
Rada klubů – valná hromada 20. listopadu 2021 
Kluby s právem hlasovat: BSE United, Gladiators Plzeň̌̌̌, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Třinec, Big Band, THC Stiga Elites, THC 
Stiga-Game Příbram a Stiga HC Benátky  
 

Soutěžní řád 
1) Jednou z otázek, které covid-19 vyvolal je: Kolik stanovit nejmenší množství turnajů, při kterém se vyhlásí regulérní 

sezóna Českého poháru. Původně to mělo být pravidlo pro právě probíhající sezónu, ale tohle by se mělo schválit trvale. 
Mělo by to být nadpoloviční většina z původně schválené termínové listiny. (Soutěžní řád článek 2.2). 
Návrh výboru vychází z původního návrhu Tomáše Kahouna a navrhuje zanést do soutěžního řádu:  
Vítěz Českého poháru se bude vyhlašovat, pokud se odehraje více než 50% plánovaných turnajů. Při počtu obvyklých 
10-ti turnajů by se tedy počítalo 6 turnajů. (Stejně tak to bude i s vyhlášením soutěže klubů, juniorů, veteránů, žen, 
juniorů U13 a veteránů 55+) Hráčům by byly vyplaceny odměny za umístění v poměrné výši. Při 6 odehraných 
turnajích by to bylo 6/10 z původních částek. Vždy by se nepočítala 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.   
Souhlasíte s touto změnou?     ANO - NE 
 

2) Stejná otázka je k nominaci na MS/ME. Určit pořadí z nedokončené sezóny 19/20 pro MS 21 nebylo zrovna ideální. 
Jelikož se může i v budoucnu stát, že bude z nějakého důvodu (covid, nebo jiný vir) sezóna zkracována, bude k nominaci 
do národního týmu přistupováno dle návrhu výboru z původního návrhu Tomáše Kahouna následovně:  
Do nominace by se počítalo ve všech kategoriích mimo kategorie žen 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 by se jednalo o 5 nejlepších z posledních 10 turnajů.  (Soutěžní řád článek 6) 
Souhlasíte s touto změnou?     ANO – NE 
Možná je i úprava, aby i v juniorech U13 se počítalo jen 5 nejlepších výsledků z 10 posledních turnajů. 
 

3) S počtem účastníků po roce a půl bez hraní je nutné vyřešit ještě jeden problém: Minimální počet hráčů na turnaji, při 
kterém se bude jednat o turnaj, který bude započítaný do celkového pořadí českého poháru. Návrh je, aby minimální 
počet hráčů vycházel z počtu hráčů A-finále z doby před covidem-19. Minimální počet hráčů na turnaji ČP by byl 
stanoven na 24 hráčů. Jakmile se na turnaji sjede méně než 24 hráčů, bude odehrán turnaj, rozdají se poháry, ceny, ale 
nebude tento turnaj započítán do pořadí ČP. Hrací systém si určí pořadatel po dohodě s výborem ČASG, aby bylo 
odehráno dostatečný počet zápasů (obvyklý počet turnaje je 35). Hrací systém v soutěžním řádu řeší méně než 39 hráčů 
systémem každý s každým 1x a následně play-off pro 8 nejlepších hráčů. (Soutěžní řád článek 2.1) 
Souhlasíte se zavedením minimálního počtu 24 hráčů, při kterém bude ještě počítán do českého poháru?     ANO – NE 
 

Turnajový pořádek 
Současná situace nás naučila také dodržovat určitá pravidla navíc. S tím je nutné ještě obohatit Turnajový pořádek o 
pár pravidel.   
 

4) Je jasné, že je povinnost našeho zapsaného spolku ČASG respektovat a dodržovat na turnajích nařízení vlády, 
ministerstva zdravotnictví ČR, případně hygienické stanice. O tom není nutné hlasovat. To, co ale je nutné vzhledem 
k podvodům s testy na MČR v Pelhřimově a na prvním turnaji ČP ve Struhařově svolit k tomu, aby výbor ČASG mohl 
některá tyto pravidla zpřísnit s ohledem na zdraví účastníků turnaje. Příkladem může být nutnost vyžadovat testy 
z oficiálních odběrových míst a naopak zakázat samotesty. 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 diskuzí dojít k jinému stupni zpřísnění vládních a MZ nařízení 
Souhlasíte s tím, že výbor bude moci zpřísnit opatření, aby ochránil hráče na turnaji na nezbytně nutnou dobu 
v nezbytně nutném rozsahu?     ANO - NE  
 

5) I přes aktuální nařízení je nutné na turnaji dodržovat několik pravidel. Proto bychom měli do Turnajového pořádku 
DOČASNĚ přidat sedmero pravidel: 
 
a) Před prvním vstupem do sálu se hráč musí pořadatelům prokázat dle aktuálního nařízení vlády, ministerstva 
zdravotnictví, hygieny, případně výboru ČASG.     
b) Před vstupem do hrací místnosti je doporučena hráčům dezinfekce rukou.  



c) Všechny táhla budou pořadateli vydezinfikována před začátkem turnaje. 
d) Hráči budou mít přístup k dezinfekci po celou dobu turnaje, pokud budou chtít táhla dezinfikovat častěji.  
e) Veřejnost nebude mít možnost vstupu do hrací místnosti. Mimo hrajícím účastníkům bude vstup povolen pouze 
nehrajícím pořadatelům, doprovodu dítěte mladšího 13 let a zástupci sponzora turnaje.  
f) Podávání rukou před zápase a po zápase bude nahrazeno gestem „ťuknutím“ zavřených pěstí.  
g) Na slavnostní vyhlášení vítězů a předávání cen bude povoleno sundat na nezbytnou dobu roušku, za účelem 
fotografie ať už pro účely pořadatele nebo klubu. 
 

6) 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, nebo jiné problémy) okamžitě o tom informuje výbor asociace a ten 
podnikne příslušné kroky. 

b) Pokud dojde ke zrušení turnaje Českého poháru z důvodu nařízení vlády ČR, ministerstva zdravotnictví, hygieny, 
případně výborem méně než 14 dní před turnajem, uhradí pořadateli Česká asociace Stiga Game z.s. jako 
spolupořadatel polovinu doložených vynaložených výdajů spojeným s pořádáním neuskutečněného turnaje.  
 

Termínová listina 
Na letní valné hromadě se neodhlasovala kompletní termínová listina. Nyní opět vyvstalo několik otazníků po odřeknutí 
Chebu na 11.12.2021 a v ohrožení je také Příbram, jelikož ani jeden z dua pořadatelů není očkovaný. Nyní je důležité 
odhlasovat její podobu, abychom zajistili kontinuitu soutěže a také závazek vůči dodavateli hokejů.   

 

2. říjen Struhařov  

30. říjen Němčice  

20. listopad Kladno 

11. prosinec Cheb (Plzeň/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 

 
Volby 
Dnes je turnaj, kdy se konají volby do výboru ČASG.  
- Přihlásilo se X kandidátů.  
- Volba volební komise 
- Volby proběhnou v přestávce mezi dopolední a odpolední částí turnaje. 
 

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

