
 

 

Český svaz metané 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Propozice: 
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1. Místo, termín, soutěž, počet účastníků a počet kol. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Místo   Termín  Soutěž      poč. účastníků poč. kol  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VČELNÁ  21.05.2016 MiČR ženy a muži - hody na cíl družstva  přihlášená 2 

    MiČR muži,  družstva  - I. kolo   9  1   

    MiČR ženy, družstva  - I a II. kolo   přihlášená 1   

    II. liga ČR muži, družstva  - I. kolo   7  1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VČELNÁ  22.05.2016  MiČR mládež, ženy a muži - hody na cíl jednotlivců přihlášení 2  
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VČELNÁ   03.09.2016 MiČR muži,  družstva  - II. kolo    9  1  + play-off 

    MiČR ženy, družstva - III. kolo    přihlášená 1  + play-off 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VČELNÁ  04.09.2016  MiČR mládež, ženy a muži - hody na cíl jednotlivců přihlášení 2 

          (finalisté + 2 kola) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VČELNÁ  17.09.2016 II.liga  ČR muži, družstva - II. kolo    7  1 

    III.liga ČR muži, družstva    přihlášená viz §702/i 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VČELNÁ 01.10.2016 Náhradní termín       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poznámka:           Soutěže se řídí dle schváleného hracího řádu ČSM 
 2. Startovné:  300,- Kč/za družstvo  -  I. liga, II liga, III. Liga, ženy  

   50 ,- Kč/ za jednotlivce/kyně 
 2. Pořadatel:  Český svaz metané. 

 3. Provádějící: STK ČSM, OS ČSM dle místa soutěže. 

 4. Prezentace: Od 7.00 do 7.45 hodin. 

 5. Zahájení:  Začátky soutěží v 8.00 hodin.    

Po skončení  soutěží v hodech na cíl družstev  tj. odhadem okolo 10. hodiny začne soutěž  družstev žen 
a mužů – 1. kolo a poté pokračuje play-off (první 4 družstva). Zbytek družstev  o umístění a sestup  
II.kolo nehraje. Pořadí na 5 a dalších místech včetně sestupujícího je dán po prvním kompletně 
odehraném kole. 

Hody na cíl družstev žen a mužů 8.9. -  začínají v 8.00 hodin ženy, poté odehrají soutěž muži. 
6. Způsob hry: Dle pravidel IFE a ISpO. 

 7. Podmínky účasti: a. Písemná přihláška k soutěži družstev - ženy, III.liga, a soutěže družstev v hodech  na cíl -                   
všechny kategorie.  

    b. Platné registrační průkazy hráčů 

    c.  Soupiska družstva 
 8. Přihlášky:  Oddíly zašlou přihlášky - písemně do 13.5.2016 takto: 

• Pro soutěže družstev -  ženy, II. liga  a soutěž družstev žen a mužů v hodech na cíl   

• Pro soutěže jednotlivců - tyto zašlou jednotlivé oddíly  na adresu  předsedy STK ČSM  



do 13.5.2016. Přihlášky jsou podkladem pro sestavení startovní listiny hodů na cíl jednotlivců. 

• Pro soutěž družstev v hodech na cíl  - ženy, muži -  !!! soupisky !!! hráčů k soutěži se mohou 
odevzdat  řídícímu soutěže nejpozději ½ hodiny před zahájením soutěže v den jejího konání. 

• Pro soutěže družstev -  III.liga  do 10.9.2016 

 

Na e-mail: csm1@metana.cz nebo na adresu: 

Zdeněk Meluš, Na Vyhlídce 180, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou    (tel. 603 513 064) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Družstva (jednotlivci) která nebudou včas přihlášena, nebudou připuštěna k soutěži  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

9. Hrací náčiní: Dle pravidel IFE. 

10. Účastníci:  MiČR společné - ZKM Vodňany I., CM Křišťál Lenora I.,  Slavoj Stožice, Sokol Katovice I., SKM 
Strojař Přerov,  MC Včelná I., Sokol Vodňany I., MK D. Dvořiště, Sokol Pražák 

II.liga – SK Včelná I. ,ZKM Vodňany II., Sokol Pražák, Sokol Vodňany II., OM D. Dvořiště I,  TJ 
Heřmanova Huť, Sokol Štramberk, Sokol Vodňany III.  

III.liga   -   Všechna ostatní přihlášená družstva (s výjimkou   startujících v MiČR. a II.lize). 

MiČR ženy    - Hrají všechna přihlášená družstva. 

MiČR hody na cíl ženy a muži      - start dle přihlášek oddílů 

MiČR hody na cíl družstev - startují všichni přihlášení viz § 702 písmeno e.  
11. Postup, sestup:  -    Z  MiČR sestoupí 1 družstvo do II.ligy a do MiČR postoupí  1 družstvo z  II.ligy  

 -    Z II.ligy sestoupí 1 družstvo do III.ligy. Do II.ligy postoupí 1 družstvo ze III.ligy.  
12. Řídící soutěží:  MiČR a ligy – p. Josef Kub 

13. Hlav. Rozhodčí:  21.05.2016 a 22.5.2016 - p. Josef Kub    

28.05.2016  - p. Josef Kub 

    03.09.2016 a 04.09.2016 - p. Josef Kub 

    17.09.2016   - p. Josef Kub 

01.10.2016 (náhradní termín)  – v případě potřeby deleguje STK ČSM 
14. Ceny:  a. První tři umístění v kategoriích - medaile.   
15. Náklady:  Náklady na start v mistrovských soutěžích ČR jdou na vrub účastníků soutěží. 

16. Ostatní:   Jednotlivci startující v soutěži hodů na cíl si zajistí vracení kotoučů 
17. Technické:  Dokumentaci zajistí - STK ČSM. Přípravu asfaltových ploch zajistí Okresní svazy v místě konání  

/včetně kroužků /. Zpracování výsledků MiČR, II. a III.ligy, jednotlivců  - STK ČSM a hlavní 
rozhodčí.  

18. Zdrav. zajištění: Zdravotnická zařízení v místě konání soutěží. 

19. Ubytování:  V případě potřeby si zajišťují oddíly. 
20. Technická: a. Desky v kotoučích pro cílová pole pro soutěž jednotlivců. Kotouče a desky dodá ČSM. 

        příloha  Muži    - všechny průběhy 1x žlutá   /č. 14/ 

    Ženy    - všechny průběhy 1x šedá   /č. 13/ 
    

b.  Soutěž v hodech na cíl   jednotlivců -  je otevřená pro všechny přihlášené  
 -   Zápis výsledků  -  dle zastoupení oddílů v soutěži hodů na cíl. STK přidělí jednotlivé dráhy oddílům, 

které zajistí zápis výsledků do tabulek. 
 



  
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Je naprosto nezbytné, aby zapisovatelé obsadili dráhy včas, nejlépe současně s vraceči kotoučů, 
aby po ukončení tréninku hráčů/ek nevznikla časová prodleva, která trénink znehodnocuje 
Žádáme tímto pověřené zástupce oddílů o dodržení tohoto ustanovení, které se dotýká všech 
soutěžících hodů na cíl. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

-   Startovní listina jednotlivců  bude sestavena dle dosažených výsledků v minulém MIČR na asfaltu 
tj. v roce  2015. Ti kteří v roce 2015 nestartovali, budou zařazeni na začátek startovní listiny. 
 
Poznámka: 

Ve čtvrtém průběhu - pátý a šestý hod - kotouč ze středových kruhů se přiráží do zadních výsečí 
(levý do levé výseče a pravý do pravé výseče) a hodnotí se nahrané body v příslušné výseči 
přistrčeným kotoučem s tím, že hozený kotouč musí zůstat ve středových kružnicích. Gumový kroužek 
se na tyto hody přemisťuje do středu zadní výseče,  jako při  třetím průběhu. 

c. Soutěž  MiČR družstev žen – 3 základní kola se odehrají systémem každý s každým. Po třetím 
kole  na základě výsledků odehrají první čtyři družstva play-off o titul mistra ČR.  

Poznámka:  
Bude-li v soutěži startovat 10 družstev, bude použit rozpis pro 10 družstev s tím, že po 5 odehraných 
zápasech bude vložena přestávka trvající 25 minut.  

d. Soutěž MiČR družstev mužů - 2 základní kola se odehrají systémem každý s každým. Po 
druhém kole, na základě výsledků odehrají první čtyři družstva play-off o titul mistra ČR.  

e. Soutěž družstev mužů – III.liga  Při počtu startujících družstev 8 a více jedno kolo. Při počtu 5 
až 7 se hrají dvě kola a při počtu 4 a méně tři kola. 

f. Soutěže družstev – V případě, že nebude možné mistrovskou soutěž dohrát, bude postup 
následující. V případě, že je dohráno první kolo, platí výsledky po prvním dokončeném kole. Pokud 
není dokončeno ani první kolo –  soutěž se anuluje a odehraje v náhradním termínu. !!!  Při 
nepříznivém počasí rozhodne o ukončení soutěže řídící mistrovské soutěže  !!! 

g. Soutěž v hodech na cíl družstev - vracení kotoučů.  Zajistí si družstvo samo. 

h.  Soutěž družstev mužů – I. a II.liga  Je uzavřená - neposílá přihlášky k soutěži.  

i.   Hody na cíl – družstva + jednotlivci  Vraceč kotoučů je povinen překontrolovat po každém 
průběhu u dráhového zapisovatele správnost záznamu nahraných bodů a odkontrolovat jejich správný 
součet. Uhraný výsledek potvrdí hráč podpisem záznamového lístku. U družstev provádí podpis 
výsledku poslední hráč tj. hráč čtvrtého průběhu. 

j. Změna §342 pís. h – neplatné hody   

Hod, při kterém se kotouč před dosažením cílového pole kutálí po svém obvodu nebo je převrácen a to 
tak, že se ručička dotýká hrací plochy. Důsledkem popsaných poloh kotouče  je ztráta kontaktu kluzné 
desky s hrací plochou.  

Za neplatný  nebude považován takový hod, kdy se bezprostředně po odhodu kotouče tento 
jednorázově převrátí na bok, dotkne se ručičkou hrací plochy a poté se ihned dostane do standardní 
polohy a obnoví kontakt kluzné desky s hrací plochou, tj. v případech kdy se velmi těžko prokazuje 
dotyk nebo převrácení za hranici vymezenou mezinárodními pravidly. (platné pouze  pro soutěže v ČR) 
 
Poznámka: 

U neplatných hodů se obnovuje původní stav ve hřišti (dojde-li ke změně postavení kotoučů) Je-li 
družstvo ve vedení, pak je takový hod sankcionován stejně jako když nedosáhne hracího pole tj.  
-3 body. 

 

 

Ve Včelné  25.4.2016                               Za STK ČSM Zdeněk Meluš 



 
 

Český svaz metané 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Propozice: 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrovství České republiky – asfalt 2016 
 

Soutěž  MIXů  
 
 
 
 
 

 

 
 



1. Místo, termín, soutěž, počet účastníků a počet kol. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Místo   Termín  Soutěž      poč. účastníků poč. kol  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VČELNÁ 28.5.2016 MiČR MIXů, družstva    přihlášená viz §702/f 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VČELNÁ  Náhradní termín při nepříznivém počasí není pro tuto soutěž zatím určen   
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Poznámka:         Soutěže se řídí dle aktuálního hracího řádu ČSM - schváleného vv ČSM  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 2. Startovné:  300,- Kč/družstvo  

 3. Pořadatel:  Český svaz metané. 
 4. Provádějící: STK ČSM, OS ČSM dle místa soutěže:  OS Č.B.  

 5. Prezentace: od 07:30 do 07:45 hod. 

 6. Zahájení: Začátek soutěže MIXů je v 08:00 hodin !!! 

 7. Způsob hry: Dle pravidel IFE a ISpO. 

 8. Podmínky účasti: a. Písemná přihláška k soutěži družstev - MIXů 

    b. Platné registrační průkazy hráčů 

    c.  Soupiska družstva – max. 3 ženy a 3 muži 

d. úhrada startovného 
 9. Přihlášky:  Oddíly zašlou přihlášky - písemně do 21.05.2016 takto: 

• Pro soutěže družstev -  MIXů 

Na adresu: 

Zdeněk Meluš, Včelná  180, 373 82 Boršov nad Vltavou 

nebo na mail: csm1@metana.cz   případně tel. 603 513 064 
10. Hrací náčiní: Dle pravidel IFE. 
11. Účastníci  MiČR  MIXů  - startují všichni přihlášení 

12. Postup, sestup: Neuplatňuje se      
13. Řídící soutěže:  MiČR MIXů – p. Josef Kub 

14. Hlav. rozhodčí:  deleguje STK ČSM – p. Josef Kub      
15. Ceny:  Kategorie MIXů - první tři umístění – medaile a výkonnostní odměny (krácené na ½) 

16. Náklady:  Náklady na start v soutěži jdou na vrub účastníků soutěže. 
17. Technické:  Dokumentaci zajistí - STK ČSM. Přípravu asfaltových ploch zajistí Oblastní svaz v místě 

konání . Zpracování výsledků MiČR,  -  STK ČSM a hlavní rozhodčí. 

 !!!  Kontrolu registrací a soupisek provede rozhodčí soutěže  !!! 
19. Zdrav. zajištění: Zdravotnická zařízení v místě konání soutěží. 

20. Ubytování:  V případě potřeby si zajišťují  a hradí oddíly samy. 
21. Technická: a. Družstva MIXů - při počtu přihlášených 7 a méně se hraje dvoukolově. Při počtu 8 

družstev a více se hraje jedno kolo. Při počtu startujících družstev 14 a více se rozdělí do 



dvou skupin (A,B) a sehrají jedno kolo. První dvě družstva ze skupin se systémem play-off  
(dvojzápas) utkají o umístění .Vítězové zápasů 1A - 2B a 1B - 2A se utkají o titul mistra ČR 
a poražení o třetí místo. Ostatní družstva odehrají dvojzápas o konečné umístění systémem 3 
ze skupiny A proti 3 ze skupiny B, 4 z A proti 4 z B atd. Přihlášená družstva (v případě 14 a 
více startujících) se do skupin rozdělí dle výsledků z předcházejícího MiČR dle následujícího 
postupu. Do skupiny A se zařadí družstva která obsadila 1 a 4 místo, do skupiny B se zařadí 
družstva, která obsadila 2 a 3 místo  v předcházejícím MiČR. V případě startu dvou družstev 
z jednoho oddílu se do skupin zařadí tak, aby startovala v odlišných skupinách. Ostatní 
přihlášená družstva se do skupin dolosují. 

b. Družstva MIXů – pokud se hraje jedna skupina na jedno kolo, a není možné soutěž 
dohrát, anuluje se a odehraje v náhradním termínu. Při dělení na 2 skupiny se při 
nedokončení základního kola soutěž anuluje a hraje v náhradním termínu. Dohraje-li se 
základní část a nedokončí se  play-off tak se rovněž nedokončené dvojzápasy play-off a 
zápasy o umístění anulují. Play-off se  odehrají se v náhradním termínu. O další umístění tj. 
5 místo a výše se dohrávat nebude. O nepokračování v soutěži při nepříznivém počasí 
rozhodne o jejím ukončení  řídící mistrovské soutěže. 

c. Zákaz: pro společnou soutěž mužů a žen – tj. MiČR MIXů  VV ČSM zakazuje použití 
fialových desek. 

d.  Právo startu  -  v soutěžích  MIXů - mohou startovat hráči(ky) ve věku 14 a více let.  

 

 

Ve Včelné  25.4.2016              Za STK ČSM Zdeněk Meluš 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

M i s t ř i    České republiky 
-  soutěž družstev MIXů - 

 

Asfalt : 
 

rok : oddíl (2ženy + 2 muži) : kdy : kde : 
    
1991 - 1993 nekonalo 14.09. Včelná 

1994 Slavoj Stožice 10.09. Včelná 

1995 Slavoj Stožice 16.09. Včelná 

1996 Slavoj Stožice 21.09. Včelná 

1997 ZKM Vodňany 13.09. Včelná 

1998 - 2003 nekonalo  Včelná 

2004 MC Včelná 04..09. a 11.09. Včelná 

2005 Slavoj Stožice 10.06. a 03..09.  Včelná 

2006 Sokol Pražák 25.06. Včelná 

2007 ZKM Vodňany 10.06. Včelná 

2008 Slavoj Stožice 04.10. Včelná 

2009 Sokol Pražák 31.05. Včelná 

2010 Křišťál Lenora 29.05. Včelná 

2011 ZKM Vodňany 28.05. Včelná 

2012 ZKM Vodňany 02.06. Včelná 

2013 ZKM Vodňany 01.06. Včelná 

2014 Sokol Pražák 31.05. Včelná 

2015 Slavoj Stožice 30.5. Včelná 

 
 
 

Poznámka: Jako MiČR se soutěž hraje od roku 2004 
 
 
 
 

Za  STK ČSM  Z. Meluš  1.4.2016  
 
 
 
 
 
 



 
 

Český svaz metané 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Propozice: 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrovství České republiky – asfalt 2016 
 

Soutěže mládeže U16 a U19  
 
 
 
 
 

 

 
 



1. Místo, termín, soutěž, počet účastníků a počet kol. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Místo   Termín  Soutěž      poč. účastníků poč. kol  

 

VČELNÁ 22.05.2016 MiČR mládeže,  jednotlivci – I. kolo   přihlášení 2 

VČELNÁ 04.09.2016 MiČR mládeže,  jednotlivci – II.kolo   přihlášení 2 

STOŽICE  10.09.2016 MiČR mládeže, družstva + cíl družstva   přihlášená 2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poznámka:         Soutěže se řídí dle aktuálního hracího řádu ČSM - schváleného vv ČSM  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 2. Pořadatel:  Český svaz metané. 

 3. Provádějící: STK ČSM, OS ČSM dle místa soutěže:  OS ST - mládež. 

 4. Prezentace: od  07:30 – 08:00 hod cíl jednotlivci, 08:00 - 8:15 hodin – soutěže družstev  

 5. Zahájení: Začátek MiČR jednotlivců v 8:00 hod,       družstev v 8:30 hodin !!! 

 6. Způsob hry: Dle pravidel IFE a ISpO. 

 7. Podmínky účasti: a. Platné registrační průkazy hráčů 

    b.  Soupiska družstva 

 

8. Přihlášky: Pro soutěž družstev a v hodech na cíl  - mládež - přihlášky a soupisky hráčů k soutěži se 
mohou odevzdat  řídícímu soutěže nejpozději ½ hodiny před zahájením soutěže v den jejího 
konání. 

9. Hrací náčiní: Dle pravidel IFE. 

10. Účastníci  Mládež - startují všichni přihlášení 
11. Postup, sestup: Neuplatňuje se      

12. Řídící soutěží:  MiČR mládeže  - deleguje STK ČSM  
13. Hlav. Rozhodčí:  22.05, 04.09. a 10.09.2016  -  deleguje STK ČSM     

14. Ceny:  Kategorie mládež obdrží medaile a věcné ceny. 
15. Náklady:  Všechny náklady na start v soutěžích jdou na vrub účastníků soutěží 

16. Ostatní:   Jednotlivci startující v soutěži hodů na cíl si zajistí vracení kotoučů 
17. Technické:  Dokumentaci zajistí - STK ČSM. Přípravu asfaltových ploch zajistí Okresní svazy v místě 

konání  /včetně kroužků /. Zpracování výsledků MiČR,  -  STK ČSM a hlavní rozhodčí. 

 !!!  Kontrolu registrací a soupisek provede rozhodčí soutěže  !!! 
18. Zdrav. zajištění: Zdravotnická zařízení v místě konání soutěží. 

19. Ubytování:  V případě potřeby si zajišťují  a hradí oddíly samy. 
20. Technická: a. Desky v kotoučích pro cílová pole pro soutěž jednotlivců. Kotouče a desky dodá ČSM. 

        příloha  U16 a U19 - všechny průběhy 1x šedá   /č. 14/ 

    Dívky do 19 let - všechny průběhy 1x černá  /č. 12/ 

b. Dělicí datum pro věk u mládeže - pro kat. U16 je  od 1.10.1999, pro kat U19 je od 
1.10.1996 a mladší viz Mezinárodní hrací řád §103 písmeno d. 



c. Soutěže družstev (mládež) – Pokud nebude možné mistrovskou soutěž dohrát, bude 
postup následující. V případě, že je dohráno první kolo, platí výsledky po prvním 
dokončeném kole. Pokud není dokončeno ani první kolo, soutěž se anuluje a odehraje 
v náhradním termínu. 

d. Soutěž v hodech na cíl družstev - vracení kotoučů. U soutěže družstev si vracení 
kotoučů zajistí družstvo samo. 

e.   Hody na cíl – družstva + jednotlivci  Vraceč kotoučů je povinen překontrolovat po 
každém průběhu u dráhového zapisovatele správnost záznamu nahraných bodů a 
odkontrolovat jejich správný součet. Uhraný výsledek potvrdí hráč podpisem záznamového 
lístku. U družstev provádí podpis výsledku poslední hráč tj. hráč čtvrtého průběhu. 

f. Změna §342 pís. h – neplatné hody   

h) Hod, při kterém se kotouč před dosažením cílového pole kutálí po svém obvodu nebo je 
převrácen a to tak, že se ručička dotýká hrací plochy nebo se otočí o 360 stupňů ve 
vodorovné ose. Důsledkem popsaných poloh kotouče  je ztráta kontaktu kluzné desky s hrací 
plochou.  

Za neplatný  nebude považován takový hod, kdy se bezprostředně po odhodu kotouče tento 
jednorázově převrátí na bok, dotkne se ručičkou hrací plochy a poté se ihned dostane do 
standardní polohy a obnoví kontakt kluzné desky s hrací plochou, tj. v případech kdy se 
velmi těžko prokazuje dotyk nebo převrácení za hranici vymezenou mezinárodními pravidly. 
(platné pouze  pro soutěže v ČR) 
 
Poznámka: 

U neplatných hodů se obnovuje původní stav ve hřišti (dojde-li ke změně postavení 
kotoučů) Je-li družstvo ve vedení, pak je takový hod sankcionován stejně jako když 
nedosáhne hracího pole tj.  -3 body. 

 

 

 

Ve Včelné  25.4.2016              Za STK ČSM Zdeněk Meluš 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

M  i  s  t  ř  i    České republiky 
 

hody na cíl jednotlivci  -  kategorie MLÁDEŽ 
 
 

Asfalt : 
 
mládež U16        
1991 – 1997  nekonalo       
1998 Čepelák  Michal ZKM Vodňany 374 bodů 4 kola 06.09. Včelná 
1999 Švejnohová Miroslava ZKM Vodňany 319 bodů 4 kola 05.09. Včelná 
2000 Řezníček Marek MK Dolní Dvořiště 249 bodů 2 kola 10.09. Včelná 
2001 Kuzdřálová Alena MK Dolní Dvořiště 169 bodů 2 kola 01.09. Včelná 
2002 Pártlová Šárka Slavoj Stožice 167 bodů 2 kola 31.08. Včelná 
2003 Hraba Václav ZKM Vodňany 193 bodů 2 kola 06.09. Včelná 
2004 Melušová Andrea MC Včelná 235 bodů 2 kola 04.09. Katovice 
2005 Svoboda Vlastimil Slavoj Stožice 216 bodů 2 kola 10.09. Katovice 
2006 Svoboda Vlastimil Slavoj Stožice 190 bodů 2 kola 11.09. Katovice 
2007 Kuncl Ladislav Sokol Katovice 228 bodů 2 kola 27.05. Katovice 
2008 Krejčí David Sokol Katovice 225 bodů 2 kola 01.06. Katovice 
2009 Skočná Michaela Sokol Pražák 250 bodů 2 kola 03.10. Katovice 
2010 Skočná Michaela Sokol Pražák 247 bodů 2 kola 11.09. Katovice 
2011 Skočná Michaela Sokol Pražák 259 bodů 2 kola 10.09. Katovice 
2012 Fousek Jan ZKM Vodňany 196 bodů 2 kola 08.09. Katovice 
2013 Čech Josef ZKM Vodňany 223 bodů 2 kola 28.09. Katovice 
2014 Fousek Jan ZKM Vodňany 167 bodů 2 kola 14.09 Stožice 
2015 Pártlová Markéta TM Vodňany 179 bodů 2 kola 12.09 Stožice 
        
mládež U19        
1991 – 1996  nekonalo       
1997 Jarolím Vít SK Včelná 184 bodů 2 kola 14.09. Včelná 
1998 Kareš Roman ZKM Vodňany 409 bodů 4 kola 06.09. Včelná 
1999 Jarolím Vít SK Včelná 457 bodů 4 kola 05.09. Včelná 
2000 Čepelák Michal ZKM Vodňany 203 bodů 2 kola 10.09. Včelná 
2001 Švejnohová Mirka ZKM Vodňany 186 bodů 2 kola 01.09. Včelná 
2002 Kuzdřálová Alena MK Dolní Dvořiště 164 bodů 2 kola 31.08. Včelná 
2003 Mach Jiří ZKM Vodňany 202 bodů 2 kola 06.09. Včelná 
2004 Hraba Václav ZKM Vodňany 171 bodů 2 kola 06.09. Včelná 
2005 Čečka Milan ZKM Vodňany 187 bodů 2 kola 10.06. Katovice 
2006 Melušová Andrea MC Včelná 224 bodů 2 kola 11.06. Katovice 
2007 Svoboda Vlastimil Slavoj Stožice 243 bodů 2 kola 27.05. Katovice 
2008 Mach Zdeněk ZKM Vodňany 218 bodů 2 kola 01.06. Katovice 
2009 Kohout Lukáš Sokol Katovice 237 bodů 2 kola 01.06. Katovice 
2010 Skočný Miroslav Sokol Katovice 259 bodů 2 kola 11.09. Katovice 
2011 Štryncl Lukáš ZKM Vodňany 163 bodů 2 kola 10.09. Katovice 
2012 Skočná Michaela Sokol Pražák 233 bodů 2 kola 08.09. Katovice 
2013 Bydžovská Barbora Sokol Katovice 224 bodů 2 kola 28.09. Katovice 
2014 Čech Josef ZKM Vodňany 264 bodů 2 kola 14.09 Stožice 
2015 Čech Josef ZKM Vodňany 260 bodů 2 kola 12.09 Stožice 

 
Za STK ČSM  Z. Meluš 1.4.2016 
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