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Propozice: 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrovství České republiky  
 

Soutěž v hodech na cíl jednotlivci 
 led 2023 

 
 



 

 

 
 

 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIMPERK 26.02.2023 Hody na cíl jednotlivci – muži, ženy, mládež – dvoukolo přihlášení  2 
neděle    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Poznámka:  Soutěže se řídí dle hracího řádu ČSM ze dne 27.06.2008 /schválen vv ČSM/ 

 
 1. Startovné:  100,- Kč/cíl jednotlivec – muži a ženy 
 2. Pořadatel:  Český svaz metané. 

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

 4. Prezentace: Od 7:15 do 7:30 hodin.   

5. Zahájení:  Začátek soutěží je v 8:00 hodin.    

6. Způsob hry: Dle pravidel IFE a ISpO. 
7. Podmínky účasti: a.   Písemná přihláška k soutěži jednotlivců – ženy, muži, mládež  

b.   Platné registrační průkazy hráčů 

c.    Přihlášky – tyto zašle oddíl na adresu STK ČSM viz bod 8. 

   Přihlášky jsou pak podkladem pro sestavení startovních listin a listiny zapisovatelů na drahách 

 

 8. Přihlášky:  Oddíly zašlou přihlášky – písemně nebo e-mailem do 21.02.2023: 
Na e-mail: csm1@metana.cz         nebo na adresu: 

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

******************************************************************************** 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Nepřihlášení nebudou připuštěna k soutěži  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

9. Hrací náčiní: Dle pravidel IFE. 
10. Účastníci:  MiČR hodů na cíl            Soutěž je otevřená, oddíly zašlou přihlášku svých hráčů a hráček tj.  

                zašlou jmenovitý seznam viz bod č.8 

ženy, muži, mládež  pořadí hráčů na startovní listině se určí dle výsledků z MIČR 2022. 

Ti, kteří nestartovali budou zařazeni na začátek startovní listiny a poté 
budou vzestupně zařazeni do start. listiny hráči/ky dle výsledků MIČR 
2019. Důvodem je nutnost připravit startovní listinu v předstihu – před 
soutěží. Není možné až v den soutěže. 

  

11. Řídící soutěží:  MiČR v hodech na cíl - p. Meluš Zdeněk 
 
12. Hlav. Rozhodčí:  26.02.2023 - p. Meluš Zdeněk     

 



 

 

13. Příprava hrací Přípravu hrací plochy na daný termín dle dohody zajistí: 
                 

Vimperk  26.02.2023 – ZKM Vodňany, Slavoj Stožice 
   

14. 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. 
15. Náklady:  Náklady spojené se startem v soutěžích ČSM 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 ledových ploch zajistí Okresní svazy a oddíly které se 

zúčastní soutěže. /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.  Desky v kotoučích pro cílová pole pro soutěž jednotlivců. Kotouče a desky dodá ČSM. 
      příloha   Muži – průběh č. 2 a 4 žlutá č.25  Ženy – průběh č. 2 a 4 šedá č. 24 

Mládež U19 – průběh č. 2 a 4 šedá č. 24 Mládež U16 – průběh č. 2 a 4 šedá č. 24 
Dívky U16 a U19 – průběh č. 2 a 4 černá č. 23      

b. Hody na cíl jednotlivců – je otevřené, startují všichni přihlášení hráči/ky. VIZ bod 8 a 10. 

Hody na cíl jednotlivců – soutěž se hraje na 2 kola. Po odehrání dvoukola se výsledky sečtou, a 
součet určí kvalifikační pořadí.  Do finále pak postoupí 8 hráčů a 8 hráček s nejlepším 
výsledkem z kvalifikačního pořadí.  K tomuto kvalifikačnímu výsledku se připočítá výsledek 
z finále. Celkový součet pak určí pořadí soutěžících v MiČR Mládež odehraje jedno dvoukolo. 
To určí pořadí v MiČR U16 a U19. 

Hody na cíl jednotlivců – mládež: bez limitu – otevřená soutěž. 

c.  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. 

d.   Právo startu – v soutěžích dospělých mohou startovat hráči(ky) ve věku 14 a více let tj.             
(narození do 30.9.2009 a dříve).  

e.   Změna u 4 průběhu – 5 a 6 hod – přirážení do zadní výseče (levé a v pravé) Házený kotouč, 
pokud zasáhne cílový kotouč a poporazí ho do výseče, nemusí zůstat (dle úpravy pravidel) ve 
středových kružnicích. Rozhodující je umístění cílového kotouče.  Do výsledku se tak 
započítávají body uhrané cílovým kotoučem ve výseči. 

f.    Hody na cíl – jednotlivci 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.  

g.   Příspěvky na cestu od ČSM – auto z Moravy a TJ Heřmanova Huť obdrží od svazu příspěvek 
na cestu ve výši 4,- CZK/km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Včelné 09.02.2023                               Za STK ČSM Zdeněk Meluš 


