
Pravidelná valná hromada České asociace Stiga Game, z. s. pro rok 2020  
 

Pravidelná letní valná hromada České asociace Stiga Game, z. s. (Asociace) pro rok 2020 probíhá 
internetovou formou. V tomto dokumentu najdete hodnotící zprávy o stavu Asociace, návrhy a 
připomínky zaslané členy Asociace. Hlasovat mohou zástupci klubů s hlasovacím právem na mailovou 
adresu Asociace: stolnihokej@trefik.cz po celou dobu valné hromady: 18. – 27. srpna 2020. 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: 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 2019/2020 

autor: Hana Marešová / formát, tabulky a texty převzaty od: Stanislav Kraus 

V tabulce je shrnut počet účastníků turnajů Českého poháru v sezóně 2019/2020 

Kladno 66 

Plzeň 66 

Praha 63 
Cheb 61 

Plzeň II 58 

Teplýšovice II 58 

Teplýšovice 57 

Pelhřimov 53 
 

Kvůli pandemii coronaviru SARS COV-19 byly poslední dva turnaje ČP, a to Litomyšl a Czech Open v 

Praze, zrušeny, a tím jsou celková čísla ovlivněna oproti předchozím sezónám. 

Celkem bylo na 8 turnajích zaznamenáno 482 účastí, o které se postaralo 124 různých hráčů. Na 

jednoho účastníka tady připadá zhruba 3,89 účasti. 

V prosinci 2019 se konaly volby do 5členného výboru a ten následně zvolil své členy:  

Martin Ženíšek – předseda výboru ČASG, Hana Marešová – hospodářka, Pavel Plešák – tajemník, Tomáš 

Kahoun ml. – člen výboru, Jiří Chylík – člen výboru. 



Další novinkou je skladování hokejů. Výbor usilovně hledal nové místo a díky Radku Hrnčířovi z Big Band 

Praha se ho podařilo najít. Hokeje se tedy nově skladují na adrese: Kutnohorská 288/82, 10900 Praha-

Dolní Měcholupy 

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

 Účastníků 

2019/2020 482 (8 turnajů) 

2018/2019 651 

2017/2018 564 (9 turnajů) 

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 

 

Menší počet účastníků, jak je zmíněno výše, byl vyvolán nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR a také 

zákazem konání sportovních akcí od pátku 13. března a ukončen byl 17. května 2020. Dále pro ochranu 

zdraví všech účastníků bylo na mimořádné valné hromadě přesunuto MR v Turnově na 19. – 20. září 

2020. 

Vítězem ČP v kategorii jednotlivců sezóny 2019/2020 se stal Leoš Hvižď ml., před druhým Martinem 

Maděrou a třetím Michalem Kobrlem. 

V kategorii juniorů zvítězil Tomáš Růžička, druhým byl Michal Blažek a třetím Jakub Matýsek. Mezi 

ženami zvítězila Anita Grimová, následována Miroslavou Horákovou a Kateřinou Šurýnovou. Kategorii 

veteránů ovládl Daniel Matýsek, na druhém místě skončil Pavel Plešák a třetí Václav Pikl. V hodnocení 

klubů zvítězil klub THC Stiga-Game Příbram, druhé místo obsadil klub HCS Žabka Praha a třetí Gladiators 

Plzeň.  



2. Nadcházející sezóna 2020/2021 

autor: Hana Marešová 

V tabulce je uveden návrh termínové listiny. 

19.-20.9 2020  MČR 2020 Turnov 

17.10.2020  Teplýšovice 
31.10.2020  Pelhřimov  

21.11.2020  Třinec  

12.12.2020  Kladno  
16.01.2021 Praha  

06.02.2021  Cheb  
27.02.2021  Brno 

27.03.2021 Němčice u Litomyšle  

10.04.2021 Plzeň  

24.04.2021 ČP/CO Praha 

29.-30.05.2021  MČR 2021 Pelhřimov  

 

Mezinárodní termínová listina 2020/2021 

Převzato z: ithf.info 

 

12th Sep. / 12. září 2020 Edmonton, Kanada 

 

26th Sep. /26 září 2020 Oslo, Norsko 

 

3rd Oct. / 3. října 2020 Bern, Švýcarsko 

 

10th Oct. / 10. října 2020 Umea, Švédsko 

 

24th Oct. / 24. října 2020 Kranj, Slovinsko 

 

25th Oct. / 25. října 2020 WCC, Kranj – Mistrovství klubů, Slovinsko 

 

7th Nov. / 7. listopadu 2020 St. Petersburg, Rusko 

 

21st Nov./ 21. listopadu 2020 NAC/Canada Cup, Kitchener, Kanada 

 

5th Dec. - 6th Dec. / 5.-6. prosince 2020 Riga, Lotyšsko 

 

23rd Jan. / 23. ledna 2021 Bronderslev, Norsko 

 

30th Jan. / 30. ledna 2021 Anaheim, USA 

 

13th Feb. / 13. února 2021 Stockholm, Švédsko 

 

20th Feb. / 20. února 2021 Minsk, Bělorusko 

 

6th Mar./ 6. března 2021 Nove Zamky, Slovensko 

 

13th Mar./ 13. března 2021 Moscow, Rusko 

 

20th Mar./ 20. března 2021 Incukalns, Lotyšsko 

 

27th Mar./ 27. března 2021 Detroit, USA 

 

3rd Apr. / 3. dubna 2021 Tallinn, Estonsko 

 

24th Apr. / 24. dubna 2021 Praha, CO 

 

1st May/ 1. května 2021 Kyiv, Ukrajina 

 

8th May/ 8. května 2021 Berlin, Německo 

 

22nd May/ 22. května 2021 Kursk, Rusko 

 

11th – 13th June/11.-13. června 2021 WCh, Tallin – Mistrovství světa, Estonsko 

Ačkoliv už sezóna započala, kvůli přetrvávající pandemii coronaviru musely být turnaje, které jsou 

vyznačeny modře zrušeny a je možné, že i v následujících týdnech či měsících můžou být zrušeny i další.  

Žlutě jsou vyznačeny nejvýše hodnocené turnaje Super Series, tučným písmem bez žlutého zvýraznění 

jsou uvedeny turnaje Major. Po zrušeném mistrovství Evropy ve Slovinsku se znovu uskuteční v sezóně 

2021/2022. Mistrovství světa letos bude pořádat Estonsko.  



3. Stav členské základny 

autor: Hana Marešová / texty a tabulky převzaty od: Stanislav Kraus 

Od minulé letní valné hromady se u Asociace nezaregistroval ani jeden nový klub. Počet registrovaných 

klubů tak zůstal na čísle osmnáct. 

Dva roky po zahájení nové evidence členů (kvůli novým pravidlům pro evidenci osobních údajů) je 
v Asociaci přihlášeno 107 aktivních hráčů, tedy o pět více než v předchozí sezóně. 
 

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

SHC Cheb  23  

Big Band  13  

THC Stiga-Game Příbram  12  

BSE United  12  
Gladiators Plzeň  8  

HCS Žabka Praha  8  

Stiga HC Benátky  8  
THC Javorové Listy Teplýšovice  5  

Třinecká hokejová liga  5  

THC Pardubice  3  

THC Stiga Elites  3  

HC Stiga Kladno  2  
THC Stiga Svitavy 93  1  

Nejsou prozatím v klubu 3 

Počet hráčů pod 18 let (k 1.8.2020) – 14 

Počet hráčů pod 15 let (k 1.8.2020) – 7 

 

4. Zpráva o hospodaření Asociace v sezóně 2019/2020 

autor: Hana Marešová / texty převzaty od: Stanislav Kraus 

Tato zpráva shrnuje hospodaření České asociace Stiga Game, z.s. (Asociace) v období od 1.8.2019 
do 31.7.2020.  

Finanční majetek Asociace byl na začátku sledovaného období (k 1.8.2019) následující:  

Hotovost na pokladně: 1 632,- Kč.  

Peníze na účtu: 80 291,04 Kč.  

Celkem: 81 923,04 Kč.  

 

 

 

 

 

 



Příjmy a výdaje Asociace  

Ve sledovaném období byly příjmy a výdaje Asociace následující: 

Příjmy  Plán  Skutečnost  

Vybrané startovné  130 000 85 700 
Prodej hokejů a náhradních dílů  25 000 31 980 

Ostatní - 5 000 

Dotace  - 30 000 
Celkem  155 000 152 680 

   

Výdaje  Plán Skutečnost 

Odměna pořadatelům ČP a MR  48 000 40 000 
Nákup hokejů a náhradních dílů  30 000 29 307 

Odměna za dovoz hokejů  14 750 8 076 

Náklady na Czech Open 2019  20 000 - 
Odměny za umístění v ČP 18/19 a MR 2019  6 000 5 500 

Odměna za skladování hokejů  5 000 5 000 

Zpracování výsledků 2019/2020 5 000 3460 

Poháry za ČP 2019/2020  4 000 ? 
Odměna za přípravu nových hokejů pro CO 2020 2 700 3 000 

Ostatní  6 000 5 714 

Celkem 141 450 100 057 

 

Bilance za sezónu 2019/2020 je zisk 52 623 Kč. Tento velký zisk je způsoben především pandemií 

coronaviru. Nebylo uspořádáno Czech Open, což ovlivnilo nejvíce plánované výdaje, také odměny 

za odvoz hokejů byly menší. Z hlediska příjmů naopak byla Asociace ochuzena asi o 50 000 Kč, 

vzhledem ke dvěma zrušeným turnajům a přesunutém MR, které se z hlediska příjmů a výdajů 

bude započítávat už do další sezóny.  

Položka ostatní příjmy zahrnuje vrácených 5000 Kč od Zdeňka Matouška, která byla v minulosti 

zálohou na skladování hokejů v Satalicích. 

V kolonce dotace je zahrnuto 10 000 Kč od Plzeňského kraje na pokrytí nákladů předešlého Czech 

Open. 

Výboru se také podařilo získat další dotaci ve výši 20 000 Kč, která se ale nezahrnuje do příjmů 

ovlivňující zisk, od Plzeňského kraje. Původně měla být použita na ME v Slovinsku, ale po zrušení 

bude použita na nákup nových dresů a na příspěvky hráčů na mistrovství světa v Tallinnu 2021. 

V budoucnu bude přiklepnuta další dotace 10 000 Kč od Plzeňského kraje, která poslouží jako 

pokrytí nákladů na Czech Open v příští sezóně. 

Přehled provedených nákupů: 

Nákupy u Stigy     ks  Kč  

figurky  11  2 529 

puk  150  11 072 

hokej  4 6 000  

branky  1  91 

folie 1 248 
PÚ 30 3121,80 

LÚ 10 1040,60 



LO 30 3121,80 

PO 10 1040,60 

Centr 10 1040,60 

 

Rozpis položky ostatní – Výdaje: 

Ostatní  

Nákup nové tiskárny + toner + pojištění 4572 Kč 

Nákup kobercové pásky  529 Kč 
Doména stolnihokej.cz na 2 roky  361 Kč 

Nákup maziva   252 Kč 

Celkem  5 714 Kč 

Na základě konečného pořadí Českého poháru 2019/2020 a rozhodnutí VH z roku 2019 vznikl 

nárok na podporu od Asociace – klub může za každého svého člena – člena Asociace – umístěného 

mezi nejlepšími 16 hráči ČP odebrat od Asociace hokeje a příslušenství v hodnotě 500,- Kč. Tato 

částka bude 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 1.8.2020. Uvedené částky se nemusí stát výdajem Asociace, pokud kluby 

odeberou například použité hokeje. 

 

THC Pardubice 1 070 Kč 

THC Stiga-Game Příbram 95 Kč 

BSE United 2 140 Kč 

Stiga HC Benátky 0 Kč 

Gladiators Plzeň 157 Kč 

Stiga Big Band Praha 4 320 Kč 

Hockey Club Stiga Žabka Praha  3 500 Kč 

THC Stiga Elites  10 Kč 

Třinecká hokejová liga  1 500 Kč 

THC Stiga Svitavy  1 000 Kč 

Celkem tedy klubům zbývá odebrat podporu ve výši 13 792 Kč. 

Dále vznikl ve sledovaném období nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého poháru 

2019/2020 nárok na finanční podporu, a to hráčům – Leoš Hvižď ml. (1500 Kč), Martin Maděra 

(1000 Kč), Michal Kobrle (500 Kč). Vzhledem k neuskutečněnému MR se částky vyplacených 

odměn můžou lišit. Peníze budou vyplaceny až po účasti na turnaji Světové ligy a po doložení 

výdajů. Na další sezónu bude opět rezervováno 5000 Kč. 

Přehled majetku Asociace  
Asociace má nyní k dispozici 55 hokejů (Forsberg Edition) připravených pro turnaje sezóny 
2020/2021. 

Bilance  
Při porovnání příjmů a výdajů je vidět, že Asociace hospodařila během sledovaného období se 
ziskem ve výši 52 623,- Kč.  

Závěr  
Finanční majetek Asociace je k 1.8.2020 následující.  



Hotovost na pokladně: 10 669,- Kč.  
Peníze na účtu: 122 672,46 Kč.  
Celkem: 133 341,46 Kč. 
 
 

5. Rozpočet pro sezónu 2020/2021 

autor: Hana Marešová / tabulky a texty převzaty od: Stanislav Kraus 

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

Příjmy asociace 
Vybrané startovné  125 000,-  

Prodej hokejů a náhradních dílů  30 000,-  

Dotace pro Czech Open 2020/2021 10 000,- 

Celkové očekávané příjmy jsou 165 000 Kč.  

Výdaje Asociace 

Odměna pořadatelům turnajů ČP a MR  55 000,-  

Nákup hokejů a náhradních dílů  30 000,-  

Náklady na Czech Open 2021 (sál, stoly, poháry…)  20 000,-  

Odměna za dovoz hokejů 23 050,-  

Odměny za umístění v ČP 20/21 a MR 2020 5 000,-  

Odměna za skladování hokejů  5 000,-  

Zpracování výsledků v sezóně 2020/2021 5 000,-  
Poháry za Český pohár 2020/2021  4 000,- 

Odměna za přípravu 54 nových hokejů  3 000,-  

Ostatní  6 000,-  

Celkové očekávané výdaje jsou 152 850 Kč. Ve výdajích není započtena budoucí podpora pro MS 

v Tallinnu, nedá se očekávat kvůli situaci okolo koronavirové pandemie. 

V následující tabulce jsou předpokládané odměny za dovoz hokejů na turnaj. 

Celkem na odměny za dopravu je vyčleněno 23 050 Kč, s tím že se částka může měnit. 

Místo konání  Odměna Kč 

MČR 2020 Turnov 1 750 Kč 

Teplýšovice 700 Kč 

Pelhřimov 2 300 Kč 

Třinec 5 000 Kč 

Kladno 700 Kč 

Praha 200 Kč 
Cheb 2900 Kč 

Brno 3100 Kč 

Němčice u Litomyšle 2000 Kč 

Plzeň 1900 Kč 

Praha (ČP/CO) 200 Kč 

MČR 2021 Pelhřimov 2300 Kč 

 

Návrh rozpočtu pro sezónu 2020/2021 vychází s přebytkem 8950 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 2021, také zda 

turnaje budou vůbec moct být pořádány. Uvedené částky se mohou změnit i díky schválení 

některých návrhů k hlasování na letní valné hromadě Asociace. 

6. Otázky k hlasování 

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

Výbor asociace 

 

 

2) Souhlasíte s navrženým rozpočtem?  

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 jejích 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 urážky a obviňování z krádeže do našeho sportu nepatří. 

Zápis výboru o trestech a odvolání je přílohou tohoto dokumentu. Výbor trest rušit nebude. Je na 

zástupcích klubů, jak se rozhodnou o osudu trojice hráčů. Souhlasíte se zachováním trestů, nebo jste 

pro zrušení trestu v rámci odvolání?  

Výbor asociace 

 

 

4) Mezinárodní federace ITHF rozhodla hlasováním členských států o navýšení kategorie 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+. 

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.   

Výbor asociace 

 

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

Sládkem k nařčení 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. 

Předseda výboru 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?  

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.  

(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+. 

(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.  

(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. 

(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) 

(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 

(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) 

(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.  

(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 a nebyly by diskriminovány rozhodnutím.  

(Martin Ženíšek – předseda výboru ČASG) 

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

(Martin Ženíšek – předseda výboru ČASG) 

 

Přílohy: Rozhodnutí výboru včetně příloh, Odvolání hráčů 

   

 

 


