
Zápis z pravidelné́ roční valné́ hromady České́ asociace Stiga Game, z.s. pro rok 2020  

Místo konaní:́ internet 
Datum: 18. srpna - 27. srpna 2020 
Zapsal: Martin Ženíšek  

Seznam přítomných: z jedenácti klubů s hlasovacím právem se do internetového hlasování zapojilo 
následujících sedm klubů: BSE United, Gladiators Plzeň̌, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Třinec a Big Band, 
THC Stiga Elites, 

Hlasování se nezúčastnily čtyři kluby: 1. THC Pardubice, THC Stiga-Game Příbram THC Teplýšovice, Stiga HC 
Benátky 

Při hlasování byly schváleny návrhy, se kterými souhlasila nadpoloviční ́většina klubů, které́ se hlasovaní ́
zúčastnily, tj. návrhy, které́ získaly minimálně̌ čtyři souhlasné odpovědi.  

Program valné́ hromady  

1. Předložení hodnoticích zpráv a návrhů̊  
2. Hlasovaní ́o předložených návrzích 
3. Shrnutí výsledků̊ valné́ hromady  

1. Předložení hodnotících zpráv a návrhů  

Výbor Asociace předložil všem členům Asociace hodnocení uplynulé sezóny, návrh rozpočtu a termínové́ listiny 
pro příští sezónu 2020/2021. Kluby s hlasovacím právem byly zároveň̌ požádány o účast v hlasovaní ́o 
předložených návrzích. Předložený dokument lze nalézt na adrese www.stolnihokej.cz/doc/vh20.pdf  

2. Hlasování o předložených návrzích  

Valná́ hromada hlasovala o šestnácti otázkách s následujícím výsledkem.  

1) Souhlasíte s termínovou listinou pro sezónu 2020/2021? 

7x Ano: Gladiators Plzeň, THC Třinec, BSE United, Big Band, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha, SHC 
Cheb 
0x Ne: 
0x Zdržel se hlasování:́  

Návrh BYL valnou hromadou schválen.  

Výbor asociace 

 

 

2) Souhlasíte s navrženým rozpočtem?  

7x Ano: Gladiators Plzeň, THC Třinec, BSE United, Big Band, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha, SHC 
Cheb 
0x Ne: 
0x Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen.  

Výbor asociace 



 
 

3) Hráči potrestaní výborem za rasismus, antisemitismus a obviňování z krádeže se v řádném termínu odvolali. 

V odvolání se dožadují zrušení trestu, jelikož dle jejich názoru je protiprávní. Výbor ověřoval u několika 

právníků svůj postup. Na názor jsme se ptali i místopředsedy okresního soudu v Chebu. Tresty nejsou 

v rozporu s žádnou listinou (stanovami, organizačním pořádkem aj.), ani s žádným zákonem České 

republiky. Navíc se vše stalo v době nouzového stavu, kdy jsou tresty dvojnásobeny. Navíc pár dní poté se 

z USA celým světem začala šířit protirasistická nálada založená na násilných skutcích „Black lives matter“. 

Tresty ve fotbale, které za rasismus dostaly kluby, nebo propuštění jezdce v sérii Nascar jsou důkazem toho, 

že rasistické urážky a obviňování z krádeže do našeho sportu nepatří. Zápis výboru o trestech a odvolání je 

přílohou tohoto dokumentu. Výbor trest rušit nebude. Je tak na zástupcích klubů, jak rozhodnou o osudu 

trojice hráčů. Souhlasíte se zachováním trestů, nebo jste pro zrušení trestu v rámci odvolání?  

5x Zachování: Gladiators Plzeň, THC Třinec, Big Band, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha 
1x Zrušení: BSE United 
1x Zdržel se hlasování: SHC Cheb 

Tresty trojici hráčů zůstanou v platnosti.  

Výbor asociace 

 

 

4) Mezinárodní federace ITHF rozhodla hlasováním členských států o zvýšení věkové kategorie z veteránů 50+ 

na veteráni 55+. Zároveň bylo rozhodnuto o tom, že obě kategorie (junioři U13 a veteráni 55+) budou 

oficiální s kvalifikačními limity pěti hráčů. Výbor navrhuje sjednocení věkového limitu na 55+. 

7x Ano: Gladiators Plzeň, THC Třinec, BSE United, Big Band, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha, SHC 
Cheb 
0x Ne: 
0x Zdržel se hlasování:  

Návrh BYL valnou hromadou schválen.  

Výbor asociace 
 

5) U kategorií juniorů U13 a veteránů 55+ použít stejná kvalifikační pravidla, jako jsou u juniorů a veteránů. 

Na ME a MS se kvalifikují nejlepší hráči v těchto kategoriích se započítáním 7 turnajů z 10.   

7x Ano: Gladiators Plzeň, THC Třinec, BSE United, Big Band, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha, SHC 
Cheb 
0x Ne: 
0x Zdržel se hlasování:  

Návrh BYL valnou hromadou schválen.  

Výbor asociace 
 

6) Předseda výboru ČASG, Martin Ženíšek byl na diskuzi ČASG na webových stránkách obviněn Jakubem 

Sládkem z rasismu. Tím myslel zaujetím proti klubu THC Stiga-Game Příbram. Přesto, že se v tomto případě 

nejedná o rasismus (dle definice), ani se dle Martina Ženíška nejedná o zaujetí, psal Jakub své obvinění, jak 

sám napsal: „za klub“. Nikdo z příbramského klubu tento názor nedementoval. Martin Ženíšek tak dává 

k dispozici funkci předsedy a člena výboru. Je nepřípustné, aby jakýkoliv člen výboru byl proti klubu nebo 

jednotlivci zaujatý, nebo dokonce „rasistický“. Pokud by měli i další zástupci klubů názor o zaujetí proti 



jakémukoliv klubu nebo jednotlivci, je připraven Martin Ženíšek s okamžitou platností ukončit svojí funkci 

ve vedení ČASG. Jedná MŽ zaujatě a přejete si jeho odstoupení z výboru ČASG?  

0x Ano:  
6x Ne: THC Třinec, BSE United, Big Band, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha, SHC Cheb 
1x Zdržel se hlasování: Gladiators Plzeň 

Kluby rozhodly o neodvolání Martina Ženíška z výboru ČASG.  

Výbor asociace 

 

7) 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.  

3x Ano: THC Třinec, Big Band, SHC Cheb 
4x Ne: Gladiators Plzeň, BSE United, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha 
0x Zdržel se hlasování:  

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen.  

(SHC Cheb) 

 

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

Důvod těchto dvou návrhů je k zamezení diskriminace, která dlouhá léta je u ženské kategorie, kdy ženy nad 

40 let mají možnost hrát pouze jednu kategorii, a to ženy nebo veterány, od doby, kdy kategorie ženy už 

nehrají s juniory, platí už i pro tuto kategorii, že mají jen jednu volbu kategorie. Proto i juniorské a 

veteránské skupiny by měli mít jednu volbu, a to, zda hrát juniory či U13, a naopak u veteránů, zda veterány 

nebo 50+. 

3x Ano: THC Třinec, Big Band, SHC Cheb 
4x Ne: Gladiators Plzeň, BSE United, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha 
0x Zdržel se hlasování: 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen.  

(SHC Cheb) 

 

9) V kategorii MR jednotlivců ponechat současný počet 44 nejlepších hráčů dle umístění 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.  

3x Ano: THC Třinec, HCS Žabka Praha, SHC Cheb 
4x Ne: Gladiators Plzeň, BSE United, Big Band, THC Stiga Elites,  
0x Zdržel se hlasování:  

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen.  

(SHC Cheb) 

 

10) Otevřít hostovací okno speciálně pro MR. Důvod – celkem často se stává, že některému z klubů se občas 

nepodaří sestavit tým na klubovou soutěž na MR. Ale někteří hráči z takového klubu by si na MR chtěli 

zahrát. Tudíž by bylo vhodné před MR takové okno otevřít, aby se nemuselo žádat o výjimky, což si myslím 

zbytečně zatěžuje VV, aby o takových výjimkách rozhodlo. Nedovedu si představit důvod, když by se hráči i 



kluby o takovém kroku dohodli, proč by to VV zamítal. Tudíž by tento krok žádosti o výjimku mohl 

odpadnout a mít oficiální přestupové okno. 

5x Ano: THC Třinec, BSE United, Big Band, THC Stiga Elites, SHC Cheb 
1x Ne: Gladiators Plzeň 
1x Zdržel se hlasování: HCS Žabka Praha 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. Za předpokladu dohody obou klubů a souhlasu hráče.  

(SHC Cheb) 
 

11) a) Posunout začátek na českých pohárech z 10:00 na 9:00 (případně na 9:30). 

  b) Nebo aby měli pořadatelé možnost sami zvolit začátek turnaje mezi 9 a 10 hodinou. 

  c) Nechat začátek v 10:00 a registraci do 9:15 (vyjma Czech Open) 

0x A) 
4x B) THC Třinec, Big Band, THC Stiga Elites, SHC Cheb 
3x C) Gladiators Plzeň, BSE United, HCS Žabka Praha 
0x Zdržel se hlasování:  

Návrh BYL valnou hromadou schválen. Pořadatelé si budou moci volit začátek turnaje mezi 9 a 10 
hodinou.  

(SHC Cheb) 

 

12) Snížit počet hráčů ve skupině B, případně každou další na max. 12. Vzájemné zápasy ze skupiny by se 

nezapočítávali. Ve skupině B by šlo do play-off 8. 

3x Ano: Big Band, THC Stiga Elites, SHC Cheb 
4x Ne: Gladiators Plzeň, THC Třinec, BSE United, HCS Žabka Praha 
0x Zdržel se hlasování:  

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen.  

(SHC Cheb) 

 

13) Snížení počtu účastníků v jednotlivcích na 32 + 4 divoké karty - Poslední dobou se kategorie 
jednotlivců stala fraškou, kdy se z prvních 20 hráčů 12 odhlásí. Ze 44 kvalifikovaných účastníků se jich 
vloni a předloni 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 50 minut dříve (odjezdy vlaků nebo 
spolujízda s hráči, co hráli jen dopoledne) 

4x Ano: Gladiators Plzeň, THC Třinec, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha 
3x Ne: BSE United, Big Band, SHC Cheb 
0x Zdržel se hlasování:  



Návrh BYL valnou hromadou schválen. MR jednotlivců bude hrát nejlepších 32 hráčů z Českého poháru 
+ 4 na divokou kartu. 

(Martin Ženíšek – předseda výboru ČASG) 
 

14) Stejně jako na MS a ME pořádat kategorie tak, aby veteránské a juniorské kategorie nekolidovaly. Junioři do 

13 let a veteráni nad 55 (50) by se mohli účastnit i juniorů U18 a veteránů nad 40 let. Pokud by byl snížen 

počet účastníků v jednotlivcích, lze vše časově zvládnout v neděli. Dvanáctiletý junior tak může být nejlepší 

mezi hráči do 13 i do 18 let. Jedná se o protivariantu bodu 7 a 8. od SHC Cheb.  

4x Ano: Gladiators Plzeň, BSE United, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha 
3x Ne: THC Třinec, Big Band, SHC Cheb 
0x Zdržel se hlasování:  

Návrh BYL valnou hromadou schválen.  

(Martin Ženíšek – předseda výboru ČASG) 
 

15) Souběžně s juniory U13 a veterány 55+ by se mohla hrát kategorie žen. Ženy by tak mohly, pokud budou 

splňovat věkový limit do juniorů a veteránů, hrát tyto kategorieca nebyly by diskriminovány rozhodnutím, 

kterou kategorii vybrat.  

6x Ano: Gladiators Plzeň, THC Třinec, BSE United, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha, SHC Cheb 
1x Ne: Big Band, 
0x Zdržel se hlasování: 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. Kategorie žen se bude hrát souběžně s kategoriemi U13 a 55+ 

(Martin Ženíšek – předseda výboru ČASG) 

16) Volby nechat VŽDY na listopadový́ turnaj - Volební ́období ́je nyní ́dle platných stanov dva roky od 
voleb, které́ proběhly 16.12.2017 a 23.11.2019. K datu 16.12.2019 byl zapsán poslední ́výbor. Volby na 
konci roku tak mají ́význam i z hlediska získávání dotací. Posunutím voleb z května/června na listopad 
by tak vždy mohl tentýž ̌výbor, který́ si o dotaci zažádá a získá́ jí, následně̌ dotaci vyúčtovat. Nový výbor 
by se tak mohl připravit na nový kalendářní rok a sledovat nové dotace. Zároveň̌ by nový výbor nebyl 
předhozen hned tak důležitému úkolu, jakým je příprava valné́ hromady a termínové́ listiny. Termín 
voleb by byl vyhlášen společné̌ s výsledky valné́ hromady a tím pádem i termínové ́listiny. Každý by tak 
věděl, kdy volby budou minimálně̌ 3 měsíce předem. 

7x Ano: Gladiators Plzeň, THC Třinec, BSE United, Big Band, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha, SHC 
Cheb 
0x Ne:  
0x Zdržel se hlasování:  

Návrh BYL valnou hromadou schválen.  

(Martin Ženíšek – předseda výboru ČASG) 

2. Shrnutí výsledků valné hromady  

Valná hromada schválila navrženou termínovou listinu Českého poháru 2020/2021. V termínové listině se 
mohou ještě provádět změny v závislosti na situaci s virem COVID-19. Zároveň byl schválen rozpočet, který se 
v závislosti na počtu turnajů a startujících hráčů může také měnit.  

Valná hromada potvrdila tresty pro Davida Dvořáčka, Tomáše Jedličku a Michala Hviždě. 



Všechny kluby, které se zúčastnily VH, potvrdily navýšení věkové hranice kategorie pro veterány 50+ na 55+. 
Z této kategorie i juniorů U13 může Českou republiku na ME a MS reprezentovat 5 hráčů. Kvalifikační 
podmínky budou stejné jako u veteránů a juniorů – 7 nejlepších výsledků z 10 turnajů Českého poháru.  

Kluby potvrdily důvěru v předsedu výboru ČASG Martina Ženíška, který byl obviněn z rasistického chování vůči 
hráčům THC Stiga-Game Příbram.  

Pro turnaj Mistrovství ČR bylo schváleno hostovací okno pro hráče, kteří mají klub, ale ten nesestavil družstvo. 
Dle návrhu by se tak stalo za dohody obou klubů a souhlasu hráče. (Během podzimní části nové sezóny bude 
ještě doladěna délka přestupního okna, aby se tato změna nedělala ještě před ukončením sezóny ČP a 
neměnily se tak výsledky této soutěže např. v kategorii klubů. Částečně se tak bude měnit přestupní řád a 
některé důvody, proč byl tento řád zaváděn padají.  

V kategorii jednotlivců bude nově hrát 32 nejlépe umístěných hráčů z celkového pořadí ČP + 4 hráči na divoké 
karty. (Zda bude do finálové skupiny postupovat 8 nebo 6 hráčů z každé skupiny bude ještě upřesněno 
některou z následujících VH). Turnaje juniorů a veteránů nebudou kolidovat s turnaji juniorů U13 a veteránů 
55+. Soutěž žen se bude hrát souběžně s kategoriemi U13 a 55+.  

Začátek turnajů Českého poháru si budou moci volit pořadatelé mezi 9:00 a 10:00  

Řádné volby do výboru se budou konat vždy na listopadovém turnaji. (Mimořádné volby budou uskutečněny i 
nadále dle potřeb, aby se nestalo, že bude například po odstoupení výboru v lednu až do listopadu Asociace 
bez výboru).  


