
Zápis z valné hromady České asociace Stiga Game, z.s. 

Lidový dům Kbely, Toužimská 244, 197 00 Praha-Kbely 

24. července 2022 

Zapsal: Kryštof Herold 

 

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH 

4 kluby s hlasovacím právem 

Gladiators Plzeň (Martin Ženíšek) 

HCS Žabka Praha (Kryštof Herold) 

SHC Cheb (Daniel Hrachovec) 

THC Stiga Elites (Miloš Ševr, Václav Pikl) 

2 kluby bez hlasovacího práva 

Big Band (Kryštof Lebl) 

THC Teplýšovice (Vlasta Gobyová) 

 

(Nezúčastnily se dva kluby s hlasovacím právem – BSE United a Stiga HC Benátky.) 

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY (DISKUZE, HLASOVÁNÍ) 

Agendu připravil Martin Ženíšek. Diskuzi a hlasování facilitovali Martin Ženíšek a Kryštof 

Herold. Prostor byl dán argumentům i protiargumentům a byla snaha o nalezení společného 

postoje klubů ještě předtím, než se přistoupí k hlasování. 

1. Zahájení valné hromady 

2. Zhodnocení uplynulé sezóny ČP, MR, ME, předváděcích akcí 2021/22 

Asociace děkuje všem hráčům a hráčkám za účast na turnajích a klubům i jednotlivcům za 

jejich pořádání. Po delší době se podařilo uspořádat všech 10 turnajů ČP a dvoudenní 

mistrovství republiky. Velký dík patří rovněž reprezentaci, která hájila české barvy na 

červnovém ME ve Slovinsku. ČR patří díky našim nejzkušenějším hráčům k veteránské 

špičce. Týmu v režii mladší generace se pak podařilo vybojovat vynikající bronzovou příčku a 

mezi jednotlivci se do dějin české stigy zapsal čtvrtým místem Martin Maděra. 



3. Stav členské základny 

Účastníci konstatovali, že by do budoucna bylo vhodné posílit nábor dětí, zejména dívek, 

protože ČR na mezinárodní úrovni zaostává v juniorských (hlavně U13) a ženských 

kategoriích. Kluby se podělily o zkušenosti z pořádání místních lig, které jsou pro nábor 

klíčové. Asociace by podle účastníků VH měla podporovat kluby v náborových aktivitách. 

Co se členské základny jako celku týče, Asociace by se ráda vrátila k předcovidovým číslům. 

Záležet však bude také na vývoji pandemie a vládních opatřeních na podzim a v zimě. 

4. Zpráva o hospodaření Asociace (nutná spoluúčast hospodáře) 

5. Zpráva o technickém vybavení Asociace (hokeje, příslušenství) 

Byla vypracována Martinem Ženíškem a Radkem Hrnčířem dodatečně, do zápisu doplněna 

31. července 2022. 

druh materiálu   

šupláky 31 párů (z toho 10 teď PLZ) 12 párů prodáno ve SLO 

puck box (šupláky Cheb) 6 párů  

puky 50 balení  

táhlo brankář 16 kusů  

táhlo pravý obránce 26 kusů  

táhlo levý obránce 34 kusů  

táhlo pravé křídlo  49 kusů  

táhlo střední útočník 33 kusů  

táhlo levé křídlo  25 kusů  

 nějak se ztratila původní krabice s puky, kde jich bylo před CO2022 ještě minimálně 20-30 
balení 

 ve Slovinsku bylo prodáno 12 párů šupláků (domluva M. Ženíšek x J. Chylík, po telefonické 
domluvě s Z. Pilařem). 10 párů bylo prodáno za 220 Eur, 2 páry pak za 50 Eur. Nákupní 
hodnota u Z. Pilaře je 400 Kč (17 Eur). Byla tak zvolena dostatečná rezerva, kdyby se navýšila 
cena materiálu a práce u Z. Pilaře) 

 6 párů šupláků bylo zakoupeno na konci sezóny (na MČR v Turnově) 
 branky, počítadla, nožičky nebyly počítány 
 mantinely jsou dva v každém hokeji, který ve skladu je 

 

 hokeje 21/22              (vyřezané 
2020) 

hokeje 22/23          (vyřezané 
2022) 

nevyřezané (zcela nové)  7 ks 

ceny na Czech Open 22  5 ks 

hrané hokeje sklad Praha  12 ks (na prodej /dar kluby) 37 ks 

hrané hokeje - Plzeň  6 ks (dočas. - Sportmanie)  

dar Z. Pilař - za šupláky  1 ks 

nehrané vyřezané  10 ks (na prodej)  

hokeje Tomáš Bucek  5 ks (dar dojednáno s L.K.)  

hokeje Gladiators Plzeň 5 ks (prodej - 5000,-)  



hokej sraz hokej. fans 1 ks (dar pořad. pro vítěze)  

hokeje Třinec - nehoda 5 ks (odepsáno - zničeno)  

prodej na konci / po 
sezóně 

X (nutno zjistit z účetnictví) ???  

CELKEM fyzicky máme 28 ks 50 ks 

PRODÁNO / DAROVÁNO 16 ks (minimálně)  

CHYBÍ X (chybí) ??? 4 ks !!! 

 po odepsání 5 ks po dopravní nehodě při cestě Třinec-Praha byly prodáno také 5 hokejů 
klubu Gladiators Plzeň, 5 hokejů uvolnil výbor v demisi Tomáši Buckovi (na pražské soutěže).  

 Tradičně necháváme už pět let vždy minimálně jeden hokej jako hlavní cenu na turnaji 
hokejových fans, tentokrát se konal ve Zlíně. Akce je po předváděčkách na Spartě další 
důležitoui částí spolupráce s panem Veselým. 

 ve skladu je 10 ks vyřezaných ale nehraných ze sezóny 2021/22 pro případný prodej nebo 
požití klubových účtů (2000 Kč) 

 ve skladu je také 18 ks hokejů, které se dají buď prodat za 1000 - 1500 Kč nebo opět použít 
na klubové účty  

 počet prodaných hokejů se dá zjistit až podle účetnictví. Dokud někdo nespočítá položky 
prodaných hokejů v peněžním deníku, nejsme schopni celkový stav hokejů spočítat. Nyní je 
ale nutný fyzický stav a ten je známý.  

 z nových hokejů, které byly použity na Czech Open 2022 a na MČR 2022 chybí 4 hokeje. To je 
záhada, která by se měla vysvětlit 

 

 

6. Změny stanov 

Účastníci prodiskutovali zmenšení výboru, protože naplnění pětičlenného výboru je 

dlouhodobě problematické a předpokládá se, že v nejbližších volbách nebude dostatek 

zájemců. Nalezla se shoda na tom, že nejprve bude výbor zmenšen na tříčlenný (předseda, 

tajemník, hospodář). Pokud se ani tak nenajde dost zájemců, přijde na řadu debata o 

„prezidentském“ systému (volený prezident, příp. volený viceprezident + nevol. účetní mimo 

výbor). 

Návrh: Upravit ve Stanovách článek 7, bod 28. Nové znění: Výbor má tři členy. 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen.  

 

Účastníci se shodli, že pořádání turnajů ČP je výsostným projevem zájmu o dobré fungování 

Asociace. Vzhledem k tomu, že klub THC Teplýšovice pravidelně pořádá turnaje ČP, ale 



zároveň nemá dost aktivních hráčů, byl vznesen následující návrh na úpravu podmínek 

nabytí hlasovacího práva. 

Návrh: Upravit ve Stanovách článek 6, bod 21. Za text „Na valné hromadě je oprávněn 

hlasovat každý klub, který má mezi svými členy alespoň dva hráče, kteří se zúčastnili 

minimálně tří turnajů v sezóně“ doplnit „, nebo který v sezóně pořádal alespoň jeden turnaj 

Českého poháru nebo mistrovství republiky“. 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

7. Přihlášení kandidátů do voleb (odloženo) 

8. Zvolení členů volební komise 

Před uspořádáním voleb je dle Volebního řádu nutné zvolit tříčlennou volební komisi 

z účastníků VH, kteří nebudou kandidovat. 

Návrh: Zvolení volební komise ve složení Kryštof Herold, Kryštof Lebl, Václav Pikl, která 

zorganizuje volby členů výboru na prvním turnaji ČP v sezóně 2022/2023. 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

9. Volby (odloženo) 

10. Rozpočet pro sezónu 2022/2023 

Vzhledem k tomu, že Asociace toho času nemá obsazen post hospodáře, navrhl Martin 

Ženíšek pracovat provizorně s totožným rozpočtem jako v sezóně 2021/2022 (viz 

https://www.stolni-hokej.cz/doc/VH21.pdf) 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

https://www.stolni-hokej.cz/doc/VH21.pdf


11. Termínová listina sezóny 2022/2023 

Martin Ženíšek předložil účastníkům rozpracovanou verzi termínové listiny. 

1./8. října 2022 Plzeň/Kladno 

29. října 2022 Příbram 

19. listopadu 2022 Cheb 

10. prosince 2022 Teplýšovice 

21. ledna 2023 ? 

18. února 2023 Plzeň 

11. března 2023 ? 

1. dubna 2023 ? 

22. dubna 2023 Czech Open – Praha* 

13. května 2023 ? 

3. a 4. června 2023 MR – Litomyšl (?) 

*Zatím není zajištěno konkrétní místo. 

Hlasování: Souhlasíte s navrženou termínovou listinou a pověřujete Martina Ženíška a 

Kryštofa Herolda dalším jednáním s kluby o zaplnění zbývajících termínů? 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

Pro informaci mezinárodní termínová listina 2022/2023. 

23. 7. 2022 Chicago (USA) 4. 2. 2023 Anaheim (USA) 

10. 9. 2022 Edmonton (CAN) 11. 2. 2023 Stockholm (SWE) 

17. 9. 2022 Bryne (NOR) 4. 3. 2023 Nové Zámky (SVK) 

24. 9. 2022 Örebro (SWE) 25. 3. 2023 Detroit (CAN) 

15. 10. 2022 Bern (SUI) 8. 4. 2023 Tallinn (EST) 

22. 10. 2022 Kranj (SLO) 22. 4. 2023 Praha (CZE) 

5. 11. 2022 Shymkent (KAZ) 6. 5. 2023 Německo 

19. 11. 2022 Kitchener (CAN) 13. 5. 2023 Kyjev (UKR) 

3.–4. 12. 2022 Riga (LAT) 15.–18. 6. 2023 MS, Bryne (NOR) 

  



Návrhy na změny a hlasování podané kluby nebo jednotlivci 

12. Hrací systém turnajů ČP (Vladimír Kraus) 

Kompletní návrh s odůvodněním: https://www.trefik.cz/stiga/doc/HraciSystemNavrh.pdf 

Tři body k hlasování: 

a) Dvě základní skupiny i pro 36 až 39 hráčů na ČP. 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

b) I pokud je jen jedna základní skupina (35 a méně hráčů), vždy hrát play-off pro 16 

nejlepších (i pokud by mělo být neúplné při méně než 16 hráčích). 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

c) Pokud je jen jedna základní skupina (35 a méně hráčů), vždy hrát i nižší play-off o 25. 

místo (i pokud by mělo být neúplné při méně hráčích; minimální počet hráčů na turnaji 

pro konání tohoto play-off by byl 26). 

0× ANO  

3× NE (Gladiators Plzeň, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

1× Zdrželi se (HCS Žabka Praha) 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.trefik.cz/stiga/doc/HraciSystemNavrh.pdf


13. Navýšení příspěvku na přepravu hokejů pořadatelům (Martin Ženíšek) 

Hlasování: Souhlasíte s navýšením příspěvku pořadatelům na přepravu hokejů 1,25× kvůli 

zvýšení cen PHM? 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

14. Příspěvek za umístění na MR a v celkovém pořadí ČP (Martin Ženíšek) 

Příspěvek za umístění z nedokončené sezóny 2019/20 a MČR 2021 byl odhlasován pro 

použití pouze na turnaje světové ligy. Zpětně od sezóny 2019/20 by se příspěvky měly 

vyplácet i na ME a MS. 

- Právě na těchto turnajích kromě zkušeností, které předává hráč ostatním na ČP, tak právě v 

národním dresu dělá České republice dobré jméno.  

- Tento problém se objevil u Martina Maděry, který nedostal příspěvek za ME, ale může se 

to týkat ještě dalších hráčů 

Návrh: Upravit turnajový pořádek, článek 2, sedmý odstavec, ve větě „Nejlepší tři hráči z 

konečného pořadí Českého poháru mohou v následující sezóně od Asociace čerpat dotaci na 

svoji cestu na některý ze zahraničních turnajů světové ligy pořádané ITHF.“ doplnit před 

tečku „nebo na mistrovství světa či Evropy“ a článek 3.1, ve větě „Nejlepší tři hráči tohoto 

turnaje obdrží od Asociace dotaci na svoji cestu na některý ze zahraničních turnajů světové 

ligy pořádané ITHF.“ doplnit před tečku „nebo na mistrovství světa či Evropy“. A zároveň 

umožnit využití této dotace na cestu na turnaj Super Series (bylo odhlasováno již dříve), ME 

či MS také zpětně od sezóny 2019/2020 kvůli komplikacím spojeným s pandemií covidu-19. 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

 



15. Webové stránky (Martin Ženíšek) 

Martin Ženíšek vypracoval dokument k diskuzi o nové podobě webových stránek a navrhl 

vytvoření pracovní skupiny složené z členů Asociace. Do pracovní skupiny se hlaste Martinu 

Ženíškovi do konce srpna 2022. Poté bude úkolem této skupiny vybrat vhodné řešení a 

doporučit ho novému, v říjnu zvolenému výboru k realizaci. 

Hlasování: Souhlasíte s vytvořením pracovní skupiny k webovým stránkám Asociace? 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

16. Aktualizace herních pravidel (Kryštof Herold) 

Asociace dosud nezanesla do českých pravidel tři úpravy odhlasované ITHF. Navrhl jsem 

jejich české znění a zároveň jsem prošel zbytek pravidel, abych je zbavil starých 

pravopisných chyb. Všechny úpravy jsou v příloze 1 tohoto zápisu. 

Hlasování: Souhlasíte s úpravou české verze herních pravidel (viz příloha 1)? 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

Pozn.: Veteránští účastníci valné hromady by rádi pověřili budoucí výbor, aby navrhl ITHF 

upravit pravidlo 10.2., které v situaci, kdy hráč přeruší hru ze zdravotních důvodů stanoví, že 

bez viditelného zranění musí do 30 sekund pokračovat ve hře. Třicet sekund se zdá valné 

hromadě málo, zejména s přihlédnutím k vyššímu věkovému průměru členské základny. 

 

17. Dotace (Martin Ženíšek) 

Po diskuzi lze konstatovat, že VH v principu souhlasí s čerpáním dotací. 

 

 

18. Zmrazení klubových účtů (Martin Ženíšek) 



Kluby, které neměly ke konci sezóny 21/22 statutární orgány a byly neaktivními kluby, 

neměly možnost si vybrat materiální podporu. Navrhuji letos neodečítat klubům tyto částky 

do konce roku - 31. 12. 2022, aby měly čas dát vše do pořádku. Peníze na účtech by propadly 

pouze klubům, které nezachrání svoje IČO, nebudou mít ani v plánu kroky k záchraně 

provést do 31. 12. a následně projdou likvidací. 

- výjimkou může být také to, kdy klub v likvidaci projde touto likvidací a založí zapsaný 

spolek znovu do tří měsíců od likvidace se stejným nebo podobným názvem, z kterého bude 

jasné, že se jedná o pokračování bývalého klubu 

- přeci jen je v zájmu ČASG, aby se kluby po covidu „rozjely“, byly podporované, mohly 

vyvíjet činnost 

Hlasování: Souhlasíte s výše popsaným letošním „zmrazením klubových účtů“? 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

19. Nominace do reprezentačního týmu přes WTHT (Miroslav Černoch) 

Navrhuji úpravu soutěžního řádu, konkrétně bodu 6, předposlední odstavec ohledně 

nominace hráčů ze světové ligy. Stávající pravidlo bych nechal tak jak je - hráč nominovaný 

ze světové ligy bude součástí týmu, pokud se zúčastní v dané sezóně alespoň 3 turnajů ČP, 

ale navrhoval bych doplnit, že zároveň musí být k datu nominace (tj. po posledním 

nominačním ČP) na vyšším místě ve světovém žebříčku než hráč, kterého by měl v týmu 

nahradit. 

- Pokud to vezmu na příkladu letošní nominace na ME do Slovinska, tak ze světové ligy se 

nominoval Patrik Petr a Lukáš Kahoun. Oba splnili podmínku 3 turnajů ČP. Patrik měl 

nahradit Tomáše Bucka a Lukáš Kahoun Vaška Pikla. Patrik byl v daný okamžik na WR výše 

než Tomáš, takže by ho v týmu nahradil. Lukáš byl ale na WR na horším místě než Vašek Pikl, 

takže by nebyl součástí týmu, v týmu by zůstal Vašek a Lukáš by hrál jen jednotlivce. Pokud 

by se pak jako třetí ze světové ligy nominoval například mladej Zdeněk Matoušek (za 

Patrikem a Lukášem), tak ten by podle tohoto pravidla měl nahrazovat Vaška Pikla, mladej 



byl na WR výše, takže by byl v týmu místo Vaška. Snad je jasné, jak jsem doplnění tohoto 

pravidla myslel. 

- Zdůvodnění tohoto návrhu: Prioritou ČASG by měl být ČP a co největší účast hráčů na 

turnajích ČP a zároveň co možná nejsilnější tým na MS/ME. Drobnou úpravou stávajícího 

pravidla by se do týmu dostali jako doposud prioritně hráči nominovaní z ČP, a pokud se 

někdo nominuje z top20 světové ligy, tak by měl být tým posílen a nikoliv oslaben, což zajistí 

porovnání konkrétních dvou hráčů dle WR. 

Hlasování: Souhlasíte s výše popsanou změnou soutěžního řádu? 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

 

20. Volba kapitána družstva na MR (Vladimír Kraus + protinávrh VH) 

a) - Každé družstvo musí nejpozději před začátkem zápasů play-off nebo zápasů o umístění 

hraných bez možnosti celkového remízového výsledku oznámit organizátorům turnaje svého 

kapitána. V případě nesplnění této povinnosti je kapitánem automaticky označen nejvýše 

postavený hráč družstva z pořadí světového žebříčku. 

- Pozdější změna kapitána družstva může být provedena jen jako vynucená z důvodu 

nemožnosti pokračování původního kapitána v hraní (např. ze zdravotních důvodů). Tato 

pozdější změna kapitána podléhá schválení komisí rozhodčích. Novým kapitánem se při 

takové změně stává automaticky nejlepší hráč zbytku družstva podle pořadí světového 

žebříčku. 

- (požadavek na oznámení kapitána do začátku play-off je v souladu s pravidly ITHF pro 

týmové soutěže /navíc platná česká anomálie se zjevně stejně nedodržovala + řešení ITHF je 

výhodné pro družstvo, neb si ve skupinové fázi soutěže může prověřit, jak je na tom v den 

turnaje který kandidát na kapitána/; možnost změny kapitána budiž popsána kvůli situaci, 

která zkrátka může nastat - zanesení do pravidel snad nikomu rozumnému žádnou újmu 

nepřinese a může se tím předejít pozdějším zbytečným dohadům či třeba bláznivým 

nápadům na losování kapitána ze zbytku týmu. 



Hlasování: Souhlasíte s výše popsanou změnou turnajového pořádku? 

0× ANO 

4× NE (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× Zdrželi se 

Návrh NEBYL valnou hromadou schválen. 

 

b) Valná hromada nicméně v následné diskuzi přišla s jinou úpravou téže otázky. 

Nadále bude platit, že kapitán musí být určen už v odevzdané soupisce při registraci na 

turnaj. VH apeluje na pořadatele, aby označení kapitána kontrolovali. 

Dále VH navrhuje upravit turnajový pořádek, 3.3, první odstavec v následujícím duchu: 

„Před začátkem každé série play-off nebo série o umístění může družstvo vybrat jiného 

kapitána (když ke změně nedojde, zůstává kapitánem hráč označený na odevzdané 

soupisce).“ 

4× ANO (Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

0× NE 

0× Zdrželi se 

Návrh BYL valnou hromadou schválen. 

 

21. Závěr 

Valná hromada proběhla v korektním duchu. Děkujeme za přečtení zápisu a zájem o dění 

v Asociaci. Zvažte prosím, zda se můžete a chcete chopit funkce v budoucím výboru. 

 

Přihláška k registraci do voleb obsahuje: 

a) jméno a příjmení kandidáta, jeho datum narození, bydliště a klubovou příslušnost ke dni 

podání přihlášky, 

b) název volené funkce, na kterou kandidát kandiduje. [člen výboru, nebo revizor] 

 

Volební komisi můžete přihlášku zaslat na e-mail: krystof.herold@gmail.com. 

  



Příloha 1: Úpravy české verze pravidel hry 
Autor: Kryštof Herold 
 
V květnu 2019 bylo doplněno pravidlo 10.2. (viz hlasování 
č. 2 https://ithf.info/stiga/ithf/docs/ITHF%20DC%202019%20May%20-%20Minutes.pdf) 
Navrhuji následující české znění: 
10.2. Byla-li kvůli přerušení ztracena nezanedbatelná část hrací doby, pak je ztracený čas 
nastaven ke zbytku hrací doby. Ze zdravotních důvodů může hráč zápas přerušit, pokud 
utrpěl viditelné zranění (říznutí do prstu, zlomený nehet, jiné krvácející zranění). Bez 
viditelného zranění musí do 30 sekund pokračovat ve hře, jinak zápas končí výsledkem 0:5 
v jeho neprospěch. Jakmile jsou oba soupeři opět připraveni, hra pokračuje ve stejném 
postavení, v jakém byla přerušena. 
  
V květnu 2021 bylo odsouhlaseno nové znění pravidla o „bloku“ (viz hlasování 
č. 3 https://ithf.info/stiga/ithf/docs/Minutes-DC-May-2021.pdf). 
Nové znění dovoluje pronést „blok“ bez ohledu na to, jestli se puku dotkl nebo dotýká 
brankář. Navrhuji následující české znění: 
7.1. Pokud se puk zastaví nebo je zastaven na brankové čáře, může bránící hráč pronést 
slovo „blok“, načež se provede nové vhazování. 
  
V listopadu 2021 byla upravena první věta pravidla 6.4. o vstřelení branky tělem figurky po 
zastavení puku (viz hlasování č. 5 https://ithf.info/stiga/ithf/docs/Minutes-DC-November-
2021.pdf). 
Nově gól po zastavení puku a vystřelení tělem figurky platí jen v případě, kdy se puk cestou 
do brány dotkne mantinelu nebo levého/pravého křídla (dříve platil, když se dotkl mantinelu 
nebo libovolné figurky útočícího hráče). Protože je pravidlo komplikované, upravil jsem 
nejen první větu, ale celé znění bodu 6.4. Doufám, že jsem vystihl podstatu věci. Navrhuji 
následující úpravu českého znění: 
6.4. Pokud figurka vstřelí stojící puk do brány jinou svou částí než hokejkou, platí taková 
branka jen za následujících podmínek. Branka platí, pokud puk před střelou nezastavila 
skórující figurka. Pokud střílející figurka puk zastavila, branka platí jen v případě, kdy se 
puk cestou do brány dotkl mantinelu nebo figurky levého či pravého křídla (možno jak 
útočícího, tak bránícího hráče), nebo v případě, kdy byl puk vystřelen pravou nožičkou 
stejným způsobem jako hokejkou (tedy rotací figurky). 
  
Dále navrhuji tyto drobné úpravy české verze pravidel: 
Původní znění: 4.5. Ve chvíli, kdy pokračuje přerušený zápas, pak oba hráči pokračují v 
zápase s počtem dosažených branek během přerušeného zápasu. 
Srozumitelnější znění: 4.5. Pokud dojde k přerušení zápasu, oba hráči poté pokračují 
s počtem branek, které v zápase dosud vstřelili. 
5.5. Vhazování lze provést, pouze pokud jsou oba hráči připraveni ke hře. (tam jen chyběla 
čárka před „pouze pokud“) 
6.1. Branka je platná, pouze pokud puk zůstane v bráně. (zase chyběla čárka) 
6.4. … Branka vstřelená jinou částí figurky než hokejkou a rotací pravé nožičky je platná 
pouze tehdy, pokud… (tady zase přebývala čárka před „než“) 
9.3. Pokud hráč zpozoruje, že soupeřovo figurky potřebují zatlačit… (krásně plzeňské, ale 
mělo by být „soupeřovy“ :-)) 
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