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Mistrovství České republiky  
 

Ligové soutěže družstev 
led 2023 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

Místo, termín, soutěž, počet účastníků a počet kol. 
Místo  Termín  Soutěž       poč. účastníků poč. kol   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIMPERK           25.02.2023 MiČR družstev mužů     9  1 
sobota    MiČR družstev žen     přihlášená 1 nebo 2 

II. liga družstev mužů     9  1 
 III. liga družstev muži     přihlášená viz. čl.20f 

MiČR družstev mládeže      přihlášená  2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poznámka:  Soutěže se řídí dle hracího řádu ČSM ze dne 1.12.2021 /schválen vv ČSM/ 
 
 1. Startovné:  1200,- Kč/družstvo a to pro I. a II. ligu!!!   III. liga je bez startovného!!! 

 2. Pořadatel:  Český svaz metané. 

 3. Provádějící: STK ČSM – dokumentace, OS a oddíly – příprava ledové plochy 

 4. Prezentace: Od 07:15 do 07:45 hodin.  

 5. Zahájení:  Začátek soutěží je ve 08 :00 hodin.   

Soutěž družstev na cíl – mužů, žen a mládeže je zrušena!!!   
6. Způsob hry: Dle pravidel IFE a ISpO. 

7. Podmínky účasti: a. Písemná přihláška k soutěži družstev – ženy, III. liga, mládež  

   b. Platné registrační průkazy hráčů 

    c.  Soupiska družstva rozšířená o covid 

d. Přihlášky – tyto zašle oddíl na adresu STK ČSM viz bod 8. Přihlášky jsou pak podkladem pro 
sestavení startovních listin  

 8. Přihlášky:  Oddíly zašlou přihlášky – písemně nebo e-mailem do 20.02.2023 takto: 
 -   Ženy – pro soutěže družstev  

 -   II. liga – oddíly potvrdí telefonicky předsedovi STK ČSM svou účast!!! 
    -   III. liga – pro soutěž družstev  
 
   Na e-mail: csm1@metana.cz nebo na adresu: 

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

******************************************************************************** 
Soupiska družstva pro soutěž družstev je možno odevzdat řídícímu soutěže 
(rozhodčímu) v den konání soutěže nejpozději 1/2 hodinu před jejím začátkem 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Družstva, která nebudou přihlášena, nebudou připuštěna k soutěži  

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

I. a II. liga ČR přihlášky neposílá, soutěž je uzavřená a startující viz bod 10. účastníci 

 



 

 

9. Hrací náčiní: Dle pravidel IFE. 

 

10. Účastníci I. liga společná – ZKM Vodňany I. (1), Slavoj Stožice (2), Sokol Vodňany I. (3), KM Lenora (4), 
SK Včelná I. (5), Sokol Vodňany II. (6), MC Včelná (7), SKM Strojař Přerov (8), Sokol Pražák (9),  

II. liga   společná – Sokol Katovice I. (1), Sokol Vodňany III. (2), ZKM Vodňany II. (3), TJ 
Heřmanova Huť (4), Sokol Vodňany IV. (5), TJ Heřmanova Huť (6), Slavoj Stožice II. (7) 

*** Čísla (v závorce) jsou startovní čísla, dle celkového umístění v mistrovské soutěži 2021.   

*** Při startu více družstev jednoho oddílu se přidělí start. čísla tak, že odehrají tyto 
vzájemný zápas v prvním kole a ostatní start. čísla se tak musí posunout. Lepšímu start. číslo 
zůstává dle umístění, horšímu se přidělí start. číslo tak, aby byla splněna tato podmínka.  

*** Sestupující družstvo dostane v nižší soutěži nejvyšší start. číslo, postupující z nižší soutěže 
dostane nejvyšší start. číslo ve vyšší soutěži. Výjimkou je účast více družstev jednoho oddílu. 

 

III. liga   společná  -Všechna přihlášená družstva Čechy + Morava (mimo I. a II. ligu) 

MiČR ženy   - Hrají všechna přihlášená družstva. 

MiČR mládež   - Hrají všechna přihlášená družstva. 

MiČR muži  - Finálovou část play-off   !!! neodehrajeme!!! 

 MiČR ženy – Finálovou část play-off   !!! neodehrajeme!!! 

MiČR hody na cíl druž. - soutěž !!! neodehrajeme!!! 
11. Postup, sestup: -     Z I. ligy sestoupí 1 družstvo do II. ligy. Do I. ligy postoupí jedno družstvo z II. ligy.  

-     Z II. ligy sestoupí 1 družstvo do III. ligy. Do II. ligy postoupí 1 družstvo ze III. ligy.  
-     Družstvo, které se soutěže nezúčastní nebo ji předčasně ukončí (I. a II. liga), sestupuje! 
      Tentokrát nedochází k žádné reorganizaci soutěží, takže platí sestup i pro ty, kteří se nezúčastní. 
       Ročník 2022 byl pro II. ligu výjimkou (pro ty kteří se nezúčastnili, nesestoupili) s ohledem na   
 reorganizaci soutěže.   
       Pokud se nezúčastní 2(3) družstva sestupují a umožní postup pro 2 (3) družstva z nižší soutěže  

12. Řídící soutěží:  MiČR a ligy - p. Kub Josef 
 
13. Hlav. Rozhodčí:  25.02.2023 - p. Kub Josef       

 
14. Příprava hrací 25.01.2023 – ZS Vimperk – od 06:45 hodin.    Zajistí tyto oddíly: KM Lenora, Sokol Katovice, 
                 Sokol Pražák  
              
15. Ceny:  a. První tři umístění v kategoriích – medaile. 
    b. Finanční odměny dle dotačního systému ČSM – oddíl výkonnostní hodnocení. 
    c.  Kategorie mládež obdrží medaile a věcné ceny. 
16. Náklady:  Náklady spojené se startem v soutěžích ČSM jdou na vrub účastníků soutěží. 
17. Technické:  Dokumentaci zajistí – STK ČSM. Přípravu ledových ploch zajistí OS a oddíly v místě konání. 

/včetně kroužků a stupaček/.  Zpracování výsledků – STK ČSM a hlavní rozhodčí,  
18. Zdrav. zajištění: Zdravotnická zařízení v místě konání soutěží. 

19. Ubytování:  V případě potřeby si zajišťují oddíly sami na své náklady. 
20. Technická: a.  MiČR družstev mužů – finálová část, tj. play-off – neodehraje se!!! 

b.  Dělicí datum pro věk u mládeže – pro kat. U16 je 1.10.2008, pro kat U19 je 1.10.2005 a mladší 
viz Mezinárodní hrací řád §103 písmeno d. 

c.  II. liga družstev mužů (společná pro Čechy a Moravu) – Soutěž se odehraje systémem každý 
s každým – 1 kolo   

d.  III. liga družstev mužů (společná pro Čechy a Moravu) - při počtu družstev 3 odehraje 3 kola, 
při počtu 4 odehraje 2 kola. Při počtu startujících 5 a více družstev, se odehraje jedno kolo 

   e.   Právo startu – v soutěžích dospělých mohou startovat hráči(ky) ve věku 14 a více let tj.             
    (narození do 30.9.2008 a dříve).  



 

 

f.    Hody na cíl – družstva.   Neodehraje se!!!   

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

g.    MiČR družstev žen – Při počtu startujících 4 a méně se odehrají 2 kola, při počtu startujících 
družstev 5 a více se odehraje jedno kolo. Poté se odehraje play-off, a to pouze na jeden zápas. 
První družstvo v pořadí po základní části proti 4 v pořadí a druhé v pořadí proti 3 v pořadí. 
Vítězové pak odehrají finále o titul mistra ČR, poražení o 3místo. Toto ustanovení je platné 
pouze pro soutěž žen – družstev 2023. Startují-li 4 družstva a méně, play-off se nehraje a 
soutěž se odehraje dvoukolově. Výsledky MiČR se vyhlásí po 2 kolech základní soutěže (bez 
play-off) 

h.    Podpora ČSM  - příspěvek na cestu ve výši 4,- CZK/1 km.   

    Obdrží družstva z Moravy (Přerov, Štramberk) a TJ Heřmanova Huť.   

    -  startovné nebudou platit družstva z Moravy (Přerov, Štramberk)  

i.   Nové technické ustanovení vyplývají ze změn v pravidlech IFI (platné od 1.10.2022) 

• Mění se bodování kotoučů po ukončení otáčky. Ruší se bodování 3,5,7,9 za nejlepší 
kotouče 

  Nové bodování je 1,2,3,4 tj. za každý lepší kotouč je pouze jeden bod, max. tedy 4 body. 

• Nedohozený kotouč do cílového pole, nebo kotouč, který cílové pole mine při vedení 
vlastního družstva se nehodnotí, tj. není za něj přidělen žádný mínusový bod. 

• Hráč provádějící hod nesmí po odhodu překročit přední čáru odhodového hřiště. 

 Sankce: - 1 kotoučový bod 

• Vedoucí otáčky, který svému spoluhráči vyznačuje směr hodu, který má provádět, nesmí 
stát uvnitř hracího cílového pole, ale musí stát za ním. 

 

 

 UPOZORNĚNÍ!!!    ČSM a STK ČSM apeluje na oddíly, které mohou nebo jsou schopné postavit  
    družstvo do III. ligy, aby velmi zvážilo start v soutěži a zúčastnilo se. ČSM   
    potřebuje velmi naléhavě zachovat třístupňové soutěže s ohledem na přidělování  
    financí na následující rok (což je jedním z povinných kritérií). Bylo by škoda přijít o 
    dotace a výrazně omezit a utlumit činnost ČSM jen pro to, že nedokážeme odehrát  
    jeden půlden na ledě.  Pokud mohu požádat, prosím vyhovte nám, abychom o 
     ledové soutěže nakonec nepřišli úplně díky nedostatku financí. 

    Děkujeme za porozumění a věříme ve Váš pozitivní přístup k této prosbě.   
  

 

 

 

 

Ve Včelné   09.02.2023                                Za STK ČSM Zdeněk Meluš 


