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A.- TECHNICKO ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ 

1. KOMUNIKACE SEKRETARIÁTU S KLUBY A ČLENY ČSBH 

1.-1. Komunikace sekretariátu Českého svazu Billiard-hockey z.s. (dále jen ČSBH) s kluby a jeho členy probíhá 
převážně písemnou nebo elektronickou formou. Sekretariát sídlí v soukromých prostorách na ulici 
Einsteinova 452/1, Praha-Petrovice 109 00.  
Všechny kontakty jsou uvedeny na webu ČSBH: http://www.billiard-hockey.cz/o-unii 

1.-2. V případě účasti na turnaji nebo soutěži družstev, nebude sekretariát zasahovat do jeho průběhu z titulu 
funkce. Tím ale není dotčeno právo sekretariátu dávat následné podněty pro projednání průběhu 
konkrétního turnaje nebo soutěže družstev v příslušných komisích Rady zástupců. Za pořádek a slušné 
jednání hráčů na turnaji zodpovídají vedoucí klubů a pořadatel turnaje! 

1.-3. Vedoucí klubů zodpovídají za to, že se zněním tohoto výnosu seznámí všechny své členy. 

2. NÁHRADY A POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ ORGÁNŮ ČSBH 

NÁHRADY EXPONOVANÝM ČLENŮM KOMISÍ 

2.-1. ČSBH bude uvolňovat na náklady činnosti svého zástupce ve WTHA částku 20 000,- Kč ročně. 

3. UMISŤOVÁNÍ REKLAM  NA TURNAJÍCH ZAŘAZENÝCH DO SOUTĚŽÍ BILLIARD-
HOCKEY ŠPRTEC KTERÉ ORGANIZUJE  ČSBH  

V RÁMCI VNITROSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ 

3.-1. S přihlédnutím k potřebám vznikajících klubů a sdružení stolního hokeje kategorie Billiard-Hockey ŠPRTEC 
a možnostem, které poskytuje způsob pořádání soutěží, je zavedena tato metoda umisťování reklam - 
Každý klub, který má uzavřenu smlouvu na reklamní prezentaci libovolné firmy, je oprávněn umisťovat tuto 
reklamu v místnosti soutěže, popřípadě v přilehlých prostorách na kterékoliv soutěži na území České 
republiky, která je organizována v rámci činnosti  ČSBH, včetně Mistrovství České republiky a soutěží 
družstev, při dodržení následujících zásad: 

1) Dovezená reklama svým rozsahem neomezí prezentaci hlavního sponzora pořádaného turnaje. 
2) Sdružení dopraví reklamu do místa konání na vlastní náklady a vlastními silami zabezpečí její instalaci na 

místě takovým způsobem, který bude vyhovovat pořadateli. 
 

V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ 

3.-2. Na základě požadavku klubů uzavře v případě zájmu ČSBH dohodu s World Table Hockey Association o 
podmínkách, za kterých bude možno umístit reklamy na mezinárodních soutěžích, včetně Mistrovství 
Evropy, Mistrovství světa, popřípadě Světového poháru. 
Kluby musí počítat se skutečností, že tato dohoda se bude uzavírat jednorázově vždy pro konkrétní soutěž. 
Svůj zájem musí proto kluby projevit v dostatečném časovém předstihu. 

 

http://www.billiard-hockey.cz/o-unii
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B.- ZÁKLADNÍ SOUTĚŽNÍ USTANOVENÍ 

PŘIHLÁŠKY NA TURNAJE, PLACENÍ STARTOVNÉHO, ÚČAST NA TURNAJÍCH, 

SOUDCOVÁNÍ, DALŠÍ POVINNOSTI HRÁČŮ NA SOUTĚŽÍCH 

1. PŘIHLÁŠKY NA TURNAJE A PLACENÍ STARTOVNÉHO 

1.-1. Startovné se platí na turnaji nebo předem pokud to žádá pořadatel v pozvánce.  
1.-2. Řádné přihlášení se provádí do čtvrtka před turnajem do 20:00, pokud pořadatel v pozvánce nevyzve jinak. 

Přihlašovat se mohou hráči na email pořadatele (nutno uvádět v pozvánce) nebo na jfoltyn@billiard-
hockey.cz 

1.-3. Výše ročního „soutěžního příspěvku“ je stanovena na částku 50,- Kč na kalendářní rok pro hráče staršího 
18.let, pro mladší hráče se platí 20,- Kč. Částku platí klub do MČR v daném roce. Pokud hráč startuje jako 
neregistrovaný platí 100,- Kč splatné ihned na turnaji.  

2. ÚČAST NA TURNAJÍCH 

2.-1. Hráč na turnaji fyzicky přítomný musí před svým případným předčasným odchodem sehrát osobně 
minimálně 3 zápasy. Jestliže se tak nestane, jsou hráči odebrány všechny do té doby na turnaji získané 
body a navíc za každý následně zkontumovaný zápas dalších -10 bodů. (za dva -20, za tři -30) 

3. SOUDCOVÁNÍ 

3.-1. Hráč, který se účastní turnaje jednotlivců je povinen, kromě sehrání vlastních utkání, soudcovat cizí zápasy 
a to minimálně v rozsahu daném závaznou normou aktivit, vyhlašovanou dle bodu 3.-2..  
Tato povinnost platí i pro Mistrovství ČR jednotlivců. 

3.-2. Aktivitou se rozumí hraní vlastního nebo rozhodování cizího zápasu. Závazná norma počtu aktivit, kterou 
musí startující hráč splnit s tolerancí -1, je stanovena řídícím turnaje nebo pracovníkem ČSBH a je 
vyhlášena na začátku každého turnaje.  

3.-3. Za účelem jmenovitého zapisování rozhodčích určí pořadatel turnaje „zapisovatele“ staršího 18 let a to 
v každém kole daného turnaje. Takovému hráči je za každé turnajové kolo, ve kterém zapisování provedl, 
započítána jedna „aktivita“. Zapisování rozhodčích může provádět rovněž pracovník ČSBH nebo řídící 
turnaje. Zápis rozhodčích se provádí vepsáním jména rozhodčího do řádku utkání vedle jmen hráčů 
v oficiální listině rozlosování turnajového kola. Jakýkoli neoprávněný zásah do těchto oficiálních listin bude 
mít za následek vyloučení hráče z ČSBH. 

3.-4. Hráč, který nesplní vyhlášenou závaznou normu, bude potrestán ztrátou deseti bodů za každý neodpískaný 
zápas s výjimkou osob osvobozených od pískání, kterými jsou: 

1) pracovník řídící turnaj (obsluha počítače) 
2) pracovník ČSBH 
3) všichni hráči starší 65 let 
4) na požádání vedoucího klubu i hráč, který se poprvé účastní turnaje 
5) Zdravotní důvody nahlášené pořadateli turnaje 

3.-5. Pro všechny hráče, na které se nevztahují jiné výjimky, je dále stanovena povinnost odpískat na turnaji 
minimálně dvě utkání, přičemž platí následující: 

1) Řídící výbor akceptuje výjimku pouze v případě, že hráč s ohledem na počet kol a počet odehraných 
zápasů tuto podmínku splnit nemohl. 

2) Pokud hráč odpíská pouze jeden zápas: 
a) jeho bodový zisk z turnaje se upraví na -1 bod; 
b) hráč má automatický zákaz startu na následujícím turnaji ČP36; 
c) je-li hráč na soupisce některého klubu, má automatický zákaz startu v nejbližším kole soutěží 1. a 2. 

ligy družstev; 
3) Pokud hráč neodpíská žádný zápas: 

a) jeho bodový zisk z turnaje se upraví na -1 bod; 
b) hráč má automatický zákaz startu na všech zbývajících turnajích ČP36 i na MČR jednotlivců v daném 

kalendářním roce; 
c) je-li hráč na soupisce některého klubu, má automatický zákaz startu v soutěžích 1. a 2. ligy družstev, po 

zbytek sezóny; 
d) o dalším působení hráče v soutěžích, řízených ČSBH, rozhodne následně Valná hromada; 

4) Argumentaci, že se hráč nedostal k hracímu stolu, nebude řídící výbor ČSBH brát v úvahu; 

4. DALŠÍ POVINNOSTI HRÁČŮ 

4.-1. Před zahájením hry je hráč povinen nahlásit nepřítomnost soupeře u hracího stolu. Pokud se do 1 minuty 
po oznámení soupeř nedostaví, zápas je zahájen a zkontumován ve prospěch přítomného hráče. 

4.-2. Hráč nesmí před ukončením zápasu odejít od hracího stolu! Jestliže se tak stane, následují tyto sankce: 
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1) v soutěži jednotlivců - utkání tohoto hráče je zkontumováno s penalizací - 30 bodů, hráč je automaticky 
vyloučen z dalších bojů na turnaji s kontumací všech dalších zápasů, svázanou s odpovídajícím dalším 
záporným bodovým dopadem. 

2) v soutěži družstev - utkání tohoto hráče je zkontumováno se všemi penalizačními následky a výsledkem 
0:5 (je-li jiný - obdržené branky nad 5 zůstávají a do kolonky vstřelených branek se zapíše 0); 
hráč nesmí dále pokračovat ve hře s platností pro celé trojutkání a má automaticky zastavenou činnost na 
dvě utkání družstev (platí pro 1. i 2. ligu) 

4.-3. Na všech soutěžích řízených ČSBH se zakazuje užívání mobilních telefonů v jakékoliv podobě a 
konfiguraci - jedinou povolenou operací je vypnutí telefonu, pokud bylo dříve opomenuto! Opuštění hracího 
stolu, popřípadě použití mobilního telefonu u hracího stolu, má za následek okamžitou kontumaci zápasu 
se všemi důsledky. 

4.-4. Na všech soutěžích řízených ČSBH (jednotlivců i družstev) platí zákaz kouření v hracích prostorách a 
prostorách přímo přilehlých a to pro všechny účastníky. 

4.-5. Na všech soutěžích řízených ČSBH platí zákaz užívání psychotropních látek. Případný test zajistí ten kdo 
test požaduje. Pakliže bude test negativní, zaplatí jeho náklady. V případě, že bude test pozitivní, náklady 
na vyložení testeru zaplatí testovaný / testovaní. 

4.-6. Na všech akcích ČSBH platí zákaz konzumace alkoholických nápojů. Na MČR, ME / MS a Czech Open 
proběhne před zahájením akce náhodný test pěti vylosovaných účastníků. Tolerovaná hranice bude 
v rámci dostupných testerů (trubiček). Ti, kteří tímto testem neprojdou, budou z akce vyloučeni a jejich další 
postih řeší disciplinární komise. Ostatní případy řeší operativně turnajová (potažmo disciplinární) komise, a 
to i v případech jiných typů akcí ČSBH.  

4.-7. Členové ČSBH dbají na společenskou úroveň svého vystupování. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze 
soutěže hráče, který opakovaně zásadním způsobem porušuje zásady slušného chování ve všech 
oblastech (verbální i fyzické). Pořadatel tak může učinit na základě vlastních poznatků, popřípadě může 
prověřit upozornění od ostatních účastníků akce. 

4.-8. Členové ČSBH se nesmí účastnit soutěží pořádaných jinými subjekty, pokud tyto soutěže dublují existující 
soutěže ČSBH - zejména MČR, v případě porušení tohoto ustanovení není umožněn start na MČR ČSBH. 
Soutěže jiných subjektů (s výjimkou přímo uznaných) jsou považovány za neoficiální. 

4.-9. Hráč je povinen nastoupit k utkání s brankářem a 6 hracími kameny do pole. Pokud toto nesplní před 
utkáním, musí tento prohřešek napravit do 2 minut. Když toto nesplní, je utkání kontumováno v jeho 
neprospěch se všemi jeho důsledky. 

4.-10. Hráč nesmí vyměnit během zápasu svou sadu hracích kamenů za jinou, barevně odlišnou. 
4.-11. Účastníci jednotlivých zápasů včetně rozhodčího se povinně věnují výhradně odehrávanému (z pozice 

soupeřů) či rozhodovanému (z pozice rozhodčího) zápasu. 
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C - SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 

SYSTÉM SOUTĚŽÍ JEDNOTLIVCŮ A 
ZÁSADNÍ PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ TURNAJŮ V RÁMCI ČSBH 

1. MÍSTNÍ  TURNAJE 

1.-1. Může vyhlašovat pořadatel podle kritérií stanovených ČSBH v těchto kategoriích: 
a) Turnaj Expres: 

Speciální místní turnaje se zkrácenou dobou soutěže (cca 4 hod) a proměnlivým hracím systémem. 
Turnaj podléhá místnímu řízení (pořadatel nahlásí řídícímu výboru osobu zodpovědnou za řízení 
turnaje) a je ho možno pořádat i ve všední den odpoledne. 
Turnaj je započítán do tabulek Českého poháru při minimální účasti 12ti hráčů. Výsledky turnaje se 
nezapočítávají do „computeru“, „masters“, vítěz turnaje se nezapisuje mezi vítěze turnajů ČP – bude 
zapsán do samostatné tabulky vítězů expres turnajů. 
Turnaj musí být nahlášen ČSBH nejpozději 14 dní předem, 7 dní před jeho konáním pak vyvěšen na 
webových stránkách svazu. 

b) Turnaj ČP12: 
Pro tento typ turnaje pořadatel garantuje min. 12 stolů typu „Fajn“, turnaj je započítáván do tabulek 
Českého poháru při minimální účasti 16ti hráčů (při účasti 12-15 hráčů je turnaj bodově ohodnocen 
automaticky jako Expres) 
Turnaj musí být nahlášen ČSBH nejpozději 21 dní předem. 

c) Turnaj ČP24:  
Pořadatel garantuje min. 24 stolů typu „Fajn“, turnaj je započítáván do tabulek Českého poháru při 
minimální účasti 16ti hráčů. Od turnaje ČP12 se liší vyšším bodovým hodnocením a startovným. 
Turnaj musí být nahlášen ČSBH 21 dní předem (nejpozději však do konce března daného roku). 
V každé sezóně jsou povoleny maximálně 3 turnaje tohoto typu. 

2. CELOSTÁTNÍ TURNAJE 

2.-1. Schvaluje Valná hromada ČSBH na svém každoročním zasedání při MČR a jsou kategorie: 
     Turnaj ČP 36: 

Pořadatel garantuje min. 36 stolů typu „Fajn“, turnaj je započítáván do tabulek Českého poháru při 
minimální účasti 16ti hráčů. Od turnajů ČP12, ČP24 se liší vyšším bodovým hodnocením a startovným. 

V každé sezóně jsou povoleny maximálně 4 turnaje tohoto typu. Dva turnaje pořádají Čechy, dva 
turnaje Morava a Slezsko. Podle toho ve které z oblastí se hraje Czech Open, přidělí zbývající tři turnaje 
ČP36  žadatelům na základě hlasování Valná hromada ČSBH. 

Poháry na tyto turnaje zajišťuje ČSBH, hracím dnem je vždy sobota. 

3. TURNAJOVÝ (ŠVÝCARSKÝ) HRACÍ SYSTÉM 

3.-1. Na regionálních i celostátních turnajích startují všechny kategorie hráčů a hráček společně, hrají 
„ŠVÝCARSKÝM SYSTÉMEM“ s bodováním 3-1-0 připraveným D. Fialou. (s výjimkou turnajů kat. Expres). 

3.-2. Princip švýcarského systému spočívá v rozdělení hráčů tak, aby proti sobě v každém kole hráli stejně nebo 
alespoň co nejpodobněji kvalitní hráči z předchozích kol. Žádný hráč nehraje dvakrát se stejným hráčem, 
utkání se hrají na 3×6 minut (bez prodloužení). V případě pozdního příchodu hráče na turnaj program 
umožňuje (po zaplacení startovného) jeho zařazení do nejbližšího lichého (ještě nerozehraného) kola. 

3.-3. V závislosti na počtu účastníků turnaje je stanoven tento počet kol / zápasů pro každého hráče: 
a) 16 – 32 účastníků – 5 kol (zápasů) 
b) 33 – 64 účastníků – 6 kol (zápasů) 
c) 65 - 128 účastníků – 7 kol (zápasů) 

3.-4. Kritéria pro stanovení pořadí: 
a) body 
b) součet bodů soupeřů (Buchholzovo hodnocení) 
c) součet bodů soupeřů a jejich soupeřů 
d) skóre 
e) los 

4. KVALIFIKACE 

4.-1. V případě, že řádně přihlášených hráčů bude více než 128, nebudou hráči pozdě přihlášení zařazeni do 
kvalifikace a budou hrát přímo ve skupině 129 a více. 

4.-2. Pokud bude řádně přihlášených hráčů méně než 128, bude počet volných míst obsazen pozdě 
přihlášenými hráči bez kvalifikace a to tak, že budou seřazeni podle součtu všech bodů získaných na 
turnajích od začátku sezóny. V případě rovnosti bodů mezi hráči bude pořadí dolosováno. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Buchholz%C5%AFv_syst%C3%A9m
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4.-3. Pokud bude řádně přihlášených hráčů více než 128, budou seřazeni podle součtu všech bodů získaných 
na turnajích od začátku sezóny. Z této tabulky bude potom potřebný počet hráčů zařazen do kvalifikace. 

4.-4. Kvalifikace bude jednokolová. Počet dvojic bude odpovídat počtu hráčů přesahujících počet 128. Dvojice 
soupeřů pro kvalifikaci se potom vylosují. 

4.-5. Speciálně pro CZECH OPEN budou do hlavní soutěže přednostně nasazeni zahraniční účastníci a to 
maximálně v počtu 40 hráčů. 

5. POPLATKY, PŘÍSPĚVKY A ODVODY 

VÝŠE  REGISTRAČNÍHO POPLATKU 

5.-1.                kategorie turnaje                        výše poplatku 
1) Turnaj kategorie "Expres":    500,- Kč 
2) Turnaj kategorie "ČP12": 4.000,- Kč 
3) Turnaj kategorie "ČP24":                  6.000,- Kč 
4) Turnaj kategorie "ČP36“:      7.000,- Kč 

(pořadatel turnaje ČP36 Czech Open registrační poplatek neplatí) 
5) FINÁLOVÝ TURNAJ REGIONÁLNÍHO SERIÁLU 2.500,- Kč 

 (musí být započítán jako samostatný turnaj pod organizací ČSBH) 
6) REGIONÁLNÍ SERIÁL (bez finálového turnaje) 1 000,- Kč 

 

PŘÍSPĚVEK ZA ÚČAST JEDNOTLIVCE NA TURNAJI 

5.-2.                                                                       dospělí                         Junioři  Žáci a mladší 

1) Turnaj kategorie „Expres“          dle rozhodnutí pořadatele 
2) Turnaj kategorie "ČP12": 150,- Kč                 75,- Kč  25,- Kč 
3) Turnaj kategorie "ČP24": 175,- Kč               100,- Kč   25,- Kč 
4) Turnaj kategorie "ČP36": 200,- Kč               125,- Kč   50,- Kč 

 

6. POŘADATELSKÁ ZODPOVĚDNOST ZA PRŮBĚH TURNAJE 

6.-1. Pořadatel turnaje nahlásí nejpozději do termínu uvedeného v bodě 1.-1. (dle typu turnaje) čas a místo 
konání turnaje. Neučiní-li tak, uhradí pořádkovou pokutu 200,- Kč. 

6.-2. Pořadatel turnaje je povinen být na místě konání turnaje nejméně 30 minut před stanoveným začátkem. 
6.-3. Turnajový program řídí pořadatel   
6.-4. V případě, že je turnaj (kat ČP12 a vyšší) řízen místním pořadatelem a ten řádně a včas dodá ČSBH 

podklady pro zpracování a publikaci výsledků (turnajová tabulka, prezenční listina, fotodokumentace, 
článek) bude pořadateli dodatečně poskytnuta dotace ve výši 1.000,- Kč. 

6.-5. Pořadatel je povinen uhradit PŘÍSPĚVEK (registrační), sloužící k zaregistrování turnaje do systému 
Českého poháru poštou tak, aby byl doručen na vedení ČSBH nejpozději do čtvrtka před konáním 
předmětného turnaje. 

6.-6. Neuhradí-li pořadatel registrační poplatek do stanoveného termín, může tak učinit dodatečně pod pokutou 
50% výše příslušného registračního poplatku, nejpozději však na místě před konáním turnaje.  

6.-7. Na každý turnaj pořadatel připraví tři poháry pro první tři hráče celkového pořadí. Pro nejlepší v kategorii 
ženy, žáci a mladší žáci pořadatel připraví minimálně medaile. 

6.-8. Místní turnaje je možno pořádat podle kriterií platných na území ČR také na území jiných států. 
6.-9. Za průběh turnaje v souladu s řády ČSBH zodpovídá v plném rozsahu pořadatel. 
6.-10. Veškeré administrativní a technické záležitosti, včetně dotazů a placení startovného jsou na turnajích 

předkládány jen pořadateli turnaje. Nikdo není oprávněn oslovovat osoby u počítače a vstupovat do 
vzdálenosti menší než 1,5 metru ze všech stran prostoru vymezeného pro řízení turnaje. Zápis výsledků se 
bude provádět před touto zónou. Nedodržení těchto kriterií může mít za následek vyloučení hráče z turnaje. 

6.-11. Ve stejném termínu je možno hrát i více "místních turnajů" - za podmínky, že bude dodržena vzdálenost 
mezi místy konání minimálně 150 km. 

6.-12. Jsou stanoveny oficiální konce turnajů: 
Kategorie “ČP12“ oficiální konec 17.00 hod. 
Kategorie “ČP24“, „ČP36“ oficiální konec 18.00 hod. 
Po uplynutí tohoto času, mohou hráči, kteří už soutěž dokončili dostat finanční ceny a v případě potřeby z 
turnaje odejít. (předpokládá se, že naplní vyhlášené normy aktivit a že pokud možno vytrvají na turnaji až 
do úplného konce, aby bylo možno soutěž řádně dokončit). 

7. ČESKÝ POHÁR JEDNOTLIVCŮ 

7.-1. Český pohár tvoří páteř systému soutěží jednotlivců. Skládá se z regionálních turnajů (kat. Expres, ČP12 a 
ČP 24) a celostátních turnajů (kat. ČP 36 a Czech Open). 
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7.-2. Český pohár je vyhlašován v kategoriích muži, ženy, junioři, starší žáci, mladší žáci a končí vždy 3 týdny 
před mistrovstvím ČR turnajem kat. ČP36. 

7.-3. Do konečného hodnocení Českého poháru se hráčům a hráčkám započítávají tři nejlepší výsledky z 
celostátních turnajů a dva nejlepší výsledky z regionálních turnajů. Pořadí Českého poháru zároveň určuje 
postupující na mistrovství České republiky v jednotlivých kategoriích. 

8. ÚPRAVA KATEGORIÍ A SLOŽENÍ ÚČASTNÍKŮ PRO MISTROVSTVÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ (dále jen MČR) 

8.-1. SOUTĚŽ MUŽŮ:                CELKOVÝ POČET HRÁČŮ PRO FINÁLE     32 

      Hráči starší 18 let. 

     Nominace:          32 nejlepších hráčů podle pořadí Českého poháru před MČR + 1 náhradník     

8.-2. SOUTĚŽ JUNIORŮ:                CELKOVÝ POČET HRÁČŮ PRO FINÁLE       8 

      Hráči od 15 let, kteří v roce konání Mistrovství České republiky nepřekročí věk 18 let. 

     Nominace:          8 nejlepších hráčů podle pořadí Českého poháru před MČR + 1 náhradník     

8.-3. SOUTĚŽ STARŠÍCH ŽÁKŮ:               CELKOVÝ POČET HRÁČŮ PRO FINÁLE       8 

      Hráči od 12 let, kteří v roce konání Mistrovství České republiky nepřekročí věk 15 let.  

     Nominace:          8 nejlepších hráčů podle pořadí Českého poháru před MČR + 1 náhradník     

8.-4. SOUTĚŽ MLADŠÍCH ŽÁKŮ:               CELKOVÝ POČET HRÁČŮ PRO FINÁLE       6 

      Hráči a hráčky, kteří v roce konání Mistrovství České republiky nepřekročí věk 12 let.  

     Nominace:          6 nejlepších hráčů podle pořadí Českého poháru před MČR + 1 náhradník     

8.-5. SOUTĚŽ ŽEN:                 CELKOVÝ POČET HRÁČEK PRO FINÁLE     8 

      Všechny hráčky starší 12 let.  

     Nominace:         8 nejlepších hráček podle pořadí Českého poháru před MČR + 1 náhradnice     

Ženy ve věku do 12 let soutěží ve společné kategorii s mladšími žáky. 

8.-6. OBECNÁ USTANOVENÍ PRO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: 

1) Do finále MČR ve stolním hokeji kategorie Billiard-Hockey ŠPRTEC jsou pozváni pouze hráči a hráčky 
uvedení v bodech 7.-1. až 7.-5.. Nastane-li situace, že konečný počet startujících je nižší, než je uvedeno v 
reglementu, hraje se s tímto nižším počtem startujících. 

2) Každý startující musí mít alespoň jeden kladný bod v hodnocení Českého poháru a může na MČR startovat 
pouze v jedné kategorii! Do soutěže není možné zařadit hráče a hráčky, kteří nesplňují kritéria. 

3) Všichni účastníci MČR musí na této akci vystupovat v dresech svého klubu na nejvyšší úrovni (zpravidla 
prvoligových). V případě, že nebudou mít své klubové dresy, jsou povinni si zakoupit dresy ČSBH, které 
nechá Řídící výbor svazu pro tuto příležitost připravit - v dostupné cenové hladině. 

4)  Na MČR – kategorie muži se hraje švýcarským systémem na 7 zápasů (3 body za výhru, bod za remízu) 
5) Soutěže, které se na MČR jednotlivců losují manuálně, budou losovány týden před soutěží. Případní 

náhradníci budou potom při soutěži zapsáni přímo na místa vylosovaných chybějících soutěžících. Při 
losování jsou hráči z jednoho klubu (kmenové soupisky) nasazeni proti sobě v prvních kolech soutěže. 

6) Podstavce pod hrací stoly nesmí přesahovat jejich hrany. 
7) Za účastníky MČR jsou považováni i fyzicky přítomní náhradníci na MČR. 

9. OBECNÁ USTANOVENÍ PRO VŠECHNY TURNAJE JEDNOTLIVCŮ 

9.-1. Hráči startující na jakémkoliv turnaji jednotlivců pořádaném pod ČSBH musí být přítomni a přihlášeni v den 
konání turnaje nejpozději 10 minut před jeho oficiálním začátkem, tedy v 9.50 hod. při obvyklém začátku 
v 10.00 hod. 

9.-2. Na turnajích jednotlivců bude uplatňován postih proti hráčům, jejichž chování bude vybočovat mimo obvyklý 
rámec - tedy nejen alkohol ale i psychotropní látky popřípadě nepřístojné chování jiného druhu. 
Situaci budou v tomto ohledu posuzovat Turnajové komise, které na místě rozhodnou o každém 
jednotlivém případu: 
Při svém rozhodnutí zařadí přestupek do I. stupně závažnosti, nebo přímo do II. stupně závažnosti. Postih 
se bude shodovat se situací odpískání pouze jednoho, nebo žádného zápasu. 
Hráč, který byl již jednou potrestán v rámci I. stupně, je v případě dalšího prohřešku automaticky potrestán 
II. stupněm. 

9.-3. Turnaj řídí turnajová komise, která řeší i případné organizační, disciplinární a další podněty účastníků 
turnaje. Komise přijímá zásadní rozhodnutí v průběhu turnaje hlasováním, její složení vyhlašuje přítomným 
hráčům pořadatel před začátkem turnaje 

9.-4. Hráči musí na turnajích jednotlivců používat jednotně barevné hrací kameny i dresy na hracích kamenech. 
Pokud soupeř vznese námitku proti sadě hracích kamenů protivníka, rozhodne záležitost rozhodčí. 
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9.-5. Obecná pravidla pro určení pořadí ve skupinách je následující: 
1) vyšší počet bodů 
2) vzájemný zápas (pouze při rovnosti 2 hráčů) 
3) vyšší počet vítězství 
4) lepší rozdíl vstřelených a obdržených branek 
5) vyšší počet vstřelených branek 
6) vyšší počet vstřelených branek v jediném utkání, postupně ve všech odehraných utkáních ve skupině 
7) los 

9.-6. Pokud na turnaji není osobně přítomen zástupce ČSBH zašle pořadatel svazu výsledky turnaje společně 
s naskenovanými rozpisy kol a složením turnajové komise faxem nebo e-mailem, a to do neděle daného 
týdne, ve kterém se turnaj konal. 

9.-7. Hráči prvoligových družstev jsou povinni na všech turnajích ČSBH hrát v klubovém dresu (příp. 
reprezentačním dresu nebo triku svazu). Sankce za nedodržení tohoto pravidla je ve výši startovného 
příslušného turnaje. 

9.-8. Na turnajích jednotlivců mohou startovat také cizinci. Budou zařazeni do hodnocení Českého poháru, ale 
bez možnosti postupu na MČR jednotlivců. 

 

10. KRITÉRIA NOMINACE DO REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY 

10.-1. Státní reprezentace je plně pod kontrolou ČSBH a na ME a MS nebude možný start žádného českého 
hráče mimo oficiální statut. Z celkového počtu 24 možných reprezentantů ve všech třech kategoriích bude 
rezervováno 5 míst pro Rod-hockey, 5 míst pro Air-hockey. Zbývajících 14 míst bude patřit pro Billiard-
hockey šprtec. 
Bez ohledu na to, ze které disciplíny byli reprezentanti nominováni, mohou hrát na ME / MS všechny 
vyhlášené disciplíny (povinně pak tu, ze které byli nominováni). 
Nominační klíč pro billiard-hockey šprtec: 

1) 5 míst - členové týmového reprezentačního celku 
2) 3 místa - mistři republiky (v kategoriích muž, junior, žena) 
3) 3 místa – doplnění hráčů v kategoriích muž, žena, U18 (sloučená skupina hráčů mladších 18ti let) dle 

pořadí ČP 
4) 1 místo - vítěz Leaders Trophy (nejlepší hráč 1.ligy) 
5) Doplnění do celkového počtu 14 reprezentantů podle pořadí Českého poháru bez rozdílu kategorií 

10.-2. Pro potřeby šprtcové státní reprezentace se zavádí 1 divoká karta nad rámec její kvóty. O jejím případném 
využití rozhoduje Rada zástupců, podléhá však schválení WTHA. 

10.-3. V případě, že by se vrcholná mezinárodní soutěž konala až po termínu následujícího Mistrovství České 
republiky, startuje na této soutěži "stará reprezentace". 

10.-4. Sestavu pro soutěž družstev určuje trenér reprezentace, do reprezentačního týmu může být nominován 
jakýkoliv aktivní člen ČSBH. Všechna ustanovení týkající se reprezentace České republiky v jakékoliv její 
podobě se týká všech mezistátních a mezinárodních soutěží, kterých se účastní členové svazu. 

10.-5. ČSBH finančně zabezpečí členy jmenované pětičlenné reprezentace (mimo jiné pro reprezentační soutěž 
družstev) dotací 10.000,- ročně. 

10.-6. Členové reprezentačního družstva a mistři republiky startují v oficiálních reprezentačních dresech, 
dodaných jim na náklady ČSBH. Ostatní reprezentanti musí startovat v klubových dresech. 
Hráči, kteří nemají klubové dresy v rámci své registrace, musí mít úbor v podobě dresu, nebo si musí pro 
soutěž zakoupit dres svazu, z těch, které nechá Řídící výbor svazu pro tuto příležitost připravit - v dostupné 
cenové hladině. 

10.-7. Podmínky výběru a působení trenéra reprezentace: 
1) Reprezentačního trenéra volí a odvolává Rada zástupců (hrajícím trenérem byl na období do MS 2020 

/včetně/ zvolen Miroslav Škorpík) 
2) Trenér je povinen být přítomen v místě konání soutěže 
3) Trenér je zodpovědnou osobou vůči pořadateli. 
4) Při neúčasti trenéra na soutěži družstev, zvolí si hrající reprezentanti kapitána, který převezme povinnosti 

trenéra. Při neshodě je kapitánem nejstarší hráč. 
10.-8. Reprezentanti nominovaní za biliard-hockey, kteří hráli na ME/MS mají povinnost účastnit se Czech Open 

po tomto ME/MS. O sankci za porušení tohoto ustanovení rozhoduje Rada zástupců. 
10.-9. Reprezentace České republiky může hrát na jakékoliv úrovni jen se souhlasem Rady zástupců nebo Valné 

hromady. Ve všech ostatních případech může uskupení hráčů registrovaných v ČSBH hrát pod hlavičkou 
Team Czech II se souhlasem Řídícího výboru. 

11. ŽÁKOVSKÁ TOUR 

11.-1. Garantem žákovské tour je Sdružení mládeže S.H.S.K., které je povinno vyhlásit propozice soutěže před 
zahájením nové sezóny včetně termínu a místa konání finále (není-li pořadatelem finále SMSHSK, včetně 
způsobu určení pořadatele a místa konání). 
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11.-2. Do soutěže se budou žákům automaticky započítávat maximálně osm nejlepších hodnocení ze všech 
turnajů zařazených do Českého poháru příp. samostatných žákovské turnajů pořádaných pod vedením 
Sdružení mládeže SHSK. 

11.-3. Pro konečná umístění jednotlivých účastníků se v případě shodné výše bodů bude postupovat dle 
následujících kritérií: 

1) vyšší počet bodů z jednotlivého turnaje 
2) nejlepší umístění na turnaji (mezi všemi účastníky turnaje) 
3) lepší poměr umístění na turnaji a celkového počtu účastníků turnaje 

11.-4. Pro případ, že není akce zařazena do Českého poháru, je stanoveno následující bodové ohodnocení:                                               
                          umístění:                                        body: 

   1. - 10. místo   60  54  49  46  45  44  43  42  41  40 
 11. - 20. místo  29  28  27 26  25  24  23  22  21  20 
 21. - 30. místo  10    9    8   7   6    5   4   3   2    1  
Bude-li na turnaji více jak 30 žáků, dostanou všichni za 30. místem 1 bod. 

11.-5. Finále soutěže proběhne za účasti 16 hráčů o víkendu, kdy se koná celostátní finále Ligy škol. 
11.-6. Za těchto podmínek mohou být započítány do žákovské tour i turnaje WTHA Tour Challenger: 

1) pořadatel uhradí příslušný registrační poplatek a splní všechny další náležitosti platné pro žákovské 
turnaje; 

2) turnaj se musí konat na území ČR a/nebo musí být pořadatelem český klub sdružený v ČSBH. 

12. MASTERS 

12.-1. Je celoroční soutěž nejlepších hráčů, kteří získali umístěním na turnajích jednotlivců (ČP12, ČP24, ČP36, 
Czech Open) nejvíce bodů dle následujícího schématu: 

Umístění:                    1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. místo 

Body:                         10  8  6  5  4  3  2  1 bod 

Do hodnocení se započítává maximálně 15 nejlepších výsledků. V případě rovnosti součtu rozhoduje o 
pořadí: 

 
1) Více lepších umístění (postupně) 
2) Nižší počet turnajů, na kterých hráči startovali 

Vítěz obdrží pohár a 1.000,- Kč. 

13. PROGRAM MLÁDEŽ 

13.-1.   Bude vytvořen bgt.peněz pro mládež (mladší žáci, starší žáci a junioři). Každý prvoligový klub  vloží 1.000,-
Kč. Stejnou částku, která se vybere mezi kluby 1.ligy dá také ČSBH. 
13.-2. Tyto peníze se rozdělí na konci roku poměrnou částí mezi všechny kluby, které splní: Každý hráč (mladší 
žák, starší žák, junior) startující na turnaji v ČP dostane bodové ohodnocení (Expres 1 bod, ČP12 2 body, ČP24 3 
body a ČP36 5 bodů). Avšak každý rok se musí jednat o nového hráče! Počítá se tedy přírůstek oproti historické 
tabulce. 
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D. - SOUTĚŽE DRUŽSTEV 

1. REGISTRACE DRUŽSTEV DO SOUTĚŽÍ 

1.LIGA 

1.-1. Přihlášku do 1.ligy podávají družstva, která se do soutěže kvalifikovala v souladu s vyhlášenými 
podmínkami v určeném termínu. 

1.-2. Do 1.ligy nebude zařazeno žádné družstvo, které v řádném termínu neuhradí všechny poplatky v plné výši. 
1.-3. Na soupisce 1.ligy musí mít klub zapsáno minimálně 8 a maximálně 12 hráčů. Každý z hráčů zapsaných na 

prvoligové soupisce, který odehraje v této soutěži minimálně jedno kolo nebo sehraje více než čtyři 
individuální zápasy, musí osobně startovat minimálně na jednom turnaji kat. ČP36 a odehrát minimálně 
čtyři utkání.  Toleruje se bez sankce nesplnění této povinnosti u jednoho hráče, za každého dalšího je 
stanovena pokuta ve výši 1000,- Kč. 

1.-4. Poplatky spojené s přihláškou do 1.ligy družstev: 
1) složení garance 1.000,- Kč. 
2) registrační  poplatek 6.000,- Kč 
3) soutěžní příspěvek 1.500,- Kč (50% pořadateli MČR jednotlivců, 50% pořadateli Czech Open). 

4) Příspěvek na program „Mládež“ 1.000,- Kč 

5) mezi družstvy 1.ligy každý rok dochází k vyrovnání náhrad za ujeté kilometry, dle tabulky vzdáleností (cesta 
tam i zpět), která se každý rok zpracovává na základě rozlosování 1.ligy. Je schválena náhrada ve výši 
3,50 Kč za 1 km a vypočtena středová hodnota, na základě čehož budou dopočteny doplatky a nároky na 
vrácení náhrad jednotlivých klubů. Finanční vyrovnání náhrad prvoligových družstev za ujeté kilometry 
probíhá přes ČSBH, termín pro vyrovnání a zaplacení náhrad je shodný jako pro úhradu příspěvku 
pořadateli Mistrovství republiky v daném roce dle části D, bodu 1.-9., a to včetně postihů. 

Výpočet středové hodnoty km: 
celkový počet km podle tabulky vzdáleností 

počet klubů 1. ligy 

Povinnost/nárok klubů:  
(středová hodnota km  –  počet km klubu)  x  náhrada za 1 km 
- pokud vyjde > 0, klub doplatí náhradu 
- pokud vyjde < 0, klub obdrží náhradu 

1.-5. Hracím dnem 1.ligy družstev je sobota. Případné změny je možné dělat pouze se souhlasem Řídícího 
výboru ČSBH a všech dalších účastníků zápasu. 
NENÍ MOŽNO MĚNIT TERMÍN POSLEDNÍHO LIGOVÉHO KOLA ! 

1.-6. Soutěž má pevné rozlosování. Rada zástupců provede také rozlosování jednotlivých zápasů ve víceutkání. 
Jako rozhodčí mohou působit pouze hráči uvedení na prvoligových soupiskách nebo v zápise utkání. 

1.-7. Družstvo je v průběhu sezóny povinno uspořádat jeden turnaj kategorie ČP12 (nebo vyšší) zařazený do 
Českého poháru (příp. se částkou 5.000,- Kč z této povinnosti vyplatí). 

1.-8. Řídící výbor ČSBH rozešle po uzávěrce soupisky družstev 1.Ligy všem prvoligovým klubům, aby měly 
přehled. 

2.LIGA 

1.-9. Přihlášku do 2.ligy podávají družstva v souladu s vyhlášenými podmínkami pro daný kalendářní rok. 
1.-10. Na soupisce 2.ligy musí mít klub zapsáno minimálně 5 a maximálně 12 hráčů. 
1.-11. Druholigové kluby mají za povinnost účastnit se v plném rozsahu zápasů ve své soutěži a to pod pokutami 

odpovídajícími 1/3 sazeb platných pro 1.ligu! (Pokutový systém body 3.-20.,21.) 
1.-12. Skupiny 2.ligy mohou mít minimálně 3 a maximálně 25 družstev. 
1.-13. Pokud se některé družstvo nedostaví, sehrají se zbývající další zápasy dle rozlosování. Nesehrané zápasy 

se kontumují v neprospěch nepřítomného družstva. 
Pokud by se utkání nezúčastnila dvě družstva, postupuje se stejným způsobem. 

1.-14. Poplatky spojené s přihláškou do 2.ligy družstev: 
1) složení garance 500,- Kč 
2) registrační poplatek 1.000,- Kč  (pokud má klub první ligu platí 500,- Kč)   
3) soutěžní příspěvek 500,- Kč (50% pořadateli MČR jednotlivců, 50% pořadateli Czech Open). 
4) mezi družstvy 2.ligy dochází každý rok k vyrovnání náhrad za ujeté kilometry, dle tabulky vzdáleností (cesta 

tam i zpět), která se každý rok zpracovává na základě rozlosování 2.ligy dané skupiny. Náhrada je 
stanovena ve výši 3,5  Kč za 1 km, postup výpočtu a termíny odpovídají kriteriím stanoveným v 1.lize. 

5) druholigový tým dostane zpět 200,-Kč za každého hráče (mladší žák, starší žák,  junior), který odehraje 
min. 40% zápasů hráčů, až do maximální výše startovného. 

1.-15. Hracím dnem 2.ligy družstev je neděle. Případné změny je možné dělat pouze se souhlasem Řídícího 
výboru ČSBH a všech dalších účastníků zápasu. 

1.-16. Pozvánky na zápasy 2.ligy se budou posílat jen v případě, pokud pořadatel utkání změní místo konání - 
jinak platí místo nahlášené na začátku sezóny. 
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1.-17. Pořadatelem finále Druholigového poháru je střídavě vítěz skupiny Praha (lichý rok) a Brno (sudý rok). Do 
finále postupuje pět nejlepších družstev: první dvě z každé druholigové skupiny a další družstvo 
s nejlepším koeficientem z početnější skupiny. 

1.-18. Finále druhé ligy může hrát jen hráč, který odehraje alespoň jeden zápas v základní části 2.ligy 

3.LIGA 

1.-19. Třetiligovou skupinu je možno realizovat v místech, kde je možné zařadit alespoň tři takové subjekty do 
místní soutěže - buď jako vazbu na kluby vyšších soutěží, nebo samostatně jako základnu pro vznik 
druholigových a prvoligových klubů. 

1.-20. Rozlosování a řízení průběhu soutěže bude přímou místní záležitostí.  
1.-21. Registrační poplatek týmu, pro zařazení do 3.ligy řízené ČSBH je 300,- Kč. 

50 % registračního poplatku je na konci sezóny přiděleno zvolenému třetiligovému zástupci jako podpora 
řízení 3.ligy. 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

1.-22. Za družstvo v 1.lize startují hráči zapsaní na jeho prvoligové soupisce, bez přepisu pak i hráč (hráči) 
rezervního druholigového družstva. Druholigový hráč může nastoupit na 1.lize celkem ve dvou kolech. 

1.-23. Za každé družstvo 2.ligy může v konkrétním zápase hrát jeden prvoligový hráč (má-li prvoligové družstvo 
ve druhé lize více rezervních družstev, může za každé z nich hrát jeden hráč z prvoligové soupisky). Bez 
přepisu pak i hráč (hráči) zapsaní na Kmenové listině klubu (každý však jen jednou). 

1.-24. Každý klub zařazený do 1. a 2.ligy družstev vykazuje pro ČSBH členskou základnu na formulářích k tomu 
určených. Za uvedené členy hradí potom členský poplatek ve výši 50,- Kč za hráče staršího 18.let a 25,- za 
hráče mladšího (listinu lze v průběhu roku doplňovat) => Kmenová listina. 

1.-25. V zápise o utkání v soutěžích družstev se zřetelně označí kapitán družstva velkým písmenem "C" u jména 
hráče zastávajícího tuto funkci. Zástupce kapitána bude označen velkým písmenem "A". Kapitán týmu se 
jako jediný může vyjadřovat k utkání a jeho průběhu a činit záznamy do zápisu o utkání.  

1.-26. Hráč zapsaný v základní sestavě družstva v konkrétním utkání soutěže družstev, musí v tomto utkání 
sehrát minimálně jeden zápas !! 
Každý hráč smí v soutěži družstev nastoupit proti stejnému soupeři jen jednou. V případě, že jsou proti 
sobě v zápise zapsáni podruhé, má přednost hráč základní sestavy. Jsou-li oba náhradníky, má přednost 
hráč zapsaný jako první. Oprava v zápise může být provedena jen u zápasu hráčů, kteří se spolu již jednou 
utkali. 

1.-27. Pro utkání jakékoliv soutěže družstev je stanovena maximální délka přestávky mezi jednotlivými koly 7 
minut, po 3. směně vždy 10 minut od skončení třetí třetiny. 
Nad dodržováním této max. délky bude mít dohled pořadatel utkání družstev, který začne měřit čas ihned 
po skončení poslední třetiny utkání. 2 minuty před koncem přestávky oznámí zbývající 2 minuty a přečte 
rozmístění soupeřů u stolů. 

- Uplyne-li povolená doba a soupeř není připraven u stolu ke hře, začne se hrát. Opozdilec je potrestán 
kontumací se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

- Uplyne-li povolená doba a u stolu není přítomen rozhodčí, vyčkají ostatní jeho příchodu a tým, který měl 
rozhodovat je pokutován dle Knihy řádů. 

1.-28. Pro zařazení hráčů nižších soutěží pro start ve vyšších soutěžích je rozhodující jejich zápis na soupisce 
klubu vyšší soutěže. 

1.-29. Sestavu před každým utkáním zapisuje každý kapitán zvlášť na papírek a vrchní rozhodčí obě předané 
sestavy pro utkání přepíše do zápisu. 

1.-30. V 1.lize družstev zapisují sestavu do zápisu v lichých kolech (1.,3.,5.) jako první hosté, v suchých kolech 
(2.,4.) pak domácí družstvo. Hostujícím družstvem je v 1.lize vždy lépe umístěné mužstvo dle předchozího 
ročníku soutěže. 
V ostatních soutěžích družstev pak zapisují sestavu do zápisu jako první ve všech kolech hosté. 

1.-31. Je stanoven maximální počet družstev v 1.lize na 15 a minimální počet družstev ve 2.lize na 3. Do soutěží 
pro konkrétní rok se mohou hlásit družstva, která soutěž hrála, příp. družstva, která hrála o stupeň níž. 

1.-32. Ve všech soutěžích družstev začíná v 1. a 3. třetině každého zápasu hráč hostujícího družstva. Jestliže 
hráč nepřinese k hracímu stolu alespoň jeden vlastní puk, musí ho v limitu 2 minut obstarat, jinak prohrává 
zápas kontumačně. 

1.-33. Pořadatelé soutěží družstev (1. a 2.liga) plnili povinnosti pod pokutou 1.000,-Kč. Povinnosti budou přiloženy 
v přihlášce pro soutěž družstev. Připomínáme povinnosti pořadatele turnaje jednotlivců. 

1.-34. Platí obecná pravidla pro určení pořadí ve skupinách v soutěžích družstev: 
1) vyšší počet bodů 
2) vzájemné utkání (pouze při rovnosti 2 družstev): 

a) vyšší počet vyhraných utkání 
b) lepší rozdíl vyhraných a prohraných zápasů 
c) lepší rozdíl vstřelených a obdržených branek 

3) vyšší počet vítězství (vítězných utkání) 
4) celkový rozdíl vyhraných a prohraných zápasů 
5) celkový vyšší počet vyhraných zápasů 
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6) celkový rozdíl vstřelených a obdržených branek 
7) celkový vyšší počet vstřelených branek 
8) los 

 

ČESKOMORAVSKÝ POHÁR 

HRACÍ SYSTÉM: 

1.-35. Českomoravský pohár (dále jen ČMP) je soutěž tříčlenných družstev, která se hraje v jednom hracím 
víkendu. V sobotu semifinále, v neděli pak pětičlenné finále spolu s turnajem jednotlivců. Termín, místo 
konání a datum uzávěrky přihlášek je určen vždy na první Radě zástupců v roce.  Všechna přihlášená 
družstva hrají o postup (semifinále) do nedělního pětičlenného finále turnajovým Švýcarským systémem. 

1.-36. Schéma semifinále: 
1) Každé družstvo odehraje 10 zápasů (1 zápas = utkání o jedné směně) 
2) Těchto 10 zápasů je rozděleno do 15ti hracích kol (vždy jsou nalosována dvě zápasová kola dopředu, 

v každém hracím kole se odehraje porce 2/3 zápasů) 
3) Družstva, která v daném hracím kole nehrají, plní funkci rozhodčích 
4) Hráči jsou během celého hracího dne do zápasů nasazováni podle soupisky odevzdané při prezenci (tj. 

základní sestava 1-3 pouze na svých postech, náhradníci volně) 
5) Kritéria pro stanovení pořadí ve Švýcarském systému – viz bod C.3.4.: 

PODMÍNKY ÚČASTI: 

1.-37. ČMP se mohou zúčastnit družstva hrající 1, 2. nebo 3.ligu družstev příp. složená družstva, která v předem 
vyhlášeném termínu zaplatila organizační příspěvek ve výši 300,- a řádně doručila přihlášku. 
Přihlášení po termínu příp. na místě je možné po úhradě příspěvku ve výši 600,-. 

1.-38. Družstva 1.,2.ligy a 3.ligy mohou v soutěži použít pouze hráče, které mají na svých soutěžních soupiskách 
pro daný soutěžní ročník (pokud je neuvolnily pro některé složené družstvo). 

1.-39. Pokud se ČMP účastní prvoligové družstvo, je povinno nosit jednotné dresy. 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY: 

1.-40. Pořadatel zajišťuje soutěž v místě, kde je možno zajistit ubytování minimálně pro 50 hráčů, s tím, že není 
povinen ubytování samostatně zajišťovat. Týmům zajistí informace o ubytování s uvedením kontaktů a cen 
ubytování. Ubytování musí být dostupné za použití prostředků MHD. 
Pořadatel pro soutěž garantuje 30 stolů typu FAJN, stoly pro hraní v jednotlivých skupinách může umístit 
do různých místností v rámci jednoho objektu. 
Zajistí-li pořadatel kompletní organizaci soutěže včetně spočítání výsledků, budou mu všechny prostředky 
ze startovného převedeny jako dotace. 

POVINNOSTI KLUBŮ PŘIHLÁŠENÝCH DO ČMP: 

1.-41. Pro přihlášená družstva je stanoven minimální počet 4 členů družstva na soupisce. Pro přihlášená 
prvoligová družstva platí represivní systém zavedený pro prvoligovou soutěž v plném rozsahu. 

CENY A VYHODNOCENÍ DRUŽSTEV: 

1.-42. Vyhodnocení ČMP se uskuteční bezprostředně po sehrání finálového utkání. ČSBH věnuje poháry pro tři 
nejlepší družstva, vítězné družstvo má právo mít rok v držení putovní pohár, který vrátí před další finálovou 
sérií vedení svazu. 

2. PŘESTUPNÍ ŘÁD JEDNOTLIVCŮ 

2.-1. REGISTRACE 
1) Základním dokumentem pro určení klubové příslušnosti hráče jsou pro ČSBH „Kmenové listiny“. 
2) ČSBH považuje za samostatný klub každé hráčské sdružení, které má vlastní Kmenovou listinu. 
3) Každý klub zaplatí na začátku sezóny členské příspěvky za své členy, které se rovnají počtu členů x 10,- 

Kč. Dokud tato částka není uhrazena, nemohou se hráči daného klubu účastnit soutěží jednotlivců a 
družstev v nové sezóně. 

4) Hráč (člen), který není zapsán na kmenové listině žádného klubu musí členský příspěvek 10,- Kč uhradit 
přímo vedení ČSBH. 

5) V průběhu sezóny mohou kluby na své kmenové listiny dopisovat v neomezeném množství další členy, 
kteří nejsou na kmenové listině žádného jiného klubu a jsou povinni za ně uhradit členský poplatek ve výši 
10,- Kč na osobu. 

6) Klub může požádat o vyškrtnutí hráče z jeho Kmenové listiny: 
a) jedná-li se o hráče, který není na soupisce žádného družstva 1., 2. a 3.ligy uhradí klub poplatek za 

vyškrtnutí ve výši 50,- Kč. Hráč od té chvíle nemůže hrát soutěže družstev ani jednotlivců, může být ale 
zapsán na Kmenovou listinu jiného klubu nebo sám zaplatit členský poplatek 10,- Kč, 

b) jedná-li se o hráče, který je na soupisce soutěže družstev vlastního klubu, uhradí klub tento poplatek:  
I.   300,- za hráče ze soupisky družstva 1.ligy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsk%C3%BD_syst%C3%A9m
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II.   200,- za hráče ze soupisky družstva 2.ligy 
III.   100,- za hráče ze soupisky družstva 3.ligy 

Hráč je automaticky vyškrtnut ze soupisky družstva a nemůže hrát soutěže družstev ani jednotlivců. 
Stává se tak volným hráčem a může být za poplatek 10,- Kč zapsán na Kmenovou listinu kteréhokoliv 
klubu. 

c) Klub nemůže vyškrtnout hráče v termínu od čtvrtka předposledního kola 1.ligy družstev po odehrání 
MČR jednotlivců, 

d) Vyškrtne-li klub ze své Kmenové listiny hráče, který je na hostování je povinen zaplatit následující 
poplatky: 

I. 1000,- za hráče ze soupisky družstva 1.ligy 
II.   500,- za hráče ze soupisky družstva 2.ligy 
III.   300,- za hráče ze soupisky družstva 3.ligy 

Hráč nemůže nadále hrát soutěže družstev ani jednotlivců, ale může být za 10,- Kč zapsán na 
kmenovou listinu kteréhokoliv klubu s tím, že přednost má klub kde hostoval.   
Hráč musí být potom klubem znovu za patřičný poplatek zapsán na soupisku družstva pro soutěž 1., 2. 
nebo 3.ligy. 

 
2.-2. SOUPISKY 

1) Každý klub může ze své Kmenové listiny vytvořit neomezený počet soupisek družstev, která zařadí do 
soutěží 1., 2. a 3.ligy. Tato družstva mohou hrát pod různými názvy. Jedno z nich, které hraje nejvyšší 
soutěž musí mít jakou součást názvu jméno klubu, který sestavil Kmenovou listinu. 

2) Účasti na turnajích jednotlivců se obecně připisují klubu, na jehož Kmenové listině jsou zapsáni. Výjimku 
tvoří případy, kdy se kluby v rámci hostování hráče dohodnou jinak. 

3) V rámci jedné kmenové listiny není možno v sezoně přepisovat hráče samostatně mezi prvoligovými nebo 
druholigovými družstvy této kmenové listiny. Netýká se toto ale startů prvoligových hráčů ve 2.lize, tak jak 
je povoleno – viz výše. 

 
2.-3. PŘESTUPY, HOSTOVÁNÍ 

1) Dojde-li k přepisu hráče z jedné Kmenové listiny na druhou jedná se o přestup. 
a) Dojde-li k přepisu mezi sezónami – tj. v období po Mistrovství ČR na konci listopadu do čtvrtka prvního 

týdne následujícího kalendářního roku (za předpokladu souhlasu obou zainteresovaných klubů) je 
nutno zaplatit převáděcí poplatek 30,- Kč a to klubem do kterého byl hráč přepsán. 

b) Dojde-li k přepisu v průběhu sezóny (za předpokladu souhlasu obou zainteresovaných klubů) je třeba 
uhradit převáděcí poplatek ve výši 500,- Kč a to klubem na jehož Kmenovou listinu byl hráč přepsán. 
Posledním termínem, kdy lze takový přepis provést je čtvrtek před předposledním kolem 1.ligy 
družstev. Od tohoto termínu až po odehrání Mistrovství ČR jednotlivců nelze takovéto převody 
uskutečnit. 

2) Dojde-li k dohodě mezi kluby o hostování hráče, může být jeden nebo více hráčů z Kmenové listiny 
jednoho klubu přepsán na soutěžní soupisku družstva 1., 2. nebo 3.ligy jiného či jiných klubů. 

a) V základní podobě uhradí klub na jehož soupisku byl konkrétní hráč přepsán tyto poplatky: 
I.   300,- Kč za zapsání na soupisku družstva 1.ligy 
II.   200,- Kč za zapsání na soupisku družstva 2.ligy 
III.   100,- Kč za zapsání na soupisku družstva 3.ligy 

Účasti hráče na turnajích jednotlivců budou ale nadále zapisovány ve prospěch klubu na jehož Kmenové 
listině je hráč zapsán. 

b) Pokud bude součástí Smlouvy o hostování i dodatek, že účasti daného hráče na turnajích jednotlivců 
mají být zapisovány ve prospěch klubu, který ho získal na hostování musí tento klub uhradit další 
poplatek ve výši 200,- 

c) Nelze přesouvat hráče v rámci jedné kmenové listiny mezi družstvy v jedné soutěžní úrovni. 
 

2.-4. ROZPORNÁ STANOVISKA 
Pokud nesouhlasí oba kluby s jakýmikoli úkony při přepisování hráčů na Kmenových listinách nebo 
soupiskách družstev, vyžádá si Řídící výbor ČSBH písemné podklady o které kluby opírají svá stanoviska a 
učiní v jednotlivém případě rozhodnutí. 
Nebude-li situace jednoznačná, projedná případ nejbližší Rada zástupců. 

3. USTANOVENÍ ZÁVAZNÁ PRO ÚČASTNÍKY 1.LIGY DRUŽSTEV 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 1.LIGY: 

3.-1. Hraje se výhradně na soupravách "FAJN" a s brankami model "96" s červeným rámem.  
3.-2. Umístění spodní strany hrací desky musí být ve výši 85 cm nad zemí (+/- 1 cm). 
3.-3. Stoly musí být srovnány do vodováhy. 
3.-4. Stoly musí být minimálně 150 cm od sebe a minimálně 1 metr od stěn místností, popřípadě jiných 

překážek. 
3.-5. Hrací místnost musí být dostatečně osvětlena a teplota se musí pohybovat od 18 do 25 stupňů Celsia. 
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3.-6. Všechny nedostatky je potřeba uvést v zápise o utkání. Řídící výbor ČSBH nebude řešit žádná dodatečná 
podání, která nebudou navazovat na zápis o utkání. Kapitáni přítomných družstev utkání 1.ligy jsou povinni 
uvést do zápisu veškeré  kázeňské přestupky (jako např. konzumace alkoholu nebo házení hráčů atd.) a to 
i na základě upozornění hráčů. Zápis musí podepsat oba kapitáni družstev, v jejichž týmu není hráč, který 
se přestupku dopustil. Pokud se přestupek nenahlásí, stanovuje se oběma týmům, které měly ohlašovací 
povinnost, pokuta ve výši 1 000,- Kč. 

3.-7. Nejsou-li všechny stoly v jedné místnosti, musí být rozmístěny tak, aby konkrétní utkání dvou družstev 
probíhalo vždy v jedné místnosti. 

3.-8. Úpravy na hrací ploše (loga) hracích souprav "Fajn" bude provádět výhradně pověřenec ČSBH. 
3.-9. Pro měření času se v 1.lize musí používat jednotná nahrávka "Dvorník". Je namnožena. Kluby ji na vlastní 

žádost mohou získat od Unie H.S.H. za 85,- Kč. 
3.-10. Při zápasech 1.ligy družstev, musí být k dispozici 10 míst k sezení. 

POVINNOSTI POŘADATELE UTKÁNÍ SOUTĚŽE 1.LIGY DRUŽSTEV 

3.-11. Kluby 1.ligy družstev uvedou v přihlášce místo konání svých domácích zápasů, (toto místo může být 
libovolně vzdáleno od oficiálního sídla klubu na území ČR). V případě změny místa konání musí klub, který 
je pořadatelem konkrétního víceutkání 1.ligy, oznámit soupeřům přesné místo doporučenými dopisy. Nové 
místo konání zápasu nesmí být ve větší vzdálenosti než 30 km od původního místa konání. Stejně bude 
postupováno i v případě změny termínu (musí s ním ovšem souhlasit všechny zúčastněné strany). 

3.-12. Zodpovědnou za uspořádání a průběh víceutkání je osoba uvedená jako "pověřený zástupce" na přihlášce 
klubu do 1.ligy nebo osoba, na kterou byla tato povinnost převedena písemným sdělením ČSBH 
(nejpozději do čtvrtka v týdnu konání zápasu) a to na jedno utkání nebo na stálo. 

3.-13. Pořadatel je povinen umožnit přístup do hracích prostor nejpozději 30 minut před konáním zápasů. Ve 
stejnou dobu musí být na místě "pověřený zástupce" pořadatele. 

3.-14. Hrací stoly musí být nainstalovány nejpozději 10 minut před oficiálním začátkem utkání, aby je soupeři 
mohli zkontrolovat, popřípadě reklamovat nedostatky. 

3.-15. Závazný harmonogram vyplnění soupisek pro konkrétní utkání: pro utkání č.1 mohou být zařazeni pouze 
hráči přítomní v 9.00, pro utkání č.2 mohou být zařazeni pouze hráči přítomní ve 11.30, pro utkání č.3 
mohou být zařazeni pouze hráči přítomní ve 14.00 (při zpoždění družstva - čekací doba, posouvají se časy 
o 15 min. tolerance příchodu v délce 15 min, platí i pro hráče včas zapsané na soupisku - potom musí být 
vyškrtnuti). Družstvo, které nesplní řádně dané podmínky, prohrává utkání kontumačně. 

3.-16. Pořadatel zabezpečí nadepsání hlaviček všech utkání a připraví zápisy. 
3.-17. Originály zápisů doručí pořadatel poštou, osobně nebo ve spolupráci se soupeři tak, aby je měl Řídící 

výbor ČSBH k dispozici nejpozději ve středu po utkání. 
3.-18. Pořadatel také telefonicky nahlásí výsledky utkání, případně zašle SMS zprávou  na číslo 724 055 374, a to 

co nejdříve. V případě, že se hraje v neděli, potom nejpozději do 18.30 hod, bez ohledu na to, zda předal 
zápisy k doručení někomu jinému. 

ZÁKAZ KONZUMACE ALKOHOLU V SOUVISLOSTI S 1.LIGOU DRUŽSTEV 

3.-19. Platí zákaz konzumace alkoholu, užívání psychotropních látek při utkáních 1. a 2.ligy družstev, 
v Českomoravském poháru a v Druholigovém i Třetiligovém poháru a to i před utkáním a po jeho skončení  
v prostorách konání utkání. Pořadatel utkání je povinen mít k dispozici minimálně pět detekčních trubiček 
nebo alkoholtester pro provedení dechové zkoušky. Nesplnění této pořadatelské povinnosti v 1.lize 
družstev je sankcionováno pokutou 1.000,-. Kapitán družstva, které má podezření, že některý z hráčů 
soupeře porušil ustanovení o zákazu konzumace alkoholických nápojů, má právo domáhat se nápravy a to 
takto: 

1) V případě, že má v úmyslu nechat tuto skutečnost u konkrétního hráče prokázat dechovou zkouškou, musí 
nejprve na tuto skutečnost upozornit kapitána soupeře a učiní o tom záznam v zápisu o utkání. Kapitán 
soupeře má možnost označeného hráče odvolat a to ze všech zbývajících směn (jedná se pouze o 
konkrétní dvojutkání). 

2) V případě, že označený hráč není ze hry stažen, musí být dříve avizovaná dechová zkouška provedena. 
3) Je-li pozitivní: 

a) hráč je okamžitě vyloučen z dalších směn celého trojutkání 
b) zápas, před kterým byl hráč vyloučen se kontumuje 5:0 ve prospěch soupeře 
c) jestliže se hráč odmítne podrobit dechové zkoušce, považuje se jeho nález za pozitivní. 

4) Je-li negativní: 
a) hráč, se kterým měl kontrolovaný soupeř utkat, prohrává utkání před kterým ke zkoušce došlo 5:0 

kontumačně a nesmí nastoupit do konce daného dvojutkání. Všechny úkony s tímto spojené se uvedou 
v zápisu o utkání. 

b) oficiálně se dechová zkouška provádí za pomoci detekční trubičky, kterou musí mít pořadatel utkání. 

POKUTOVÝ SYSTÉM 1.LIGY DRUŽSTEV 

3.-20. Postih pro družstvo: 
Kontumační výsledek družstva: utkání 1.ligy – 1.000,- (utkání 2.ligy – 150,-) 
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- vyhlašuje se automaticky, nemá-li družstvo dostatek hráčů k odehrání utkání nebo na základě rozhodnutí 
Rady zástupců příp. Valné hromady. 

3.-21. Postih pro hráče: 
a) Chybějící dres – 100,- (platí pouze pro hráče 1.ligy) 
b) Kontumační výsledek – 60,- (20,- Kč – 2.liga) 
c) Pokuta za neřízený zápas – 60,- (20,- Kč – 2.liga) 

KRITÉRIA ÚČASTI ZÁSTUPCE ČESKÉ REPUBLIKY V PMEZ DRUŽSTEV 

3.-22. Nominační kritéria na účast v PMEZ družstev za Českou republiku jsou stanovena následovně: 
1) Vítěz 1.ligy družstev 
2) Další prvoligová družstva postupně podle dosaženého pořadí v 1.lize, ale pouze z těch, která hrají 1.ligu i 

v následujícím ročníku 
3) Nepřijme-li závaznou nominaci žádný klub podle bodu 1), 2) nebude v PMEZ hrát žádný zástupce ČR. 
4) Pokud se klub k účasti přihlásí, je jeho start závazný (do konce ledna bude nahlášen vedení W.T.H.A.). 

Pokud by tento klub v době od 1.února do data pořádání soutěže svoji účast odvolal: 
a) je povinen uhradit 50 % nákladů na účast klubu, který by ho nahradil (popř. i pokutu spojenou se 

změnou nominace u  W.T.H.A.) 
b) ztrácí nárok reprezentovat ČR v PMEZ v následujících třech letech. 

5) Náhradník za odstoupivší klub bude vybrán v souladu s bodem 1), 2). 
6) Pokud by následně odstoupil i tento schválený náhradník bude znovu postupováno podle bodů 1), 2).. 
7) Nastane-li situace mimo uvedené schéma, přijme operativní rozhodnutí Řídící výbor ČSBH. 

KRITÉRIA ÚČASTI ZÁSTUPCE ČESKÉ REPUBLIKY NA POHÁRU W.T.H.A. 

3.-23. Českou republiku bude reprezentovat družstvo na základě následujících kritérií: 
1) Vítěz Českomoravského poháru družstev: 

a) Je-li shodný s vítězem 1.Ligy družstev reprezentuje pouze v případě, že odmítl účast v PMEZ. 
b) Hraje-li vítěz PMEZ, potom klub, který obsadil 2.místo ve finále ČMP 

2) Pokud na účast nereflektují kluby uvedené v bodě 1) a) a b), je další posloupnost následující: 
a) Kluby podle finálové tabulky ČMP. 
b) Prvoligové kluby které se účastnily ČMP v pořadí, jak figurují v konečném pořadí 1.Ligy družstev. 
c) Vítěz druholigového poháru 
d) NIKDO 

3) Kluby se musí soutěží účastnit v identických sestavách, ve kterých naplnili nominační kriteria. 
4) Pokud se klub k účasti přihlásí, je jeho start závazný (do konce ledna bude nahlášen vedení W.T.H.A.). 

Pokud by tento klub v době od 1.února do data pořádání soutěže svoji účast odvolal: 
a) je povinen uhradit 50 % nákladů na účast klubu, který by ho nahradil (popř. i pokutu spojenou se 

změnou nominace u  W.T.H.A.) 
b) ztrácí nárok reprezentovat ČR v Poháru WTHA v následujících třech letech. 

5) Náhradník za odstoupivší klub bude vybrán v souladu s bodem  2 a), b), c). 
6) Pokud by následně odstoupil i tento schválený náhradník bude znovu postupováno podle bodů 2 a), b), c). 
7) Nastane-li situace mimo uvedené schéma, přijme operativní rozhodnutí Řídící výbor ČSBH. 

ZÁSADY URČENÍ POŘADATELE MEZINÁRODNÍHO TURNAJE ZAŘAZENÉHO DO W.T.H.A. 
TOUR NA ÚZEMÍ ČR. 

1) Pořadatele určí Rada zástupců na základě podaných žádostí s přiloženou nabídkou nadstandardního 
zabezpečení. 

2) Pořadatel musí standardně zabezpečit následující požadavky: 
a) musí pořádat turnaj kategorie "B" se vším, co k tomu náleží 
b) musí zajistit ubytování pro zahraniční účastníky (do počtu 20) na dvě noci 
c) musí mít k dispozici minimálně 15 stolů FAJN   
d) musí složit 60 dní před konáním turnaje garanci ve výši 12.000,- Kč na pokrytí vyplácených finančních 

prémií (která mu bude vrácena v den konání turnaje) a registrační poplatek  
3) Termín turnaje je pevný a přidělený W.T.H.A. nejpozději při ME v předcházejícím roce. 
4) Součástí turnaje může být mezinárodní klubová soutěž družstev. 
5) O přidělení pořadatelství rozhoduje Valná hromada: 

a) není-li přiděleno pořadatelství na Valné hromadě, přechází operativní rozhodnutí na Radu zástupců. 
b) v případě termínové krize potom operativně rozhodne Řídící výbor ČSBH. 

OBECNÁ USTANOVENÍ PRO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 

1) Písemné přihlášky do mezinárodních soutěží družstev musí oprávněné kluby podat nejpozději na první 
Radě zástupců daného roku. 

2) Je-li pořadatelem mezinárodní klubové soutěže družstev v Česku český klub, má právo se jí účastnit. 
3) Hráči družstev hrající pohár WTHA a PMEZ jsou povinni účastnit se v místě konání turnaje kat. Master 
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SCHÉMA PRO START ČESKÝCH HRÁČŮ V ZAHRANIČNÍCH KLUBECH A NAOPAK 

1) Hráči všech klubů sdružených v ČSBH, i hráči kteří jsou samostatně registrováni v ČSBH, mohou hrát za 
zahraniční klubová družstva. 

2) Hráči, kteří jsou členy klubů sdružených v ČSBH, musí mít k souběžnému startu v zahraničním klubovém 
družstvu písemný souhlas klubu na jehož kmenové listině jsou zapsáni. Tento musí zaslat vždy nejpozději 
do 31.ledna kalendářního roku Řídícímu výboru ČSBH a doplnit údaje o zahraničním klubu, za který budou 
souběžně startovat. 
Pokud se chtějí soutěže účastnit již před koncem ledna, musí se předepsaným způsobem přihlásit již ve 
čtvrtek před prvním kolem, ve kterém chtějí startovat. 

3) Řídící výbor ČSBH provede kontrolu postupu a pokud neshledá závady, udělí hráči povolení jehož platnost 
je vždy pouze na daný kalendářní rok. 

4) Hráči uvolnění pro zahraniční klubová družstva jsou oprávněni startovat za ně i v mezinárodních soutěžích 
(PMEZ, Pohár W.T.H.A.) klubových družstev. 

5) Jedná-li se o start v mužstvu, které hraje soutěž na 3x3 zápasy, mohou v tomto mužstvu startovat pouze 
dva hráči, kteří jsou členy ČSBH a přitom jen jeden z nich může být mezi trojicí hráčů v dané hrací směně. 

6) Otázka, za které družstvo bude hráč startovat v případě, že by obě družstva startovala ve stejné 
mezinárodní soutěži, musí být řešena předem v dohodě mezi hráčem a klubem. 

7) Další podmínky které musí hráč splnit, aby mohl startovat za zahraniční klubové mužstvo v mezinárodní 
soutěži: 

a) Musí za dané mužstvo prokazatelně hrát alespoň ve třech kolech soutěží družstev na úrovni 3.ligy a 
výš. 

b) Musí za dané družstvo prokazatelně sehrát minimálně 10 individuálních zápasů. 
8) Za stejných podmínek mohou zahraniční hráči startovat v klubech řízených ČSBH. 


