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Verze 1.0 



 

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

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

Místo   Termín  Soutěž      poč. účastníků poč. kol  

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

VČELNÁ  07.05.2022 MiČR ženy a muži – hody na cíl družstva  přihlášená 2 

    MiČR muži (1.liga) družstva - I. kolo   9 1 

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

    MiČR ženy, družstva - I. a II. kolo   přihlášená 2   

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

VČELNÁ  08.05.2022 MiČR mládež, ženy a muži – hody na cíl jednotlivců přihlášení 2  

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

VČELNÁ   10.09.2022 MiČR muži (1.liga) družstva – II. kolo    9 1 + play-off 

    MiČR ženy, družstva – III.  a IV. kolo příp. play-off přihlášená 2 viz tech. příl. 

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

VČELNÁ  11.09.2022 MiČR mládež, ženy a muži – hody na cíl jednotlivců přihlášení 2 (finalisté +2) 

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

VČELNÁ  17.09.2022 II. liga ČR muži, družstva – II. kolo    7 1 

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

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

VČELNÁ 18.09.2022 Náhradní termín       

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

Poznámka:   Soutěže se řídí dle schváleného hracího řádu ČSM 

 1. Startovné:  0,- Kč/za družstvo   

   100,- 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.    

Hody na cíl družstev žen a mužů 07.05. 2022 - začínají v 8.00 hodin ženy, poté odehrají soutěž muži. 

Po skončení soutěží v hodech na cíl družstev, tj. odhadem okolo 10. hodiny začne soutěž družstev žen 

a mužů – 1. kola ligových soutěží 

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, tj. jednotlivci i družstva  

    b. Platné registrační průkazy hráčů 

    c.  Soupiska družstva – musí také mj. obsahovat kontaktní údaje hráčů/ek (tel. nebo mail) 

d. náležitosti vyplývající z proticovidových opatření vlády ČR platné v den konání soutěže 

 8. Přihlášky:  Oddíly zašlou přihlášky – písemně do 1.5.2022 takto: 

• Pro soutěže družstev – ženy, pro soutěž družstev žen a mužů v hodech na cíl   

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

 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 1/4 hodiny před zahájením soutěže v den jejího konání. 

• Pro soutěže družstev – III. liga do10.9.2022 

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

Zdeněk Meluš, Na Vyhlídce 180, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou (tel. +420 603 513 064) 

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

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

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

9. Hrací náčiní: Dle pravidel IFE. 

10. Účastníci:  MiČR – Slavoj Stožice (1), ZKM Vodňany (2), MC Včelná (3), Sokol Pražák (4), SKM Strojař Přerov 

(5), Sokol Katovice I. (6), KM Lenora (7), SK Včelná I. (8), ZKM Vodňany II. (9)  

II. liga – Sokol Katovice II. (1), Sokol Štramberk I. (2), TJ Heřmanova Huť (3), Sokol Vodňany I. (4), 

SK Včelná II. (5), ZKM Vodňany III. (6), Sokol Vodňany III. (7) 

Poznámka: Čísla v závorce jsou startovní čísla přidělená dle umístění v soutěži 2021!!! 

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

MiČR ženy    - Hrají všechna přihlášená družstva. 

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:  07.05.2022, 10.09.2022 a 17.09.2022 - p. Josef Kub  

   08.05.2022 a 11.09.2022   - p. Josef Kub  

   18.09.2022 (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. Dezinfekci zajistí oddíl SK Včelná (na náklady ČSM)   

19. Ubytování:  V případě potřeby si zajišťují oddíly. 

20. Technická: a. Desky v kotoučích pro cílová pole pro soutěž hodů na cíl. Kotouče a desky dodá ČSM. 

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

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

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

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

b. Soutěž MiČR družstev žen – 4 kola tj. 2 + 2 kola bez play-off se odehrají systémem každý 

s každým, při účasti 4 a měně družstev.  Zúčastní-li se soutěže 5 a více družstev, bude se hrát play-off. 

Při účasti 5 nebo 6 družstev se odehrají v prvním termínu 2 kola a v druhém termínu jedno kolo a play-

off.  Při účasti 7 a více se odehraje jen 1 kolo + 1 kolo a play-off. 

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 30 minut.  

mailto:csm1@metana.cz


c. 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.  

d. Soutěž družstev mužů – III. liga Při počtu startujících družstev 6 a více jedno kolo. Při počtu 5 

se hrají dvě kola a při počtu 4 a méně tři kola. 

e. Soutěže družstev – V případě, že nebude možné mistrovskou soutěž dohrát z důvodů 

nepříznivého počasí, 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!!! 

Nebude-li možné soutěž odehrát na dvě kola na základě mimořádných opatření vlády ČR, budou 

konečné výsledky vyhlášeny po odehrání pouze jednoho kompletního kola.  

Rozhodnutí o zkrácení soutěže a vyhlášení výsledků přísluší VV ČSM.   

f. Soutěž v hodech na cíl družstev – vracení kotoučů.  Zajistí si družstvo samo. 

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

 

h. 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. 

 

Soutěž jednotlivců se odehraje na dvě dvoukola (termín 08.05.2022 a 11.09.2022) + nejlepších 8 

hráčů/ek sehraje finále.     Nahrané body se sčítají tj. I. kolo + II. kolo + finále 

 

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

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 2021. Ti, kteří v roce 2021 nestartovali, budou zařazeni na začátek startovní listiny. 
 

Nebude-li možné soutěž odehrát na dvě kola na základě mimořádných opatření vlády ČR, budou 

konečné výsledky vyhlášeny po odehrání pouze jednoho kompletního kola.  

Rozhodnutí o zkrácení soutěže a vyhlášení výsledků přísluší VV ČSM.   

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. Hody na cíl – družstva + jednotlivci: Změna se týká 4 průběhu v hodech na cíl – 5 a 6 hodu. tj.  

poporážení kotouče do zadní kruhové výseče (vlevo a vpravo).  Hozený kotouč dle nové úpravy 

pravidel nemusí zůstat ve středových kružnicích, tj. počítají se uhrané body přiráženým kotoučem bez 

ohledu na koncovou polohu házeného kotouče.  

k. Neplatné hody   

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 19.4.2022                              Za STK ČSM Zdeněk Meluš 

 


