
 

 

 
 
 
 

Metodika celostátního přeboru žákovských družstev v billiard-hockeyi 

16. ROČNÍK 

Ve školním roce 2014/2015 proběhne již šestnáctý ročník celostátního přeboru žákovských 
družstev v billiard-hockeyi šprtci. Navazuje na úspěšný průběh předchozích ročníků soutěže a 
vyvrcholí březnovým celorepublikovým finálovým turnajem za účasti nejlepších družstev 
jednotlivých oblastí. V tomto ročníku ovšem dochází k úpravě schématu regionů i hracího 
systému tak, aby lépe odrážel možnosti jednotlivých účastníků i povahu závěrečného finále coby 
konfrontace nejlepších družstev z celé republiky. 

♦ Základní kolo - hlavní těžiště soutěže je v celoroční činnosti kroužků a zájmových útvarů 
stolního hokeje na základních školách a v dětských organizacích. Formu základního kola, 
z něhož postoupí nebo budou nominována družstva pro další kola, zvolí zúčastněné 
školy/organizace s ohledem na místní podmínky a možnosti - např. dlouhodobá školní soutěž 
jednotlivců, mezitřídní turnaj družstev apod.  

♦ Městské / místní / okresní kolo – po uzavření přihlášek budou v početně silných regionech 
vyhlášena potřebná „místní“ kola. O případném zařazení do tohoto mezistupně a o termínu / 
místu konání turnaje budou účastníci informováni pověřeným pořadatelem. Postupový klíč 
bude určen s ohledem na počet přihlášených. Předpoklad odehrání tohoto mezistupně je do 
konce listopadu 2014. 

♦ Oblastní kolo – pro potřeby soutěže jsou zúčastněná družstva zařazena do jedné ze šesti 
oblastí: Severozápad (2), Jihozápad (1), Střed (1), Vysočina (1), Jihovýchod (2), 
Severovýchod (1). V závorce je uveden počet postupujících do celostátního finále, vzhledem 
k předpokládanému počtu startujících. Družstva budou o zařazení do příslušné oblasti a o 
termínu / místu konání soutěže informována pověřeným pořadatelem. Předpoklad odehrání 
oblastních kol je do poloviny února 2015. V případě, že některá oblast práva postupu do 
finále nevyužije, může pořadatel Ligy škol finálové místo postoupit jiné oblasti. Pořadatel Ligy 
škol si vyhrazuje právo navýšit počet postupujících do celostátního finále z některého či 
některých oblastních kol. 

♦ Celorepublikové finále - se uskuteční v březnu 2015 za účasti nejlepších družstev 
jednotlivých oblastí. Pověřený pořadatel má účast zajištěnu automaticky. 

Přihlášky do celostátní Ligy škol 2014/2015 se podávají nejpozději do 15.10.2014 !!! Po 
kompletaci přihlášek budou vedoucí družstev včas informováni o svém zařazení do 
příslušné skupiny a kola Ligy škol.  

Formy přihlášení:  
Písemně – vyplněnou přihlášku zaslat na adresu Sdružení mládeže S.H.S.K., Čebín 280, 664 23; 
případně elektronicky – vyplněnou přihlášku zaslat  e-mailem na adresu smshsk@seznam.cz   
 

VE STEJNÉM TERMÍNU, TJ. DO 15.10.2014, MOHOU PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍCI ZAŽÁDAT O 
PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ POSTUPOVÝCH KOL A CELOSTÁTNÍHO FINÁLE. 

Z PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ, Z NICHŽ BY MĚLO BÝT JASNÉ ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, 
VYBERE ŘÍDÍCÍ VÝBOR SDRUŽENÍ MLÁDEŽE SHSK POŘADATELE JEDNOTLIVÝCH KOL. 

Na základě obdržených přihlášek k účasti v Lize škol a žádostí o pořadatelství budou určeni 
pořadatelé a termíny jednotlivých kol. Start družstva v konkrétním kole potvrzují vedoucí 
družstev přímo pověřeným pořadatelům příslušného kola soutěže. Zájemci o zasílání 
aktuálních informací (nejlépe e-mailem) a o metodické informace mohou kdykoli kontaktovat 
pořadatele.  
 

SCHOOLS CHALLENGER 2015 – Petrohrad, Rusko – květen 2015 
Vzhledem k tomu, že mezinárodní finále Ligy škol – Schools Challenger se v roce 2015 

uskuteční v Petrohradě, není možné z organizačních důvodů čekat na výsledky finále Ligy 
škol. Zájemci o start v této soutěži se (v této fázi nezávazně) nahlásí řídícímu výboru 

SMSHSK nejpozději do 15.října 2014. Řídící výbor následně zvolí další postup.  



Organizace utkání:   Utkání družstev je hráno tříkolově dle rozpisu "3x3" (základní sestava 
1 x každý s každým), dvoukolově dle rozpisu „2x3“ nebo jednokolově dle rozpisu „1x3“. Ve 
dvoukolových a tříkolových utkáních je možné hráče základní sestavy nahradit v libovolném 
kole náhradníkem, stejná dvojice proti sobě smí nastoupit jen jednou (v případě kolize má 
přednost hráč podle základního rozpisu). Při nerozhodném výsledku jednotlivého utkání se 
toto utkání neprodlužuje.  

Organizace turnaje:  Systém turnaje bude určen podle počtu přihlášených týmů, se 
systémem turnaje budou seznámeni vedoucí družstev při prezenci. Rozlosování proběhne 
10 minut před zahájením turnaje po zjištění přítomnosti týmů a úpravě soupisek. 

Rozhodčí a pravidla:  Funkci rozhodčích vykonávají hráči týmů, které mají v daném kole 
volno, příp. náhradníci. Hraje se podle zkrácených pravidel, které budou mít k dispozici 
pořadatelé a Sdružení mládeže je přímo pošle všem zájemcům, kteří o ně požádají.  
 

Závazné podmínky pro startující družstva: 
1. Družstvo musí být příslušné k základní škole, příp. víceletému gymnáziu nebo k dětské 

organizaci (kluby dětí, domy dětí a mládeže apod.). Mohou se účastnit nejen družstva 
z České republiky, ale i družstva ze zahraničí. Na zahraniční družstva se vztahují stejné 
podmínky, s výjimkou možného postupu do Schools Challenger prostřednictvím české Ligy 
škol.   

2. Všichni členové družstva musí být v termínu konání příslušného postupového kola žáky dané 
školy, nebo členy dětské organizace, za níž startují.  

3. Minimální počet hráčů v družstvu je 3, maximální počet hráčů není omezen (v jednom utkání 
může nastoupit včetně náhradníků max. 5 hráčů)  

4. Všichni hráči musí být mladší 16 let (tj. ročník narození 1999 a mladší) a zároveň musí být ve 
školním roce 2014/2015 žáky základní školy (nebo příslušných ročníků víceletých gymnázií).  

5. S každým družstvem startujícím v Lize škol musí být na soutěži přítomný vedoucí, starší 18 
let, který je za družstvo zodpovědný. Více družstev může mít téhož vedoucího. 

6. Splnění uvedených podmínek garantuje škola/DO a stvrzuje svým razítkem a podpisem 
vedoucího družstva na přihlášce a soupisce hráčů.  

7. Přihlášku je třeba řádně zaslat v určeném termínu a účast v příslušném kole potvrdit 
pořadateli daného kola. Pokud škola/DO přihlašuje 2 (ve stanovených výjimkách popř. i 3) 
družstva, podává pouze jednu přihlášku a v ní v kolonce „počet družstev“ uvede odpovídací 
počet svých družstev. Soupisku hráčů odevzdá vedoucí družstva 15 minut před zahájením 
turnaje.  

8. Družstvo může být libovolně doplňováno v průběhu celého ročníku o nové hráče, splňující 
podmínky soutěže (viz body 1., 2., 4.), kteří v probíhajícím ročníku zatím nestartovali. 

9. Z druhého zúčastněného družstva téže školy/DO, které se do dalšího postupového kola již 
nekvalifikovalo, se může družstvo doplnit maximálně o dva hráče. 

 

Hlavní pořadatelé: 

• Martin Kučera, předseda Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou, Čebín 280, 
664 23 ČEBÍN – http://www.smshsk.cz, tel.: 541 215 757, MT 777 876 487 , e-mail: 
smshsk@seznam.cz  

• Jakub Hasil, Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Ústí nad 
Labem, Skupy 2432/bl.200, 434 01 MOST - http://www.smshsk.cz/usti/ , MT 603 337 054, 
e-mail: rsmshsk-ul@seznam.cz  

Vítězové Ligy škol: 
16. – 2015 – ???  8. – 2007 – 15.ZŠ Most  
15. – 2014 – CVČ Legato Kohoutovice 7. – 2006 – 15.ZŠ Most 
14. – 2013 – 10. ZŠ Most 6. – 2005 – 15.ZŠ Most 
13. – 2012 – 8.ZŠ Most 5. – 2004 – ZŠ Arménská Brno 
12. – 2011 – 8.ZŠ Most 4. – 2003 – ZŠ Novolíšeňská Brno 
11. – 2010 – Orel Brno-Královo Pole 3. – 2002 – SVČ Kladno 
10. – 2009 – Orel Brno-Královo Pole  2. – 2001 – 3.ZŠ Zábřeh 
9. – 2008 – DDM Boskovice  1. – 2000 – 3.ZŠ Zábřeh  


