MISTROVSTVÍ ČR 2017
stolní hokej

24. - 26. listopadu 2017
SVČ Most, Albrechtická 414

Co a kdy se bude hrát ?
PÁTEK

24. 11. 2017

18:00 – 20:00 táhlový hokej Chemoplast – Český pohár (kat. „B“)
otevřený turnaj jednotlivců pro všechny zájemce

SOBOTA

25. 11. 2017

10:00 – 18:00 billiard-hockey šprtec – mistrovství ČR
pro hráče a hráčky, kteří se kvalifikovali
10:30 – 15:00 billiard-hockey šprtec – Český pohár (kat. Expres)
otevřený turnaj jednotlivců pro všechny zájemce

NEDĚLE

26. 11. 2017

10:00 – 13:00 air-hockey – mistrovství ČR
pro hráče a hráčky, kteří se kvalifikovali
14:00 – 17:00 air-hockey – mistrovství ČR
pro družstva, která se kvalifikovala

Pro zdárný průběh turnajů věnujte, prosím, propozicím
dostatečnou pozornost.

PROPOZICE - SPOLEČNÁ ČÁST
Program soutěží:

PÁTEK 24. 11. 17
TURNAJ JEDNOTLIVCŮ – TH CHEMOPLAST
17:45 – 18:00
prezence
18:00 – 20:00
turnaj – Český pohár „B“
SOBOTA 25. 11. 17
MISTROVSTVÍ ČR – BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC
09:00 – 09:45
prezence / snídaně
10:00 – 10:15
zahájení
10:15 – 18:00
turnaje – MČR jednotlivců
18:00
vyhlášení
19:00
večeře
20:00
valná hromada ČSBH
TURNAJ JEDNOTLIVCŮ – BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC
10:15 – 10:30
prezence
10:30 – 15:00
turnaj – Český pohár „Expres“
NEDĚLE 26. 11. 17
MISTROVSTVÍ ČR – AIR-HOCKEY
09:00 – 09:45
prezence / snídaně
10:00 – 13:00
turnaje – MČR jednotlivců
13:00 – 14:00
oběd / valná hromada ČSAH
14:00 – 17:00
turnaj – MČR družstev

Místo konání:

Most, Středisko volného času, Albrechtická 414/1
o
mapa – www.svc-most.cz/index.php?id=kde-nasnajdete
o
z vlakového nádraží a z centra města: tramvaj č. 2
na zastávku Most, Dopravní podnik; info o MHD
na www.dpmost.cz a www.vlak-bus.cz .
o
parkování je možné před hlavním vchodem, v
sobotu i v areálu SVČ (volná místa nejsou garantována)
o
snídaně a oběd jsou servírovány v místě konání,
večeře v místě ubytování
o
valná hromada ČSBH proběhne v místě ubytování,
valná hromada ČSAH v místě konání
o
pro páteční a nedělní soutěže použijte hlavní
vchod; pro sobotní soutěž bude otevřen vchod u
tělocvičen (v průjezdu školy; vchod/vjezd do areálu
branou z ulice Marš.Rybalka)

Kontakt:

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

Potvrzení účasti:

Přihlášky:

mistrovství ČR – billiard-hockey šprtec
Hráči / hráčky, kteří se kvalifikovali (bude rozesláno ebulletinem ČSBH), nemusejí svou účast potvrzovat;
případnou neúčast prosím nahlaste, děkujeme.
mistrovství ČR - air-hockey
Postupující družstva i jednotlivci (rozesláno e-bulletinem
ČSAH) potvrdí účast do pátku 10. 11. 2017 do 20:00. Za
nepotvrzené budou poté nominováni náhradníci podle
propozic soutěží.
otevřené turnaje – TH Chemoplast / šprtec
Účastníci se mohou hlásit do středy 22. 11. 2017 do 20:00.
Platba startovného je možná osobně u Jakuba Hasila nebo
při prezenci, jiná forma úhrady po dohodě. Přihlášky po
termínu může pořadatel odmítnout.

Ubytování:

Benedikt Most – bungalovy
www.benediktmost.cz/bungalovy/
Účastníci MČR ve šprtci (včetně náhradníků) mají
pořadatelem hrazenu 1 noc, podle vlastního výběru buď
noc před, nebo po soutěži. Účastníci MČR v air-hockeyi
(pouze nominovaní; v případě týmů max. 5 hráčů) mají
pořadatelem hrazenu noc před soutěží. Pořadatel nehradí
ubytování hráčům z okresu Most.
Ubytování na více nocí a ubytování pro ostatní - 350,- za
osobu a noc.
V den příjezdu je ubytování možné od 13:00 do 22:00,
pozdější příjezd je nutné domluvit s pořadatelem zároveň s
objednávkou. V den odjezdu je nutné opustit pokoj v čase
do 10:00. Závazný rozpis rozdělení pokojů bude na recepci.
Mapa - http://benediktmost.cz/kontakt/ ; spojení z
vlakového nádraží a z centra města – autobus č. 5 do
zastávky Most, Benedikt nebo Most, 18.ZŠ.
Z kapacitních či organizačních důvodů si pořadatel
vyhrazuje právo část účastníků ubytovat jinde. Ubytovaní
jsou povinni respektovat pravidla vydaná ubytovacím
zařízením.
Závazné objednávky je nutné nahlásit nejpozději do
pátku 10. listopadu do 20:00. Termín se týká jak
ubytování hrazeného pořadatelem, tak samoplátců.

Transfer:

Pro ty, kteří nepřijedou autem, je možné zajistit transfer
mezi nádražím, ubytováním a místem konání. Transfer je
nutné domluvit zároveň s objednávkou ubytování.

Stravování:

při MČR v billiard-hockeyi šprtci (sobota 25. 11. 17)
o
Pořadatel zajišťuje a hradí snídani (v místě konání)
a večeři (řízek+brambor; v místě ubytování) účastníkům
MČR, včetně náhradníků. Ostatní zájemci si mohou
objednat snídani za 50 Kč, večeři za 150 Kč.
při MČR v air-hockeyi (neděle 26. 11. 17)
o
Pořadatel zajišťuje a hradí snídani (v místě konání)
a oběd (sekaná + chléb; v místě konání) účastníkům MČR
(družstvo max. 5 hráčů). Ostatní zájemci si mohou objednat
snídani za 50 Kč, oběd za 50 Kč.
o
Závazné objednávky snídaní, obědů, večeří je
nutné nahlásit nejpozději do pátku 10. listopadu do
20:00. Termín se týká jak stravování hrazeného
pořadatelem, tak samoplátců.
o
V místě konání soutěží bude pro soutěžící a
doprovod k dispozici čaj a káva.
o
V místě ubytování je otevřena restaurace,
informace na www.benediktmost.cz .

Dresy:

Účastníci MČR v billiard-hockeyi šprtci jsou povinni se
soutěží, včetně vyhlášení, účastnit v dresu. Pokud dres
(klubový, reprezentační, školní apod.) nemají, hrají v dresu
dodaném pořadatelem (dres sponzora soutěže apod.).
Pořadatelé žádají i účastníky ostatních soutěží, aby, pokud
je to možné, hráli v dresu. Děkujeme.

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
nejpozději do pátku 10. listopadu do 20:00. Reklamy si
instaluje účastník svépomocí ve stanoveném čase: páteční
soutěže – 17:00-17:30, sobotní soutěže – 8:30-9:00, nedělní
soutěže – 8:30-9:00. Odinstalování je možné až po skončení
celého programu dne, včetně vyhlášení.
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout umístění / odstranit
pozdě nahlášené či pozdě instalované reklamy, nebo
reklamy umístěné nebezpečně.

Přezůvky:

Na sobotní soutěž je povinná domácí obuv nebo
sportovní obuv nepoužívaná venku, v obou případech
se světlou podrážkou. Na páteční a nedělní soutěže je
přezutí doporučené. Děkujeme za pochopení.

Zákaz kouření a konzumace alkoholu:
SVČ Most je školské zařízení. Platí zde zákonný zákaz
konzumace alkoholu i jiných návykových látek a zákaz
kouření a to jak v budově, tak v areálu.
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:

Billiard-hockey club Most, z.s. - www.most.billiardhockey.cz
Středisko volného času, Most, p.o. – www.svc-most.cz
Sdružení mládeže pro stolní hokej oblast Severozápad z.s. –
www.smshsk.cz/severozapad
Unie hráčů stolního hokeje z.s. – www.uhshbrno.cz
Český svaz billiard hockey z.s.
ČESKÝ SVAZ AIR HOCKEY z.s. – www.airhockey.cz

PROPOZICE – JEDNOTLIVÉ TURNAJE
Turnaj jednotlivců – táhlový hokej Chemoplast (pátek 24. 11. 2017)
Soutěž:
Oficiální název:
Účastníci:
Startovné:
Hrací systém:
Rozlosování:
Rozhodčí:
Ceny:

Turnaj Českého poháru jednotlivců v táhlovém hokeji
Chemoplast 2018, kategorie „B“
Pohár StarColor
hrají hráči a hráčky všech kategorií na základě přihlášky
25 Kč
Švýcarský systém; počet kol bude určen na místě
(předběžně 5)
v místě konání
Funkci rozhodčích vykonávají hráči, kteří mají volno.
První tři v celkovém pořadí získají poháry.

Mistrovství ČR – billiard-hockey šprtec (sobota 25. 11. 2017)
Soutěž:
Oficiální název:
Účastníci:

mistrovství ČR jednotlivců v billiard-hockeyi šprtci (38.)
OZP mistrovství České republiky 2017
Postupuje 32 mužů, 8 žen, 8 juniorů, 8 starších žáků a 6
mladších žáků podle pořadí k 4. 11. 2017. Definice kategorií

a další náležitosti jsou stanoveny v Knize řádů. Postupující
(včetně náhradníků) budou oznámeni v e-bulletinu ČSBH.
Náhradníci:
V každé kategorii je stanoven jeden náhradník podle
Českého poháru k 4. 11. 2017.
Hrací systém:
Kategorie mužů – Švýcarský systém na 7 kol, ostatní
kategorie – jedenkrát každý s každým. Bodování platné pro
všechny kategorie: výhra – 3 body, remíza – 1 bod, prohra –
0 bodů.
Rozlosování:
Rozlosování (s výjimkou kategorie mužů) bude provedeno
na turnaji v táhlovém hokeji v Pečkách 12. listopadu 2017.
Rozhodující kritéria pro hru ve skupinách:
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
Rozhodčí:
Účastníci turnaje, kteří v daném kole nehrají.
Ceny:
První tři v každé kategorii získají poháry, všichni účastníci
pamětní list.
Historický přehled:
Přehled mistrů ČR - http://mcr.billiardhockey.cz/

Turnaj jednotlivců – billiard-hockey šprtec (sobota 25. 11. 2017)
Soutěž:
Oficiální název:
Účastníci:
Startovné:
Hrací systém:
Rozlosování:
Rozhodčí:
Ceny:

Turnaj Českého poháru jednotlivců v billiard-hockeyi šprtci
2018, kategorie Expres
Pohár OZP
hrají hráči a hráčky všech kategorií na základě přihlášky;
startovat nemohou aktivní účastníci souběžně hraného MČR
ročník narození 2001 a mladší
25 Kč
ročník narození 2000 a starší
50 Kč
Švýcarský systém; počet kol bude určen na místě
(předběžně 4)
v místě konání
Funkci rozhodčích vykonávají hráči, kteří mají volno.
První tři v celkovém pořadí získají poháry, vítězové kategorií
ženy, st.žáci (2004-2006) a ml.žáci (2007 a mladší) medaile.

Mistrovství ČR – air-hockey (neděle 26. 11. 2017)
Soutěž:
Oficiální název:

mistrovství ČR jednotlivců a družstev v air-hockeyi (11.)
Pohár Bilfinger – mistrovství České republiky 2017

Účastníci:

8 mužů, 8 žen, 8 juniorů, 5 družstev podle konečného
pořadí Českého poháru. Definice kategorií a další náležitosti
jsou stanoveny ve Schématu soutěží.
Náhradníci:
Za hráče/týmy, kteří účast nepotvrdí, budou následně
nominováni náhradníci podle pořadí Českého poháru.
Hrací systém:
Všechny kategorie i soutěž družstev se hrají jedenkrát každý
s každým. Zápasy jednotlivců se hrají do sedmi branek, na
jeden set. Zápasy družstev se hrají do sedmi branek, na čtyři
vítězné sety.
Rozhodující kritéria pro hru ve skupinách:
1. vyšší počet bodů
2. vzájemný zápas (pouze při rovnosti 2 hráčů)
3. lepší rozdíl vstřelených a obdržených branek
4. vyšší počet vstřelených branek
5. vyšší počet vstřelených branek v jediném utkání,
postupně ve všech odehraných utkáních ve skupině
6. los
Rozlosování:
Všechny kategorie budou rozlosovány 12. listopadu při
turnaji v táhlovém hokeji v Pečkách.
Rozhodčí:
Funkci rozhodčích vykonávají hráči oddílu Black Sharks
Most, příp. z pověření pořadatele další účastníci.
Ceny:
První tři v každé kategorii získají poháry, členové prvních tří
družstev medaile, všichni účastníci pamětní list.
Historický přehled:
Přehled vítězů MČR
- http://www.airhockey.cz/sin-slavy/mistrovstvi-cr

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

