
Zápis z pravidelné roční valné hromady České asociace Stiga Game, z.s. pro rok 2019  

Místo konání: internet  

Datum: 9. srpna  - 18. srpna 2019 

Zapsal: Stanislav Kraus  

Seznam přítomných: z jedenácti klubů s hlasovacím právem se do internetového hlasování zapojilo 

následujících osm klubů: 1. THC Pardubice, BSE United, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, 

THC Stiga-Game Příbram, THC Teplýšovice, Stiga HC Benátky. 

Hlasování se nezúčastnily tři kluby: Big Band, THC Stiga Elites, THC Třinec. 

Při hlasování byly schváleny návrhy, se kterými souhlasila nadpoloviční většina klubů, které se 

hlasování zúčastnily, tj. návrhy, které získaly minimálně pět souhlasných odpovědí. 

 

Program valné hromady  

1. Předložení hodnotících zpráv a návrhů  

2. Hlasování o předložených návrzích  

3. Shrnutí výsledků valné hromady 

 

 

1. Předložení hodnotících zpráv a návrhů  

Výbor Asociace předložil všem členům Asociace hodnocení uplynulé sezóny, návrh rozpočtu a 

termínové listiny pro příští sezónu 2019/2020. Kluby s hlasovacím právem byly zároveň požádány o 

účast v hlasování o předložených návrzích. Předložený dokument lze nalézt na adrese 

www.stolnihokej.cz/doc/vh19.pdf  

 

2. Hlasování o předložených návrzích  

Valná hromada hlasovala o dvaceti otázkách s následujícím výsledkem. 

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

Výbor Asociace 

7x Ano:  1. THC Pardubice, SHC Cheb, HCS Žabka Praha, THC Stiga-Game Příbram, Gladiators 

Plzeň, Stiga HC Benátky, THC Teplýšovice 

0x Ne:  

1x Zdržel se hlasování: BSE United 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 



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

Výbor Asociace 

6x Ano: 1. THC Pardubice, SHC Cheb, HCS Žabka Praha, Gladiators Plzeň, Stiga HC Benátky, 

THC Teplýšovice 

2x Ne: BSE United, THC Stiga-Game Příbram 

0x Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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

SHC Cheb 

5x Ano: 1. THC Pardubice, BSE United, SHC Cheb, Gladiators Plzeň, THC Teplýšovice 

1x Ne: THC Stiga-Game Příbram 

2x Zdržel se hlasování: HCS Žabka Praha, Stiga HC Benátky 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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 

1x Ano: SHC Cheb 

5x Ne: 1. THC Pardubice, BSE United, THC Stiga-Game Příbram, Gladiators Plzeň, THC 

Teplýšovice 

2x Zdržel se hlasování: HCS Žabka Praha, Stiga HC Benátky 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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

SHC Cheb 

1x Ano: SHC Cheb 

6x Ne: 1. THC Pardubice, BSE United, HCS Žabka Praha, THC Stiga-Game Příbram, Gladiators 

Plzeň, THC Teplýšovice 

1x Zdržel se hlasování: Stiga HC Benátky 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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 

2x Ano: SHC Cheb, THC Teplýšovice 

5x Ne: 1. THC Pardubice, BSE United, HCS Žabka Praha, THC Stiga-Game Příbram, Gladiators 

Plzeň 

1x Zdržel se hlasování: Stiga HC Benátky 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 



 

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 

2x Ano: BSE United, SHC Cheb 

6x Ne: 1. THC Pardubice, HCS Žabka Praha, THC Stiga-Game Příbram, Gladiators Plzeň, Stiga 

HC Benátky, THC Teplýšovice 

0x Zdržel se hlasování: 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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 

4x Ano: SHC Cheb, Gladiators Plzeň, Stiga HC Benátky, THC Teplýšovice 

3x Ne: 1. THC Pardubice, BSE United, THC Stiga-Game Příbram 

1x Zdržel se hlasování: HCS Žabka Praha 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 



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

členové ČASG.  

Martin Ženíšek 

7x Ano: 1. THC Pardubice, BSE United, SHC Cheb, HCS Žabka Praha, Gladiators Plzeň, Stiga HC 

Benátky, THC Teplýšovice 

1x Ne: THC Stiga-Game Příbram 

0x Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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) 

 

7x Ano: 1. THC Pardubice, BSE United, SHC Cheb, HCS Žabka Praha, Gladiators Plzeň, Stiga HC 

Benátky, THC Teplýšovice 

1x Ne: THC Stiga-Game Příbram 

0x Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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 

3x Ano: HCS Žabka Praha, Gladiators Plzeň, Stiga HC Benátky 

4x Ne: 1. THC Pardubice, BSE United, THC Stiga-Game Příbram, THC Teplýšovice 

1x Zdržel se hlasování: SHC Cheb 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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 

3x Ano: HCS Žabka Praha, THC Stiga-Game Příbram, Gladiators Plzeň 

5x Ne: 1. THC Pardubice, BSE United, SHC Cheb, Stiga HC Benátky, THC Teplýšovice 

0x Zdržel se hlasování: 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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

nájemné za sály. 

Martin Ženíšek 

7x Ano: 1. THC Pardubice, BSE United, SHC Cheb, HCS Žabka Praha, Gladiators Plzeň, Stiga HC 

Benátky, THC Teplýšovice 

1x Ne: THC Stiga-Game Příbram 

0x Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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 

4x Ano: SHC Cheb, HCS Žabka Praha, Gladiators Plzeň, Stiga HC Benátky 

4x Ne: 1. THC Pardubice, BSE United, THC Stiga-Game Příbram, THC Teplýšovice 

x Zdržel se hlasování: 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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 

6x Ano: BSE United, SHC Cheb, HCS Žabka Praha, Gladiators Plzeň, Stiga HC Benátky, THC 

Teplýšovice 

2x Ne: 1. THC Pardubice, THC Stiga-Game Příbram 

x Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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 

4x Ano: 1. THC Pardubice, SHC Cheb, HCS Žabka Praha, Gladiators Plzeň 

2x Ne: THC Stiga-Game Příbram, Stiga HC Benátky 

2x Zdržel se hlasování: BSE United, THC Teplýšovice 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 



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 

5x Ano: 1. THC Pardubice, HCS Žabka Praha, Gladiators Plzeň, Stiga HC Benátky, THC 

Teplýšovice 

3x Ne: BSE United, SHC Cheb, THC Stiga-Game Příbram 

x Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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 

5x Ano: 1. THC Pardubice, SHC Cheb, THC Stiga-Game Příbram, Gladiators Plzeň, THC 

Teplýšovice 

2x Ne: HCS Žabka Praha, Stiga HC Benátky 

1x Zdržel se hlasování: BSE United 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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 

5x Ano: 1. THC Pardubice, SHC Cheb, HCS Žabka Praha, Gladiators Plzeň, Stiga HC Benátky 

3x Ne: BSE United, THC Stiga-Game Příbram, THC Teplýšovice 

x Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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 

8x Ano: 1. THC Pardubice, BSE United, SHC Cheb, HCS Žabka Praha, THC Stiga-Game Příbram, 

Gladiators Plzeň, Stiga HC Benátky, THC Teplýšovice 

0x Ne:  

0x Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

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 

6x Ano: 1. THC Pardubice, SHC Cheb, HCS Žabka Praha, Gladiators Plzeň, Stiga HC Benátky, 

THC Teplýšovice 

2x Ne: BSE United, THC Stiga-Game Příbram 

0x Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

 

 

3. Shrnutí výsledků valné hromady 

Valná hromada potvrdila navrženou neúplnou termínovou listinu Českého poháru 2019/2020. 

Konečná podoba termínové listiny bude uveřejněna v nejbližších týdnech. 

Valná hromada schválila zvýšení odměny pro pořadatele turnajů Českého poháru na MR. Zároveň 

bylo schváleno snížení počtu hráčů, za které bude klubům připsána odměn na klubový účet. Nově se 

bude týkat jen 16 nejlepších hráčů z konečného pořadí Českého poháru.  Dále byl schválen návrh na 

návrat k samostatnému turnaji žen na MR. Na Czech Open postoupí do finálového play-off jen 

nejlepších 16 hráčů. Bylo zvýšeno startovné na turnaji Czech Open na 300 Kč a na MR družstev na 500 

Kč. 

Oproti schválenému rozpočtu lze očekávat zvýšené výdaje na odměny pořadatelům a zvýšené příjmy 

z navýšeného startovného na Czech Open a MR družstev. 

 


