
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO POSTUP KLUBŮ PŘI REGISTRACI DRUŽSTEV 
DO 1. A 2.LIGY DRUŽSTEV 2022 

 
 
1.liga: soutěž pětičlenných družstev, družstvo může zapsat do konkrétního utkání osm fyzicky přítomných hráčů. Druholigový hráč 
může nastoupit na 1.lize celkem ve dvou kolech. Prvoligový tým má povinnost pořádat turnaj jednotlivců (ČP12 a vyšší). Hracím 
dnem je sobota. 

 
2.liga: soutěž tříčlenných družstev, družstvo může zapsat do konkrétního utkání pět fyzicky přítomných hráčů. . Prvoligový hráč 
může nastoupit na 2.lize jen v základní části. Do finále nesmí, zároveň ve finále mohou nastoupit pouze hráči, kteří odehráli min. 1 
zápas v základní části.  Hracím dnem je neděle. 
 
 
Členská základna je situována do podoby kmenových listin. Klub je povinen současně s přihláškami týmů do soutěží 
družstev zaslat i vyplněnou Kmenovou listinu klubu a za každého člena na ní zapsaného uhradit členské příspěvky ve výši 
50,- Kč (za hráče mladšího 18.let je příspěvek ve výši 20,- Kč)  ! 
 
 

 
 

1.LIGA:  
Kluby vyplní obě strany přihlášky družstva do 1.ligy. (Do začátku 1.kola bude možno na soupiskách provádět bezplatné změny u 
hráčů, kteří nepodléhají jiným poplatkům). 

SOUPISKA:  Na soupisce musí být uvedeno minimálně 5 a maximálně 12 hráčů, kteří mohou nastupovat k soutěžním utkáním. 
Za družstvo smí nastoupit bez přepisu i hráč (hráči) rezervního druholigového družstva (každý však jen v jednom 
hracím dni). 

POPLATKY:   Soutěžní poplatek       6.000,-  
                       Soutěžní jistina           2.000,- (družstvům, která hrála 1.ligu v minulosti, bude převedena) 
 Příspěvek MČR, Czech Open 1.500,- 
                      Členské příspěvky                       20,- 50,-  

TERMÍN:  Přihlášky a výše uvedené poplatky musí být doručeny řídícímu výboru svazu nejpozději do: 8.1.2022. Soutěžní 

poplatky je potřeba uhradit do 31.1.2022 na BÚ: 2201560345/2010. Přihlášku zaslat emailem na 

jfoltyn@billiard-hockey.cz 

 

 

 

2.LIGA: 
Kluby vyplní obě strany přihlášky družstva do 2.ligy (Do začátku 1.kola bude možno na soupisce provádět bezplatné změny u hráčů, 
kteří nepodléhají jiným poplatkům). 

SOUPISKA:  Na soupisce musí být uvedeno minimálně 5 a maximálně 12 hráčů, kteří mohou nastupovat k soutěžním utkáním. 
Za družstvo smí v každém zápase nastoupit i jeden hráč zapsaný na soupisce "A" družstva (1.ligy). Za družstvo 
smí nastoupit také hráči z Kmenové listiny klubu, kteří nejsou na soutěžní soupisce (každý z hráčů ale jen 
v jednom kole). 

POPLATKY:   Soutěžní poplatek      500,- 
                       Soutěžní jistina              500,- (družstvům, která hrála 2.ligu v minulosti, bude převedena) 
 Příspěvek MČR, Czech Open    500,- 
                      Členské příspěvky                       20,- 50,-  

TERMÍN:  Přihlášky a výše uvedené poplatky musí být doručeny řídícímu výboru svazu nejpozději do: 8.1.2022. Soutěžní 

poplatky je potřeba uhradit do 31.1.2022 na BÚ: 2201560345/2010. Přihlášku zaslat emailem na 

jfoltyn@billiard-hockey.cz 
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