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Tento dokument stanovuje pravidla pro pořadatele a účastníky turnajů pořádaných 

Českou asociací Stiga Game, z.s. (Asociace). Navazuje na Organizační řád a je doplněn 
Soutěžním a Klasifikačním řádem.  

Při pořádání mezinárodních turnajů je nutné postupovat ve shodě s turnajovým 

pořádkem International Table Hockey Federation (ITHF), který je při těchto turnajích 

nadřazen tomuto dokumentu. 

Na všech turnajích se hraje podle oficiálních herních pravidel stolního hokeje. 

 

Článek 1 - Pořadatelství turnaje 

O termínové listině každé sezóny rozhoduje výbor Asociace v souladu s Organizačním 

řádem. Pořadatelem turnaje může být kterýkoliv registrovaný klub, nebo konkrétní osoba 
(pořadatel) ve spolupráci s členy výboru Asociace (výbor). Výbor může turnaj uspořádat 

sám – pak na něj automaticky přecházejí všechny níže uvedené povinnosti pořadatele. 

Pořadatel turnaje je povinen v minimálně šestitýdenním předstihu informovat výbor 

především o následujícím 

- kontaktní telefon, na kterém lze získat informace o turnaji, 

- přesné místo konání, nejlépe včetně mapky, 

- od kdy bude možné vstupovat do hrací místnosti a kdy se začne hrát, 

- zda bude možné během turnaje zakoupit nějaké občerstvení, 

- další důležité informace (povinnost vlastních přezůvek apod.). 

Dále je vhodné uvést nabídku ubytování a ve vlastním zájmu případné sponzory turnaje. 

Výbor je povinen zajistit uveřejnění obdržených informací na internetových stránkách 

Asociace.  

Pořadatel turnaje je povinen neprodleně informovat výbor o případných změnách 
v uvedených informacích. 

Každý pořadatel by měl zajistit turnaji dostatečnou propagaci – pokusit se o otištění / 

odvysílání pozvánky v médiích, doručit potenciálním účastníkům pozvánku apod. 

  

Článek 2 - Turnaje Českého poháru 

Každá sezóna Českého poháru (ČP) se zpravidla skládá z deseti samostatných turnajů. 

Hráči podle dosaženého umístění získávají body do celkového hodnocení ČP. Bodovací 

systém a způsob výpočtu celkového pořadí ČP je uveden v Klasifikačním a Soutěžním 

řádu. 

Vedle celkového hodnocení ČP probíhají v každé sezóně i další soutěže ČP – individuální 

soutěže o nejlepšího útočníka, obránce, nováčka, ženu, juniora, veterána a také soutěž o 

nejlepší klub. 

Předmětem soutěží o nejlepšího útočníka a obránce je průměrný počet branek 

vstřelených respektive obdržených během sezóny ve všech zápasech odehraných na 
turnajích ČP. Do těchto soutěží jsou zařazeni pouze hráči, kteří se v dané sezóně 

zúčastnili alespoň čtyř turnajů ČP. 

Výsledky soutěže nováčků, žen, juniorů a veteránů jsou stanoveny na základě postavení 

nováčků, žen, unionů a veteránů v celkovém hodnocení ČP. Nováčkem je pro účely této 
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soutěže myšlen hráč, který se v průběhu předchozích sezón zúčastnil nejvýše dvou 

turnajů ČP. Z hodnocení nováčků jsou vyřazeni zahraniční hráči. Juniorem (veteránem) 

se v tomto případě rozumí hráč, který může v dané sezóně startovat na mistrovství 

republiky v kategorii juniorů (veteránů) (podmínky viz. odstavec 3.2 tohoto dokumentu). 

Z výsledků jednotlivých hráčů je v průběhu sezóny ČP počítáno pořadí klubů. Do soutěže 

jsou zahrnuty všechny kluby, které se nejpozději před zahájením posledního turnaje 

sezóny zaregistrovaly u Asociace. Systém hodnocení této soutěže je popsán v Soutěžním 

řádu.  

V celkovém hodnocení ČP a v hodnocení uvedených soutěží ČP se vždy oceňují tři 

nejlepší hráči, hráčky, respektive kluby – výjimkou je hodnocení útočníků a obránců, kde 

jsou pouze uveřejněny tabulky, konečné pořadí není oceňováno. Poháry a ceny zajišťuje 

výbor.  

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. Vítěz ČP obdrží dotaci ve výši 1 500,- Kč, druhý v pořadí 1 000,- Kč a 

třetí 500,- Kč. Uvedená částka musí být použita v průběhu následující sezóny, jinak 

propadá. Peníze budou vyplaceny po prokázání výdajů na dopravu či nezbytné ubytování 
v minimálně stejné částce jako je výše dotace. Dotace může být přiznána pouze 

občanům České republiky, kteří jsou členy Asociace. Pokud se na prvních těch místech 

umístí cizinec, nebo hráč, který není členem Asociace, pak dotace nebude přiznána, tj. 

neposouvá se na dalšího hráče v pořadí. 

Na základě konečného pořadí Českého poháru bude mezi kluby registrované u Asociace 

rozdělena finanční dotace ve výši 500,- Kč za každého člena klubu (který je zároveň 

členem Asociace), který se v konečném pořadí ČP umístí do 16. místa včetně. Částka 

bude přidělena klubu, ve kterém je hráč veden na posledním turnaji ČP dané sezóny. 
Pokud hráč v průběhu sezóny přestoupil z jednoho registrovaného klubu do jiného, bude 

částka rozdělena rovným dílem mezi oba tyto kluby. Za nečleny Asociace a hráče bez 

klubové příslušnosti nebude uvolněna žádná dotace. 

Čerpání této dotace je možné pouze ve formě nákupu nových či použitých hokejů, 
náhradních dílů a příslušenství. Dotace budou Asociací vedeny na pomyslných klubových 

účtech. Jednotlivé kluby pak mohou platbu za nákup u Asociace provést odečtením 

odpovídající částky z tohoto klubového účtu. Stav účtu nemůže klesnout do záporných 

hodnot, pokud placená částka převyšuje stav klubového účtu, pak je nutné rozdíl 

doplatit.  
Čerpání dotace je možné v průběhu celé sezóny následující po sezóně, kdy nárok na 

dotaci vznikl. Do další sezóny ale bude převedeno vždy pouze nejvýše 500,- Kč. Pokud 

zůstatek na klubovém účtu bude převyšovat na konci sezóny (tj. v den konání 

mistrovství republiky jednotlivců) částku 500,- Kč, propadne částka přesahující 500,- Kč 
jako nevyužitá a do další sezóny bude na klubový účet k nově získané dotaci připočteno 

právě jen 500,- Kč. 

 

2.1. Hrací místnost 

Pořadatel turnaje je povinen zajistit pro turnaj vhodnou hrací místnost. Turnaj lze 

pořádat i v několika oddělených místnostech najednou, ve všech ale musí být zajištěny 

srovnatelné podmínky. Pro každý turnaj musí být připraveno minimálně 28 (optimálně 

32) hokejů (v případě většího počtu bude pořadatel včas informován výborem) - v hrací 
místnosti proto musí být dostatek místa pro jejich umístění. Doporučeno je vyhradit pro 

každý hokej volný prostor 1,5 metru za oběma brankami a 0,5 metru po obou stranách 

hokeje. Mezi jednotlivými hokeji by tak měl být volný prostor tři, respektive jeden metr. 

Výška stolů, na kterých budou postaveny hokeje, musí být v rozmezí 70 – 80 cm. 

Všechny stoly použité během turnaje by měly mít stejnou výšku. Stoly svým rozměrem 
musí umožnit stabilní usazení hokejů – minimální rozměr stolu je proto 90 cm x 55 cm. 

Stůl nesmí přesahovat hokej za brankami na každé straně o více jak 15 cm (stůl proto 
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musí mít jednu svoji stranu maximálně 120 cm dlouhou). Doporučený je přesah 

maximálně 10 cm. 

Není-li pro účastníky turnaje vyhrazena další místnost, pak je nutné, aby v hracím sále 

byl dostatek místa i na věci (oblečení, tašky apod.) jednotlivých účastníků. V hrací 
místnosti musí být v průběhu celého turnaje dostatečné světlo. 

V hrací místnosti i ve všech dalších místnostech vyhrazených pro účastníky turnaje musí 

být zajištěno nekuřácké prostředí. V hrací místnosti je v průběhu turnaje zakázána 

konzumace alkoholických nápojů. 

 

2.2. Povinnosti pořadatele turnaje 

Pořadatel je povinen umožnit hráčům vstup do hrací místnosti nejpozději jednu hodinu 

před rozehráním turnaje. Pořadatel je povinen zajistit ozvučení sálu pro bezproblémové 

použití zvukové znělky – pokud není předem domluveno jinak, doveze zástupce Asociace 
na turnaj znělku na audio CD. 

Společně se zástupcem Asociace má pořadatel na starosti prezentaci účastníků a výběr 

startovného. Zodpovídá za dovoz a včasnou přípravu hokejů. Hokeje jsou trvale 

uskladněny v Praze, v základní škole v Satalicích (K Cihelně 137, Praha 9) u Zdeňka 
Matouška (tel. 731 615 612). Pořadatelé jsou povinni zajistit dovoz hokejů na svůj turnaj 

a odvoz zpět do Prahy. Hokeje by mezi jednotlivými turnaji měly být skladovány 

v Satalicích. Pokud se pořadatelé po sobě jdoucích turnajů domluví, pak si mohou hokeje 

rovnou předat a nemusí je převážet do Prahy. O každé takovéto domluvě ale musí být 

výbor Asociace předem informován. 

Pořadatelům každého turnaje bude vyplacena odměna za dopravu hokejů – její výše 

závisí na počtu ujetých km a bude stanovena výborem Asociace individuálně pro každý 

turnaj. 

Společně s hokeji dostane každý pořadatel patky pro uchycení hokejů a také „servisní 
tašku“ obsahující lepicí pásku pro uchycení patek, Pronto, Silkal apod. 

Pokud budou pořadatelé hokeje skladovat, pak je nutné nechat stát krabice ve svislé 

poloze. Místnost, ve které budou hokeje skladovány, musí být suchá a s teplotou 

neklesající pod pět stupňů celsia. 

Před každým turnajem jsou pořadatelé povinni provést základní servis hokejů, který 

zajistí bezproblémové odehrání turnaje. Požadovány jsou především následující kroky: 

a) Plocha každého hokeje by měla být vyleštěna suchým hadrem. Pokud je 

plocha již odřená, či špinavá, pak je na ní nutné nastříkat trochu Pronta a 

následně jí vyleštit. Na plochu v žádném případě nepatří Silkal! 
b) Aby táhla správně klouzala, je nutné část každého táhla od kostry hokeje asi 

do jedné třetiny délky táhla lehce natřít hadrem, na který se předem nastříká 

Silkal. Silkal není povoleno přímo stříkat na táhla - ani na kovové, ani na 

plastové části! Při nastříkání se totiž Silkal dostává i na samotnou plochu. 
c) Před turnajem je nutné táhla zkontrolovat, prohlédnout nasazení podložek 

v kloubu levého útočníka, v případě potřeby táhla srovnat. 

d) Táhla musí být udržována v čistém stavu. Čištění se provádí hadrem 

namočeným v nitro ředidle (C), nebo technickém benzinu. POZOR: dráty 
nechat vysunuté, nitro leptá kostru hokeje. Čištění není nutné provádět před 

každým turnajem, ale pouze v případě, kdy jsou již táhla na pohled a hlavně 

na dotek špinavá. 

  
Dále jsou pořadatelé povinni zajistit upevnění hokejů na stoly pomocí patek. Na patky je 

vždy nutné nalepit novou oboustrannou lepicí páskou (pořadatelé jí obdrží v servisní 

tašce). Po skončení turnaje je nutné pásku z patek odstranit a předat čisté patky! 

Připevnění hokejů patkami je možné až po nasazení šupláků. 
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Servis hokejů v průběhu turnaje je povinností pořadatelů a členů výboru Asociace 

přítomných na turnaji. 

  
Pořadatelé turnaje jsou povinni evidovat a shromáždit veškeré díly, které se poškodí 

během doby, kdy mají hokeje na starost. Pokud je třeba dodat k hokejům jakékoliv nové 

náhradní díly (ať z důvodu poškození, nebo ztráty), pak na to musí být co nejdříve 

upozorněn Zdeněk Matoušek, který v době mezi turnaji zajistí jejich doplnění. 
  

Po skončení turnaje musí být každý hokej uklizen do krabice se stejným číslem, jaké je 

napsáno za brankou na kostře hokeje. Souhlasit musí i čísla napsaná na velkých krabicích 

s čísly pětic hokejů, které budou do krabice uloženy. Do každé velké krabice musí být 
všech pět hokejů uloženo stejným způsobem – tedy všechny hokeje plochou na stejnou 

stranu. Krabice poté musí být zalepena izolepou. 

  

Pokud dojde vinou pořadatelů k poškození, nebo dokonce ztrátě hokejů, či náhradních 

dílů, pak může výbor Asociace rozhodnout o povinnosti uhradit vzniklou škodu. 
  

Pořadatel je povinen očíslovat jednotlivé stoly. Na jednotlivých hokejích musí být odlišena 

domácí a hostující strana – nejlépe použitím odlišných sad hráčů. Na všech hokejích musí 

být odstraněno plastové dno obou branek. Na všech hokejích by měly být použity 
chytače puků – šupláky. Všechny hokeje musí být osazeny plexisklovými mantinely za 

oběma brankami. Na všech hokejích musí být připraveny branky s vloženými originálními 

Stiga deflektory. Deflektory nemohou být během turnaje z branek vyndány, ani nesmí 

být nahrazeny jinými deflektory. 

Pořadatel společně s přítomnými členy výboru Asociace ručí za to, že všechny hokeje 

použité během turnaje budou ve vyhovujícím technickém stavu. V případě stížnosti na 

špatný technický stav hokeje musí pořadatel zjednat opravu nebo výměnu 

nevyhovujícího hokeje. 

Pořadatel je povinen jmenovat před zahájením turnaje komisi rozhodčích a seznámit se 

složením komise jak její členy, tak i všechny účastníky turnaje. Způsob výběru hráčů do 

komise rozhodčích a pravidla pro její činnost jsou popsány v článku 5 tohoto dokumentu. 

Pořadatel zajišťuje, aby každý hráč včas obdržel svůj turnajový rozpis. Dále má na 

starost evidenci rozpisů se zapsanými výsledky a jejich odevzdání obsluze počítače 
pověřené výborem. Rozpisy je nutno uchovat v průběhu turnaje, aby bylo případně 

možné provést kontrolu správnosti zapsaných výsledků. Pořadatel má povinnost zajistit 

uveřejnění konečných výsledků odehrané fáze turnaje nejpozději 15 minut před 

rozehráním další části turnaje. 

Pořadatel je dále povinen zajistit důstojné zahájení a zakončení turnaje. Minimálně 

nejlepší tři hráči musí obdržet poháry, pamětní trofeje, medaile či plakety. 

Pořadatel je povinen postupovat při pořádání turnaje ve shodě s výborem Asociace. 

 

2.3. Práva a povinnosti účastníků turnaje 

Každý účastník turnaje se musí do předem stanoveného termínu zaregistrovat u 

pořadatele turnaje, respektive u osoby vybírající startovné. Před zahájením samotného 

turnaje musí zaplatit startovné v předepsané výši. Na turnajích Českého poháru je 
v naprosté většině případů vyžadováno použití vlastního puku – účastník turnaje je proto 

povinen mít ke každému svému zápasu připraven minimálně jeden viditelně neohraný 

puk. Na turnajích je povoleno použití staré i nové verze puků přičemž platí, že když jeden 

ze soupeřů požaduje odehrát zápas s novým pukem a druhý má pouze starý puk, tak se 

zápas hraje s novým pukem. 
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Účastník turnaje je povinen odehrát všechny soutěžní zápasy na hokejích připravených 

pořadateli. Není povoleno použití vlastních hracích figurek, ani odstraňování chytačů 

puků. Pokud není účastník turnaje spokojen s kvalitou kteréhokoliv hokeje, pak má právo 

požadovat po pořadateli zjednání kontroly a případné opravy hokeje. 

Účastník turnaje je v průběhu turnaje povinen respektovat všechna pravidla Asociace, 

hrát v souladu s herními pravidly a turnajovým rozpisem a chovat se dle zásad slušného 

chování. 

Každý účastník turnaje má právo stěžovat si na průběh turnaje buď u pořadatele nebo u 
přítomného člena výboru. Je-li předmětem stížnosti spor o pravidlech stolního hokeje, 

pak je nutné stížnost sdělit některému členovi komise rozhodčích. 

Je-li hráč jmenován do komise rozhodčích, pak má povinnost tuto funkci spravedlivě 

vykonávat. 

 

2.4. Průběh turnaje 

Turnaje Českého poháru zpravidla začínají v 10:00. Případnou změnu standardního 

časového plánu je výbor povinen oznámit členům Asociace v dostatečném předstihu. 
Registrace účastníků turnaje končí v den turnaje v 9:15. Registrací se rozumí ohlášení se 

pořadateli či zástupci Asociace. Registrace není nutná osobně, lze provést v zastoupení či 

telefonicky. 

Všichni účastníci turnaje jsou povinni před jeho zahájením zaplatit startovné. Pokud není 

stanoveno jinak, činí startovné 200,- Kč, resp. na turnaji Czech Open 300,- Kč. Hráčům 
startujícím na svém nejvýše třetím turnaji zařazeném do hodnocení Českého poháru, 

hráčům mladším 15 let a držitelům průkazu ZTP je startovné sníženo na 50%, tedy na 

100,- Kč, resp. 150,- Kč. Navíc jim je na jejich prvním turnaji zdarma poskytnut jeden 

nový puk. Tyto výhody neplatí pro zahraniční účastníky turnajů Českého poháru. Výbor 
z vybraného startovného vyplatí pořadateli turnaje odměnu ve výši 60,- Kč za každého 

účastníka turnaje s tím, že minimálně mu bude vyplaceno 5 000,- Kč. 

Po ukončení prezentace je na základě počtu účastníků určen hrací systém turnaje (viz. 

Soutěžní řád). Při zapisování seznamu účastníků do počítače je každému hráči počítačem 
vylosováno číslo, které je následně společně s nasazením hráče (popsáno v Soutěžním 

řádu) použito pro rozdělení všech účastníků turnaje do základních skupin. Ve 

výjimečných případech lze losování čísel provést ručně. 

Obsluha počítače pověřená výborem následně vytiskne zápasové rozpisy – jak pro 

evidenci výsledků, tak pro potřeby jednotlivých hráčů. V rozpisech je vedle jména 
soupeře uvedeno číslo hokeje, na kterém se zápas odehraje a také strana, na které daný 

hráč hraje – odlišení stran je provedeno pomocí písmen F (figurky v barvách Finska, 

případně strana označená za domácí) a S (figurky v barvách Švédska, případně strana 

označená jako hostující). Každý účastník turnaje je povinen respektovat uvedené hrací 
rozpisy. 

Při každém turnaji Českého poháru se nejprve konají základní skupiny (srovnatelně 

obtížné dle pravidel pro nasazení), poté následuje přestávka na oběd (zpravidla 60 

minut), po které se odehrají výkonnostní skupiny. Výjimkou je situace, kdy se turnaje 
zúčastní příliš málo hráčů (limit je stanoven v Soutěžním řádu), pak se celý turnaj 

odehraje systémem každý s každým v jedné skupině. O konečném pořadí turnaje může 

ještě rozhodnout play-off či zápasy o celkové umístění. Hrací systémy v závislosti na 

počtu účastníků jsou uvedeny v Soutěžním řádu.  

Pokud hráč odstoupí v průběhu zápasu a soupeř požaduje dohrání zápasu, pak 

odstupující hráč automaticky přijde o všechny své vstřelené branky, zatímco soupeř si 

může k brankám vstřeleným v průběhu odehrané části zápasu připočítat pět (5) branek. 

Pokud některý hráč není připraven ke hře do třiceti vteřin po zahájení zápasu, pak 

automaticky prohrává tento zápas kontumačně výsledkem 0:5.  
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Nenastoupí-li k některému utkání ani jeden ze soupeřů, pak má pořadatel právo po 

uplynutí třiceti vteřin od plánového začátku zápasu tento zápas anulovat (oboustranně 

kontumovat) a nezapočítat jej do konečného pořadí turnaje. 

Nenastoupí-li některý hráč v průběhu jedné fáze turnaje k více jak polovině svých 
zápasů, budou mu všechny zápasy této turnajové fáze kontumovány.  

Skóre z kontumovaných zápasů není započítáváno do celkového skóre. 

 

2.4.1 Play-off a zápasy o umístění 

Setkají-li se spolu dva hráči v sérii play-off (série o konečné umístění), pak platí, že 
domácí hráč si může vybrat hokej a hostující hráč následně zvolí stranu, na které zahájí 

první utkání. Domácí hráč je ten, který se umístil lépe ve skupině, ve které hrál i jeho 

soupeř a po které následuje play-off. Pokud oba hráči hráli v jiné skupině, pak je domácí 

ten, který se v jedné ze skupin umístil výše. V případě shody jejich umístění ve 
skupinách je domácí ten, kdo byl výše nasazen při rozlosování turnaje. 

Hrají-li hráči sérii na dva vítězné zápasy, pak změní stranu hokeje po každém utkání, 

hrají-li na tři vítězné zápasy, pak se strany otočí po každém sudém utkání a jde-li o sérii 

hranou na čtyři vítězné zápasy, pak se strany mění po druhém, čtvrtém a po každém 

dalším utkání. Hráči se mohou domluvit, že strany nebudou měnit, ale pokud některý 
hráč požaduje změnu stran, pak soupeř musí požadavek respektovat. Domluva je možná 

buď před zahájením celé série, nebo v okamžiku, kdy by mělo dojít k první výměně 

stran. 

 

2.4.2 Zápis výsledku 

Po odehrání zápasu je nutné zapsat výsledek do turnajového rozpisu zápasů. Za zapsání 
výsledku vždy odpovídá vítěz utkání, v případě remízy leží odpovědnost na obou hráčích 

a zapsání je na jejich domluvě. V případě, že byl výsledek zápasu určen kontumací, 

zapisuje se vedle něj písmeno „K“. 

Výsledek musí být v oficiálním rozpisu zapsán nejpozději do zahájení dalšího hracího kola 
v dané části turnaje. Není-li výsledek zapsán, má pořadatel právo požadovat zapsání 

výsledku i v průběhu rozehraného zápasu. Odmítnou-li hráči výsledek zapsat, případně 

není-li možné najít ani jednoho ze soupeřů, nebude výsledek započten ani jednomu hráči. 

Výsledek zapsaný do oficiálního rozpisu zápasů nelze měnit. Hráči jsou povinni zapisovat 
výsledky čitelně, aby předešli možným chybám v oficiálních výsledcích. Oprava výsledku 

zaneseného do počítače je možná pouze v případě, kdy hráč na chybu včas (po vytištění 

oficiálních tabulek, nejpozději 15 minut před plánovaným zahájením další fáze turnaje) 

upozorní a k chybě prokazatelně došlo při zapisování výsledků do počítače. Kontrola 

probíhá pouze na základě výsledků zapsaných do oficiálního rozpisu zápasů. Osobní 
rozpisy jednotlivých hráčů nejsou při kontrole použity. 

 

2.4.3 Nedokončení turnaje některým účastníkem 

Rozlišují se dva důvody nedokončení turnaje některým z účastníků – odstoupení a 

oznámení o nepokračování. Speciálním případem je vyloučení z turnaje, které popisuje 

odstavec 2.4.4. 

Odstoupením se rozumí situace, kdy hráč bezdůvodně a bez oznámení pořadateli 

nenastoupí k více jak dvěma posledním zápasům v dané fázi turnaje. 

Hráči, který odstoupil v průběhu zápasů ve skupinách, budou všechny jeho zápasy 

(včetně již odehraných) kontumovány výsledkem 0:5. Odstoupí-li v průběhu základní 
skupiny, pak nebude vůbec uveden v konečném pořadí turnaje. Odstoupí-li až v některé 

z dalších fází turnaje, pak bude uveden v konečném pořadí turnaje, ale do celkového  
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pořadí Českého poháru mu bude započteno pouze 50% bodů odpovídajících jeho 

konečnému umístění.  

Oznámí-li hráč pořadateli důvody, proč nemůže pokračovat v rozehrané části turnaje a 

odehrál-li v této části turnaje alespoň 75% svých zápasů, pak budou jeho výsledky 
ponechány v platnosti a kontumovány budou pouze jeho zbývající zápasy. Hráči, který 

pořadateli oznámí své nepokračování v turnaji, nebudou kráceny body započítávané do 

hodnocení ČP za konečné umístění. 

Hráči, který odstoupí z turnaje, nebo se rozhodne nepokračovat v turnaji, nevzniká právo 
na vrácení zaplaceného startovného. 

 

2.4.4 Vyloučení z turnaje 

Pořadatel má právo ve shodě s přítomnými členy výboru vyloučit z turnaje hráče, který 

projevuje znaky opilosti nebo je pod vlivem omamných látek. Hráč může být dále 

vyloučen za závažné porušení některých pravidel Asociace, za podvádění při zapisování 
výsledků, za domlouvání výsledků či za opakované nesportovní chování v průběhu 

jednotlivých zápasů. 

Všechna utkání hráče, který byl z turnaje vyloučen, jsou následně kontumována v jeho 

neprospěch. Vyloučený hráč nebude uveden v konečném pořadí turnaje, do pořadí ČP a 

do tabulky pro nasazení na turnajích ČP mu proto nebude započten žádný výsledek.  

Vyloučenému hráči nevzniká právo na vrácení zaplaceného startovného. 

 

Článek 3 - Mistrovství Republiky 

Mistrovství republiky (MR) se koná po skončení série turnajů Českého poháru. Jedná se o 

dvoudenní událost. První den probíhá soutěž družstev a druhý den soutěže žen, 

jednotlivců, juniorů a veteránů a v případě zájmu i soutěže dětí mladších 13 let a 
superveteránů starších 50 let. Při MR platí pro všechny účastníky stejná ustanovení 

ohledně organizace turnaje, pravidel hry apod. jako na turnajích ČP. Pořadatel MR se 

zavazuje hladkým průběhem soutěže k důstojnému zakončení celé sezóny (hrací 

místnost, ceny, zajištění občerstvení atd.). Po ukončení soutěží probíhá slavnostní 
vyhlášení výsledků jak MR, tak všech soutěží ČP.  

Hrací systémy všech soutěží jsou popsány v Soutěžním řádu. Časový harmonogram MR 

je každoročně stanoven podle počtu přihlášených hráčů. Uzávěrka přihlášek do soutěží 

žen, juniorů, veteránů a družstev je (pokud výbor nerozhodne jinak) na posledním 
turnaji ČP. Přihlášky je nutné odevzdat pořadateli MR, případně členům výboru. 

Součástí MR může být také turnaj handicapovaných hráčů a to po uvážení pořadatelů (v 

závislosti na poloze MR, bezbariérovém přístupu, zájmu handicapovaných hráčů atd.). 

Zda se bude turnaj konat, musí pořadatelé MR oznámit nejméně 30 dnů před MR. 

Pořadatel MR získá od Asociace odměnu ve výši 9 000,- Kč bez ohledu na počty účastníků 
v jednotlivých kategoriích. 

 

3.1. Hlavní soutěž jednotlivců 

Do hlavní soutěže jednotlivců se hráči nominují na základě výsledků v aktuální sezóně 
Českého poháru. Z konečného pořadí ČP (jeho výpočet je popsán v Soutěžním řádu) se 

nominuje 44 nejlepších hráčů - občanů České republiky. Pokud se některý nominovaný 

hráč nemůže turnaje zúčastnit, je nahrazen hráčem, který se v hodnocení ČP umístil 

nejvýše z hráčů nestartujících na MR.  
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Počet účastníků je doplněn na 48 udělením čtyř divokých karet. Dvě divoké karty uděluje 

pořadatel MR a dvě výbor. Držitelé divokých karet musí být oznámeni nejpozději týden 

před konáním MR.  

Startovné pro všechny účastníky této kategorie je 100,- Kč. Celá vybraná částka náleží 
Asociaci. 

Nejlepší tři hráči tohoto turnaje obdrží od Asociace dotaci na svoji cestu na některý ze 

zahraničních turnajů světové ligy pořádané ITHF. Vítěz obdrží 1 500,- Kč, druhý v pořadí 

1 000,- Kč a třetí 500,- Kč. Podmínky jsou totožné jako v případě dotace pro nejlepší 
hráče z konečného pořadí Českého poháru – viz. článek 2. 

 

3.2. Soutěž žen, juniorů, veteránů, dětí, superveteránů, hendikepovaných 
hráčů 

Turnaje mistrovství republiky žen, juniorů, veteránů, dětí mladších 13 let, superveteránů 

starších 50 let a hendikepovaných hráčů jsou otevřeny pouze pro občany České 

republiky, kteří jsou členy Asociace. Soutěže juniorů se může zúčastnit každý, kdo 

v kalendářním roce, ve kterém se MR koná, oslaví nejvýše 18. narozeniny. Soutěž 
veteránů je určena pro hráče, kteří v kalendářním roce, kdy se MR koná, oslaví nejméně 

40. narozeniny. Soutěže dětí se může zúčastnit každý, kdo v kalendářním roce, ve 

kterém se MR koná, oslaví nejvýše 13. narozeniny. Soutěž superveteránů je určena pro 

hráče, kteří v kalendářním roce, kdy se MR koná, oslaví nejméně 50. narozeniny.  

Každý účastník některého z uvedených turnajů zaplatí Asociaci startovné ve výši 50,- Kč 
bez ohledu na počet kategorií, kterých se zúčastní. 

 

3.3. Soutěž družstev 

Družstvem se rozumí uskupení minimálně čtyř hráčů, sestavené v souladu s Přestupním 
řádem Asociace. Do soutěže družstev se může přihlásit libovolný počet družstev – 

jedinou podmínkou je odevzdání soupisky pořadateli MR, případně členům výboru do 

ohlášeného termínu. Odevzdaná soupiska je závazná a může obsahovat jména nejvýše 

osmi hráčů. Jeden z hráčů družstva musí být označen jako kapitán – tedy jako hráč, 
který v případě potřeby (remíza družstva v zápase play-off) nastoupí k zápasu kapitánů. 

Případné vynucené změny soupisky po jejím odevzdání musí být družstvem neprodleně 

ohlášeny výboru, který rozhodne o jejich přijetí, či zamítnutí a se svým rozhodnutím 

neprodleně seznámí jak dané družstvo, tak pořadatele MR. 

Maximální počet družstev účastnících se této soutěže je každoročně stanoven dle 

možností pořadatele – zpravidla je limitem 20 družstev. Pokud se do soutěže přihlásí 

větší počet zájemců, pak výbor rozhodne o konání kvalifikace. Start v hlavní soutěži mají 

přednostně zajištěna družstva reprezentující registrované kluby (vždy jedno nejvýše 

nasazené družstvo každého klubu) a dvě družstva sestavené pořadatelem MR. 

Nasazení družstev je dáno koeficientem nasazení, což je součet umístění tří nejlepších 

členů družstva na světovém žebříčku ITHF vydaném po odehrání posledního turnaje 

Českého poháru dané sezóny. Má-li několik družstev stejný koeficient pro nasazení, pak o 

jejich pořadí pro nasazení rozhodne umístění nejlepšího člena družstva na světovém 
žebříčku ITHF. Družstva jsou na základě tohoto koeficientu rozdělena do srovnatelně 

silných výkonnostních košů, z nichž se pak losují základní skupiny soutěže. Změní-li se 

po vylosování soutěže nasazení některého družstva (některý hráč určující koeficient 

nasazení družstva se do zahájení soutěže nedostaví) a dojde-li kvůli tomu k posunu 
daného družstva do nižšího výkonnostního koše, pak musí být soutěž vylosována znovu. 

V průběhu rozehrané soutěže již není možné měnit soupisku družstva. 

Startovné v soutěži družstev je stanoveno na 500,- Kč za jedno družstvo. Celá vybraná 

částka náleží Asociaci. Navíc v každém družstvu musí být alespoň tři hráči, kteří se 
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během aktuální sezóny zúčastnili alespoň jednoho turnaje Českého poháru. Místo startu 

na turnaji ČP může hráč před zahájením soutěže družstev zaplatit Asociaci 50,- Kč.  

K vlastnímu zápasu družstev je nominováno pět hráčů, kteří se utkají v pěti kolech s 

každým z hráčů soupeřova družstva - celkem je proto odehráno 25 utkání. Zápasu se 
mohou zúčastnit i náhradníci, kteří mohou nahradit jakéhokoliv hráče svého družstva, 

ovšem žádný hráč se nesmí utkat s některým z hráčů soupeřova družstva více než 

jednou.  

Pokud k některému kolu utkání družstev nastoupí za jedno družstvo pouze čtyři jeho 
hráči, pak je pátý zápas kontumován v neprospěch tohoto družstva. Pokud jsou 

k některému kolu připraveni jen tři a méně hráčů, pak je kontumováno všech pět zápasů 

tohoto družstva. 

 

Článek 4 - Ostatní turnaje pořádané Asociací 

Výbor může rozhodnout o pořádání dalších turnajů nezapočítávaných do pořadí Českého 

poháru. Pokud není uvedeno jinak, tak se i tyto turnaje řídí stejnými pravidly jako 

turnaje Českého poháru. Veškeré odlišnosti musí být v dostatečném předstihu oznámeny 

a účastníci turnaje s nimi musí být seznámeni. 

 

Článek 5 - Komise rozhodčích 

Komise rozhodčích (komise) je na každém turnaji sestavena za účelem řešení sporů 

ohledně herních pravidel.  

Sestavení komise je povinností pořadatele turnaje. Komise je vždy tříčlenná. Členem 

komise rozhodčích se může stát pouze člen Unie rozhodčích stolního hokeje. Do Unie 

rozhodčích stolního hokeje (Unie) může každý klub registrovaný u Asociace před 
zahájením každé sezóny Českého poháru delegovat jednoho svého člena. Podmínkou 

vstupu do Unie je pravidelná účast na turnajích pořádaných Asociací, detailní znalost 

herních pravidel stolního hokeje, řádné členství v Asociaci a odehrání minimálně 30 

turnajů Českého poháru. Členství v Unii je vždy platné pro jednu sezónu, hráč může být 
klubem, který ho do Unie delegoval, v průběhu sezóny nahrazen, členství v Unii všem 

členům Unie zaniká s koncem sezóny, před kterou, nebo v průběhu které se stali členy 

Unie. Hráč se může stát členem Unie opakovaně. 

Na každém turnaji je všem přítomným členům Unie rozhodčích vylosováno pořadí – 
jedinou výjimkou je delegát klubu pořádající daný turnaj, který automaticky dostane 

přidělené číslo 1. Případný spor pak v průběhu turnaje vždy řeší trojice s nejnižším 

vylosovaným pořadím ze všech přítomných a ve sporu nezaujatých rozhodčích. Není-li 

tímto způsobem možné vybrat trojici rozhodčích, pak jsou chybějící rozhodčí vylosováni 

ze všech hráčů přítomných na turnaji nezaujatých v daném sporu. 

Stížnosti musí komisi nahlásit osobně některý z účastníků sporu, není vyžadována 

písemná forma. 

Pokud kterýkoliv člen komise obdrží od některého účastníka turnaje stížnost, je povinen 

svolat ostatní členy komise a seznámit je se stížností. Komise musí rozhodnout 
nejpozději před zahájením dalšího zápasu daného hráče. Komise rozhoduje na základě 

výpovědi obou stran sporu a na základě výpovědi všech svědků. Rozhodnutí komise musí 

být provedeno v souladu s platnými pravidly. Nedokáže-li komise spor rozhodnout, může 

nařídit opakování zápasu (je-li předmětem sporu způsob hry některého z hráčů), či hru 
na náhlou smrt (jde-li o spor o platnost branky).  

Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat. 

Je-li některý člen komise přímým účastníkem sporu, může-li výsledek sporu ovlivnit jeho 

umístění na turnaji, nebo necítí-li se být v daném sporu nezaujatým soudcem, pak jej při 
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rozhodování tohoto sporu nahradí některý z členů výboru (výběr provádí pořadatel 

turnaje). 

Obdrží-li komise během turnaje několik stížností na nesportovní chování stejného hráče a 

shledá-li stížnosti opodstatněné, pak je komise povinna navrhnout pořadateli a 
přítomným členům výboru vyloučení daného hráče z turnaje.  

 

Článek 6 – Závěr 

Tento Turnajový pořádek je závazný pro všechny turnaje pořádané Asociací. V případě, 

kdy nelze z nějakých důvodů dodržet výše popsaná pravidla, může pořadatel turnaje a 
členové výboru rozhodnout o udělení výjimky z těchto pravidel, aby tak mohl turnaj bez 

problémů proběhnout. 


