cest. 
     
     Hráči v ČASG, účastnící se MR, jsou z části veteráni, tudíž riziková skupina. 
Navíc se turnajů díky povaze stiga hokeje účastní i hráči s chronickými nemoce-
mi, což je rovněž riziková skupina. Všichni hráči, včetně dětí, se ale mohou stát 
přenašeči bez příznaků. Mohl by tak každý z nás virus „dovézt“ domů a nakazit 
celou rodinu. Abychom snížili riziko onemocnění a zároveň zajistili klubům 
prostor pro společnou přípravu, rozhodl se výbor po následující hlasování. Buď 
může být MR zrušeno bez náhrady pro tento rok, nebo se může konat v termínu 
19. a 20. září 2020. Volné termíny jsou také 5.-6. a 12.-13. září. Druhý z termínů 
koliduje s turnajem v kanadském Edmontonu).     
     
     Termín 19.-20.9.2020 pro MČR nabízí 3 týdny přípravy od návratu 
z dovolených a návratu dětí do škol. Zároveň je to obvyklé období začátku každé 
sezóny. Další volné místo v termínové listině je pak za 3 týdny - 17.10. pro 1. kolo 
českého poháru 20/21. Kluby i pořadatel by tak měli dost času na přípravu, nebo 
například sehnání ubytování. Pokud by se MR přesunulo na nový termín, i přesto 
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by to znamenalo sledovat dále vládní nařízení a doufat, že v září bude již situace 
příznivá a nebude hrozit nebezpečí šíření nákazy. Rovněž snad budou otevřené 
také ubytovací služby.  
     Pokud by se MR posunulo na 19. a 20. září, tak tímto termínem by se změnil i 
přestupní termín. Letní přestupní termín by tak začal až 21. září do 17. října. 
(původní a dosud platný termín je 1.7. – 1.9.). V platností by zůstaly i hostovací 
lístky, které by byly již propadlé. Vše by tak bylo tak za stejných „sestav“ klubů, 
jako by se MR konalo v řádném termínu. Termín uzávěrky soupisek by byl do 
31.8.2020. 
 
     Hlasovat mohou zástupci klubů s hlasovacím právem na e-mailovou adresu 
Asociace stiga@stolnihokej.cz po celou dobu valné hromady: 16. – 25. května 2020 
(ukončení hlasování o půlnoci z 25. na 26. května)  
 
     Výsledky hlasování budou po skončení valné hromady neprodleně uveřejněny na 
stránkách ČASG včetně toho, jak kluby hlasovaly.  
 
     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  

 
Otázka k hlasování: 
 
Jak naložit s MČR 2020 v Turnově?  
Varianta A) zrušit bez náhrady  
Varianta B) uspořádat ho na stejném místě o víkendu 19.-20. září 2020 a 
zároveň posunout přestupní termín na 21.9. – 17.10.2020, zároveň do 
20.9. by zůstaly v platnosti hostovací lístky, které by byly již propadlé). 
Termín uzávěrky soupisek by byl do 31.8.2020 do půlnoci.  
 
 
 
Výbor Asociace: 
Martin Ženíšek – předseda 
Pavel Plešák – tajemník 
Hana Marešová – hospodářka 
Tomáš Kahoun 
Jiří Chylík 
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- předseda výboru Česká Asociace Stiga Game z.s. 


