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MISTROVSTVÍ ČR 2013 
TÁHLOVÝ STOLNÍ HOKEJ CHEMOPLAST 

OFICIÁLNÍ VYHLÁŠENÍ 
 
*************************************************************************** 
Český svaz Rod-hockey o.s. vyhlašuje 5. mistrovství České republiky jednotlivců a 
družstev ve stolním hokeji, kategorie táhlový hokej Chemoplast.  
*************************************************************************** 
 

TERMÍN: sobota 7. prosince 2013 od 10:00 hod  
 

MÍSTO KONÁNÍ: Základní škola Švermova, Švermova 4, Ž ďár nad Sázavou   
 

KATEGORIE:  
• MUŽI – hráči nad 18 let (ročník 1995 a starší) 
• JUNIOŘI – hráči do 18 let (ročník 1996 a mladší) 
• ŽENY – hráčky bez rozdílu věku 
• DRUŽSTVA – složení bez rozdílu kategorií 

 

KVALIFIKACE: JEDNOTLIVCI   
  V každé kategorii může startovat maximálně osm hráčů / hráček1. 

Jako kvalifikace se použije konečné pořadí Českého poháru 2013 
v jednotlivých kategoriích. 
a) Přednostní právo startu má prvních osm hráčů / hráček v konečném 

pořadí ČP 2013 jednotlivých kategorií. 
b) Není-li v některé kategorii přítomen plný počet účastníků (8) podle 

bodu a), je příslušná kategorie doplněna max. do plného počtu 
z přítomných hráčů, kteří startovali v ČP. Rozhodujícím kritériem je 
pořadí hráčů v ČP. 
 

DRUŽSTVA 
 Hrají všechna řádně přihlášená a prezentovaná družstva. Minimální 
počet družstev jsou 3, maximální počet není omezen. Přihlášky se podávají 
v uvedeném termínu, na příslušném formuláři a s příslušným poplatkem. 
V přihlášce je mj. uveden název družstva, zodpovědná osoba a soupiska 
obsahující minimálně tři a maximálně šest hráčů či hráček. Změny názvu 
týmu a členů týmu nejsou možné s výjimkou doplnění soupisky. 

• Přihlášky podané do 30. listopadu 2013, 16:00 – 50 K č / 
družstvo  (doplnění soupisky po podání do max. počtu šesti hráčů 
– 10 Kč / jméno) 

• Přihlášky podané od 30. listopadu 2013, 16:00 do 6. prosince 
2013, 16:00 – 150 Kč / družstvo  (doplnění soupisky po podání 
do max. počtu šesti hráčů – 10 Kč / jméno) 

• Přihlášky podané v den konání p ři prezenci – 300 K č / družstvo  
 
HRACÍ SYSTÉM: JEDNOTLIVCI 
  Hráči / hráčky se utkají pouze v rámci své kategorie. Hraje se nejprve 

základní skupina, následuje play-off. 
 

 ZÁKLADNÍ SKUPINA – hraje se jedenkrát každý s každým, zápasy 
trvají 3´ a v případě remízy se neprodlužují. Kritéria určení pořadí: 1. vyšší 
počet bodů, 2. vzájemný zápas (pouze při rovnosti bodů dvou hráčů),         

                                                           
1 Minimální počet účastníků je 3. Pokud není tento počet naplněn, kategorie není vyhlášena.  



3. vyšší počet vítězství, 4. lepší rozdíl branek, 5. vyšší počet vstřelených 
branek, 6. vyšší počet vstřelených branek v jednom zápase, 7. los 
 
 PLAY-OFF – do play-off postupují první čtyři ze základní skupiny. 
Semifinále se nasazuje 1 - 4, 2 - 3. Vítězové semifinále hrají finále, 
poražení o 3. místo. Všechny série se hrají na 3 vítězné zápasy. Jednotlivé 
zápasy trvají 3´, v případě remízy se prodlužují podle pravidla „náhlé smrti“.  
 

 DRUŽSTVA 
  Zápas:  hraje se systémem „3 x 3“ (podle přiloženého zápisu), sestavu 

pro celé utkání vyplňují kapitáni nezávisle na sobě podle pokynu 
pořadatele, sestavu pro jednotlivé směny vyplňují jako první hosté; sestavu 
pro příp. prodloužení kapitáni zapisují nezávisle na sobě a nezávisle na 
postech hráčů v zápasové soupisce; hraje se podle rozpisu prvního kola, 
v tomto případě se mohou potkat i stejné dvojice soupeřů 

  Turnaj:  hrací systém turnaje určí delegát SMSHSK na místě podle 
počtu přihlášených družstev, počtu hracích stolů a vymezeného času 

  Rozhodující kritéria – skupiny: 1. body, 2. vzájemný zápas (a. 
bodové skóre, b. brankové skóre) – pouze při bodové rovnosti dvou 
družstev, 3. větší počet vítězství, 4. celkové bodové skóre (a. vyšší rozdíl, 
b. vyšší počet vítězných bodů), 5. celkové brankové skóre (a. vyšší rozdíl, 
b. vyšší počet vstřelených branek), 6. nový rozhodující zápas 
 Rozhodující kritéria – zápasy play-off: 1. bodové skóre, 2. brankové 
skóre, 3. prodloužení „1 x 3“; rozhodující kritéria podle bodů 1. - 3. 

 
UBYTOVÁNÍ: Pořadatel nezajišťuje ubytování. Kvalitní prověřené ubytování nabízí např. 

Střední obchodní škola služeb Žďár nad Sázavou – 
http://www.obchodskolazr.cz/ (170 – 220 Kč / osoba a noc). VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou – http://spszr.cz/ (205 – 275 Kč / osoba a noc) 

 
STRAVOVÁNÍ: Účastníkům soutěže jednotlivců bude pořadatelem v přestávce zajištěn 

oběd – v místě konání nebo v jeho blízkosti.  
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM:  

• 09:30 – 09:45          REGISTRACE - JEDNOTLIVCI 
• 09:45 – 10:00 DOPLNĚNÍ KATEGORIÍ, LOS 
• 10:00 – 10:15 ZAHÁJENÍ MČR 
• 10:15 – 12:00  SOUBOJE VE SKUPINÁCH 
• 12:00 – 12:45  PŘESTÁVKA - OBĚD 
• 12:45 – 13:15  PLAY OFF 
• 13:15 – 13:45 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ - JEDNOTLIVCI 
• 13:45 – 14:00 REGISTRACE - DRUŽSTVA 
• 14:00 – 17:00 SOUTĚŽ DRUŽSTEV 
• 17:00 – 17:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ - DRUŽSTVA 
 

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ NÁLEŽITOSTI: Pro tři nejlepší hráče v každé kategorii a pro tři nejlepší 
družstva budou připraveny poháry. Při MČR budou také předány trofeje 
vítězům Českého poháru. MČR se hraje na táhlových stolních hokejích 
vyráběných firmou Chemoplast. Všichni účastníci MČR jsou v kolech, kdy 
nehrají, povinni rozhodovat zápasy soutěže. Je-li to podle rozpisu možné, 
žádný rozhodčí nemá stejnou klubovou příslušnost jako některý ze soupeřů. 

 
KONTAKT & PŘIHLÁŠKY DRUŽSTEV:  
 Tomáš Vítámvás – Regionální sdružení mládeže pro SH a SK Vysočina 
 Žižkova 18, 591 01  Žďár nad Sázavou 
 MT 603 457 391, mailto: shskvysocina@seznam.cz  
 http://vysocina.billiardhockey.cz/   
 
*************************************************************************** 

 
 


