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Zápis z valné hromady (rady klubů) České asociace Stiga Game 
z.s. konané 20. listopadu 2021  

Místo konání: Kladno  
Datum: 20. 11. 2021  
Zapsal: Martin Ženíšek  

Seznam přítomných: BSE United, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, Big 
Band, Stiga HC Benátky, THC Stiga Elites, THC Stiga- Game Příbram, THC 
Třinec a SHC Cheb  

Program valné hromady: 
1) – 3) tři změny Soutěžního řádu 
4) – 6) tři změny Turnajového pořádku  
7) termínová listina 
4) volby výboru 

 

Průběh rady klubů (valné hromady) a hlasování:  
 
Soutěžní řád: 
1) změna soutěžního řádu – článek 2.2: Vítěz Českého poháru se bude 
vyhlašovat, pokud se odehraje více než 50% plánovaných turnajů. Stejně 
tak to bude i s vyhlášením soutěže klubů, juniorů, veteránů, žen, juniorů 
U13 a veteránů 55+. Hráčům budou vyplaceny odměny za umístění 
v poměrné výši. (Při 6 odehraných turnajích by to bylo 6/10 z původních 
příspěvků). Vždy se nebude počítat jedna neúčast, nebo nejhorší umístění 
hráče. V případě, že se sezóna nedohraje – zůstane odehráno 50% turnajů 
a méně, bude uzavřeno konečné pořadí bez vítěze příslušného ročníku ČP. 
Rovněž se budou započítávat do pořadí všechna kola a hráči na prvních 
třech místech neobdrží žádný finanční příspěvek na turnaje světové ligy.   
Hlasování: 8 pro změnu / 0 se zdržel / 1 proti (THC Třinec) 
 
2) změna soutěžního řádu – článek 6: Do nominace se bude počítat ve 
všech kategoriích kromě kategorie žen a juniorů do 13 let nejlepších 7 
umístění z posledních 10 uskutečněných turnajů Českého poháru. Při 
zrušení některého z turnajů se bude nominace počítat i z turnaje 
z předchozí sezóny. V kategorii žen a juniorů do 13 let se bude počítat 5 
nejlepších z posledních 10 uskutečněných turnajů.   
Hlasování: 8 pro změnu / 0 se zdržel / 1 proti (THC Stiga-Game Příbram) 

3) změna soutěžního řádu: Zavedení minimálního počtu 24 hráčů, při 
kterém bude turnaj ještě počítán do českého poháru.      
Hlasování: 0 pro změnu / 1 se zdržel (Stiga HC Benátky) / 8 proti 

Turnajový pořádek:  
4) změna Turnajového pořádku: Je povinnost našeho zapsaného 
spolku ČASG respektovat a dodržovat na turnajích nařízení vlády, 
ministerstva zdravotnictví ČR, případně hygienické stanice. Výbor ČASG 
může některá tyto pravidla zpřísnit s ohledem na zdraví účastníků 
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Nýřanská 4, 323 00 Plzeň 
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turnaje. (Tyto zpřísňující opatření nemají nutit hráče k očkování, ani 
neočkované šikanovat. Jediným cílem je dodržování pravidel a ochrany 
zdraví). Omezení stanovená výborem nad rámec těch celoplošných 

budou zveřejněny následujícími způsoby:   
- na příslušné pozvánce k turnaji na webu turnaje 

- na titulní stránce webu ČASG  

- na facebooku ve skupině a v pozvánce na akci  
Pokud by hráč, nebo klub měl dojem, že výbor podmínky účasti na 
turnaji zpřísnil příliš, je možné se proti zavedení těchto podmínek 
odvolat k radě klubů. Ta může minimálně tříčtvrtinovým poměrem 
vyjádřit souhlas s odvoláním a podmínky výboru zruší. Zároveň může 
rada klubů diskusí dojít k jinému stupni zpřísnění vládních a MZ 
nařízení. 
Hlasování: 7 pro změnu / 0 se zdržel / 2 proti (THC Třinec a BSE 
United) 

5) změna Turnajového pořádku: Dočasně do turnajového pořádku 
stanovit nějaké hygienické normy. Kluby se shodly, že tento bod není 
nutné řešit nyní a případně může být navržen výborem na další 
prezenční radu klubů. O tomto bodu se nehlasovalo.  

6) změna Turnajového pořádku: Kompenzace za zrušení turnaje ČP  
a) Pokud pořadatel bude mít jakékoliv problémy s pořádáním (nebude 
mu dovoleno pořádat turnaj vzhledem k obavám z nákazy ze strany 
pronajímatele prostoru, nebo jiné problémy) okamžitě o tom informuje 
výbor asociace a ten podnikne příslušné kroky. Lze navrhnout radě 
klubů změnu termínu, pořadatele, nebo místa konání. 
b) Pokud dojde ke zrušení turnaje Českého poháru z důvodu nařízení 
vlády ČR, ministerstva zdravotnictví, hygieny, případně výborem ve 
lhůtě od předchozího turnaje Českého poháru, uhradí pořadateli Česká 
asociace Stiga Game z.s. jako spolupořadatel polovinu doložených 
vynaložených výdajů spojeným s pořádáním neuskutečněného turnaje, 
maximálně 2.500 Kč.  
Hlasování: 9 pro změnu / 0 se zdržel / 0 proti 

Termínová listina 
7) změna termínové listiny: Při letní valné hromadě nebyly jasné ještě 
turnaje v Plzni (15.1.), Příbrami (5.2.), Czech Open a Mistrovství ČR.  
- Dne 15. ledna 2022 se bude konat turnaj v Plzni. Následující turnaj 
5.2. proběhne v Příbrami. Pokud by stále platilo pravidlo o nutnosti 
očkování nebo prodělání nemoci v posledních 180 dnech, bude 
přesunut turnaj do Plzně.  
- Ze stejného důvodu se přesouvá turnaj v Chebu. Cheb má 
v pořadatelském týmu neočkované hráče a nemohli by se sami turnaje 
účastnit. Proto pořadatelství odřekli a jako náhrada se nabídl klub BSE 
United s pořádáním v Pelhřimově a jako rezerva také Gladiators Plzeň 
s turnajem v Plzni. Hned v úterý po této VH (23.11 ) se pořadatelství 
definitivně ujal v původní termínu klub BSE United v Pelhřimově.   
- Mistrovství ČR proběhne v Turnově. Pořadatelem bude Miloš Ševr. 
Místo konání Czech open bude upřesněno co nejdříve a rozhodovat o 
tom bude výbor po zvážení veškerých nákladů na turnaj v Praze a 
možnost účasti zahraničních hráčů  

  



 

 

2. říjen Struhařov  

30. říjen Němčice  

20. listopad Kladno 

11. prosinec Cheb / Pelhřimov 

15. leden Plzeň 

5. únor Příbram (Plzeň) 

26. únor Pelhřimov 

19. březen Třinec 

9. duben Třinec 

23. duben Czech Open (Praha/Plzeň) 

28. - 29. květen MR, Turnov 

 
Hlasování: 9 pro změnu / 0 se zdržel / 0 proti 

Volby do výboru  
Přítomno je všech 9 klubů s právem hlasovat. Do výboru se přihlásilo 6 
zájemců: Jiří Chylík, Lukáš Kahoun, Tomáš Kahoun ml., Aleš Krejza, Pavel 
Plešák, Martin Ženíšek. Volební komise ve složení: Václav Mezera, 
Vladimír Kraus, Zdeněk Lopaur. Volby proběhnou v přestávce mezi 
dopolední a odpolední částí turnaje.  

 

 

 

 

Martin Ženíšek 
předseda výboru Česká Asociace Stiga Game z.s. 

 

 

https://www.vitej.cz/stiga/turnaje2022/struharov/
https://www.vitej.cz/stiga/turnaje2022/pozv/nemcice2021.pdf

