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Propozice: 
 

 

 

 

 

 

 

Mistrovství České republiky – asfalt 2022 

 

Soutěž družstev MIXů  
 

 

 

 

 

 



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

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

Místo   Termín  Soutěž      poč. účastníků poč. kol  

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

VČELNÁ 28.05.2022 MiČR MIXů, družstva    přihlášená viz §702/f 

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

VČELNÁ Náhradní termín při nepříznivém počasí není pro tuto soutěž zatím určen, bude oznámen dodatečně

  

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

Poznámka: Soutěže se řídí dle aktuálního hracího řádu ČSM – schváleného VV ČSM  

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

 2. Startovné:  0,- 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 – musí také mj. obsahovat kontaktní údaje 

hráčů/ek (tel. nebo mail) 

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

9. Přihlášky:  Oddíly zašlou přihlášky – písemně do 22.05.2022 takto: 

• Pro soutěže družstev – MIXů 

Na adresu: 

Zdeněk Meluš, Včelná 180, 373 82 Boršov nad Vltavou 

nebo na mail: csm1@metana.cz    

10. Hrací náčiní: Dle pravidel IFE. 

11. Účastníci  MiČR MIXů – startují všichni přihlášení 

12. Postup, sestup: Neuplatňuje se      

13. Řídící soutěže:  deleguje STK ČSM - p. Josef Kub 

14. Hlav. rozhodčí:  deleguje STK ČSM - p. Josef Kub      

15. Ceny:  Kategorie MIXů – první tři umístění – medaile  

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. 

mailto:csm1@metana.cz


21. Technická: a. Družstva MIXů – při počtu přihlášených 6 a méně se hraje dvoukolově. Při počtu 7 

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. Utkání 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 řídící mistrovské soutěže. 

c. Startovní čísla – přidělí se dle umístění v soutěži 2021!!! 

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

fialových desek. 

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

f. 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 20. 04. 2022                  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 
30.05. Včelná 

2016 Slavoj Stožice 
28.05. Včelná 

2017 Slavoj Stožice 
28.05. Včelná 

2018 Slavoj Stožice 
02.06 Včelná 

2019 SK Včelná III. 02.06. Včelná 

2020 Slavoj Stožice II. 06.09. Včelná 

2021 Slavoj Stožice 12.06. Včelná 

 
 

 

Poznámka: Jako MiČR se soutěž hraje od roku 2004 

 

 

 

 

Za STK ČSM Z. Meluš 1.5.2021 

 



 

 

 

 


