
OZP MISTROVSTVÍ ČR 2018
táhlový hokej Chemoplast

neděle 9. prosince 2018
Hotel Pratol ŘÍČANY

Program soutěží: 09:00 – 09:45 prezence
09:45 – 10:00 doplnění kategorií, los 
10:00 – 13:00 turnaje jednotlivců

- MČR muži, ženy, junioři
- doprovodný otevřený turnaj (ČP2019 „B“)

13:00 – 14:00 oběd / valná hromada ČSAH 
prezence družstev do 13:30

14:00 – 17:00 turnaj družstev
– MČR družstev

Místo konání: HOTEL PRATOL, Říčany (u Prahy)
Černokostelecká 422

 www.hotelpratol.cz 

Kontakt: přihlášky,  potvrzení  účastí,  objednávky  ubytování  a
stravování,  informace,  apod.  -  Jakub  Hasil  –  MT
603 337 054, email: jakub.hasil@post.cz 

Přihlášky: mistrovství ČR – jednotlivci 
Hráči  /  hráčky,  kteří  se  kvalifikovali  (bylo  rozesláno  e-
bulletinem  ČSRH),  nemusejí  svou  účast  potvrzovat;
případnou  neúčast  prosím  nahlaste,  děkujeme.  Za
nepřítomné  mohou  být  doplněni  náhradníci  (pouze
účastníci ČP) podle pořadí ČP max. do počtu 8 v kategorii.
Kategorie:
MUŽI – hráči nad 18 let (ročník 2000 a starší)
ŽENY – hráčky bez rozdílu věku
JUNIOŘI – hráči do 18 let (ročník 2001 a mladší)

mistrovství ČR – družstva
Hrají všechna řádně přihlášená a odprezentovaná družstva
(bez  věkového  omezení).  Formulář  přihlášky  je  přílohou
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propozic.  Startovné  závisí  na  termínu  přihlášení.  Změny
názvu  týmu  a  členů  týmu  po  přihlášení  nejsou  možné
s výjimkou doplnění soupisky.
- Přihlášky podané do 24. listopadu 2018, 20:00 – 50 Kč /
družstvo (doplnění soupisky po podání do max. počtu šesti
hráčů – 10 Kč / jméno)
-  Přihlášky  podané  od 24.  listopadu 2018,  20:00  do 5.
prosince  2018,  20:00  –  150  Kč  /  družstvo (doplnění
soupisky  po  podání  do  max.  počtu  šesti  hráčů  –  10  Kč  /
jméno)
- Přihlášky podané od 5. prosince 2018, 20:00 – 300 Kč /
družstvo (budou přijaty pouze pokud bude dostatek hracích
stolů)

doprovodný turnaj jednotlivců 
Účastníci se mohou hlásit do středy 5. prosince do 20:00.
Pozdější přihlášky budou přijaty, včetně přihlášek na místě,
pokud  bude  k  dispozici  dost  hracích  stolů.  Startovné  se
neplatí.
 

Ubytování: Hotel Pratol Říčany
Účastníci MČR  i doprovod mohou využít ubytování přímo v
místě  konání,  tedy  v  Hotelu  Pratol  v  Říčanech.  Cena za  
ubytování ze soboty na neděli,  včetně nedělní snídaně je  
350  Kč  /  osoba.  Rezervace  je  možná  výhradně  
prostřednictvím  pořadatele  nejpozději  v  sobotu  24.  
listopadu 2018 do 20:00.

Stravování: V místě konání je pro účastníky a doprovod zajištěn oběd
(řízek  &  brambor)  za  cenu  90  Kč.  Objednání  je  možné
výhradně  prostřednictvím pořadatele  nejpozději  v  sobotu
24. listopadu 2018 do 20:00.

Hrací systémy: MČR – jednotlivci
Hráči/hráčky se utkají pouze v rámci své kategorie. Hraje se
dvakrát 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), 3.
vyšší  počet vítězství,  4.  lepší  rozdíl  branek,  5.  vyšší  počet
vstřelených  branek,  6.  vyšší  počet  vstřelených  branek
v jednom zápase, 7. los
MČR – družstva
Zápas: hraje se systémem „1 x 3“ (základní část) nebo „3 x 
3“  (vybrané  zápasy  play-off),  sestavu  nejprve  pro  celou  
základní část a následně pro celé play-off 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;  mohou  se  potkat  i  stejné  dvojice  
soupeřů);  pravidla pro střídání:  1) hráč základní sestavy  
musí nastoupit 1. aspoň jednou v průběhu základní části, 2. 
aspoň jednou v play-off a zároveň aspoň jednou v každém 
zápase hraném „3 x 3“, 2) v utkání „3 x 3“ se dvojice soupeřů
neopakují, při kolizi má přednost základní sestava.
Turnaj: základní  část  se  hraje  Švýcarským  systémem,
následuje play-off; počet zápasů ve Švýcarském systému a
počet  postupujících  /  nasazení  do  play-off  určí  delegát
ČSRH na místě podle počtu zúčastněných družstev, počtu
hracích stolů a vymezeného času
Rozhodující  kritéria  –  Švýcarský  systém:  1. body,  2.  SOS
(body soupeřů), 3. SOSOS (body soupeřů soupeřů), 4. větší
počet týmových výher, 5. skóre (lepší rozdíl výher a proher
v zápasech jednotlivců), 6. větší počet individuálních výher,
7. los  
Rozhodující  kritéria – zápasy play-off:  1. bodové skóre, 2.
brankové skóre, 3. prodloužení „1 x 1“ (pro zápas „1 x 3“)
nebo  „1  x  3“  (pro  zápas  „3  x  3“),  hraje  se  3´,  v případě
remízy bodů i branek dále do prvního gólu
Doprovodný turnaj jednotlivců
Hrací systém bude určen na místě.

Trofeje: Pro tři  nejlepší  hráče v každé kategorii  MČR a v  pro tři  
nejlepší v doprovodném turnaji budou připraveny poháry.  
Pro tři nejlepší družstva MČR budou připraveny poháry a  
medaile.  Při  MČR  budou  také  předány  trofeje  vítězům  
Českého poháru.

Pravidla: Turnaje se hrají na táhlových stolních hokejích vyráběných 
firmou  Chemoplast  a  podle  pravidel  ČSRH  
(www.tahlovyhokej.cz). Všichni účastníci jsou v kolech, kdy  
nehrají, povinni rozhodovat zápasy. Je-li to podle rozpisu  
možné, žádný rozhodčí nemá stejnou klubovou příslušnost 
jako některý ze soupeřů. 

Dresy: Pořadatelé žádají účastníky soutěží, aby, pokud je to možné,
hráli v dresu. 

Reklamy: Účastníci  soutěží  (jejich  kluby)  mohou  v  souladu  se
soutěžními řády umístit v místě konání reklamy subjektů, s
nimiž  mají  uzavřeny  smlouvy  o  reklamě  a  obdobné.  Z
organizačních  důvodů  je  nutné  umístění  reklamy nahlásit
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nejpozději  do  soboty  24.  listopadu  do  20:00.  Reklamy  si
instaluje  účastník  svépomocí  v  čase  domluveném  s
pořadatelem.  Pořadatel  si  vyhrazuje  právo  odmítnout
umístění / odstranit pozdě nahlášené či pozdě instalované
reklamy, nebo reklamy umístěné nebezpečně.

Zákaz kouření a konzumace alkoholu:
V  hracích  prostorách  soutěží  platí  zákaz  kouření  a
konzumace alkoholických nápojů.  Hráči  se  nesmí  účastnit
soutěží pod vlivem alkoholu a/nebo návykových látek. 

Chování: Předpokládá  se  obecně  slušné  chování  od  všech
zúčastněných, aktivních hráčů i doprovodu, a to jak během
soutěží,  tak během stravování a valných hromad. Všechny
aktivity  se  odehrávají  ve  veřejných  prostorách,  při
nevhodném chování může být zúčastněný z těchto prostor
pořadatelem nebo provozovatelem vykázán.

Zodpovědnost za škody: Účastníci i doprovod jsou plně zodpovědni za škody, které
případně svým chováním způsobí.

Pořadatelé: Český svaz Rod hockey, z.s. 
www.tahlovyhokej.cz 
Sdružení mládeže pro stolní hokej oblast Praha z.s.
http://www.smshsk.cz/praha/ 
BHC Radošovice 
https://bhc-radosovice.webnode.cz/ 

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ 

  

DĚKUJEME ZA PODPORU AKCE
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