
ČESKO-SASKÁ LIGA STOLNÍHO HOKEJE 2011 
 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
 

************************************************************************************** 
Billiard-hockey club Most, o.s. a Heinrich-von-Trebra Mittelschule Marienberg 
vyhlašují 1.ročník mezinárodní soutěže jednotlivců a družstev ve stolním hokeji 
„Česko-saská liga stolního hokeje“. 
************************************************************************************** 
 
Disciplíny: Billiard-hockey šprtec 
 Táhlový hokej Chemoplast 
 
Základní schéma: V průběhu sezóny budou odehrány 4 soutěžní dny, z nichž 

každý bude zahrnovat turnaj v billiard-hockeyi i v táhlovém 
hokeji Chemoplast. Turnaje jsou principiálně otevřeny všem 
zájemcům. Podmínky účasti budou pro jednotlivé turnaje 
stanoveny v propozicích. Propozice turnajů budou vyhlašovány 
na webových stránkách ligy. Účastníci hrají turnaje společně. 
Hodnoceny jsou kategorie muži, ženy, družstva. Hrací systém 
turnaje je určen na místě delegátem WTHA. 

 
Termíny: Budou vyhlášeny a webových stránkách ligy. 
 
Místa konání: Most, Marienberg 
 Pro jednotlivé hrací dny budou vyhlášeny na webových 

stránkách ligy. 
 
Hodnocení: (platné pro obě disciplíny, přičemž se každá hodnotí zvlášť) 
 
 JEDNOTLIVCI 

• Pořadí v turnaji je obodováno systémem ČP12 
• Každému účastníkovi se do konečného součtu ligy 

započítají max. tři nejvyšší bodové zisky 
• Při bodové rovnosti součtu se použijí pomocná kritéria 

WTHA 
• Hodnoceny jsou kategorie muži, ženy 

 
 DRUŽSTVA 

• Z pořadí jednotlivců v turnaji se určí pořadí družstva (dle 
registrací WTHA) součtem pořadí prvních tří hráčů, při 
bodové rovnosti rozhoduje umístění nejlepšího hráče 

• Pořadí družstev je obodováno 1. – 9, 2. – 7, 3. – 5, 4. – 
4, 5. – 3, 6. – 2, 7. a další 1 ; do konečného pořadí se 
započítají max. tři nejvyšší bodové zisky 

 
Přihlášky: dle propozic jednotlivých turnajů, obecně 

• Hráči z ČR prostřednictvím BHC Most 
• Hráči ze Saska prostřednictvím TS Marienberg 



• Hráči z jiných zemí prostřednictvím WTHA (tito hráči se 
principiálně soutěže mohou zúčastnit, ale nejsou 
zároveň účastníky projektu a nemají nárok na žádné 
věcné, finanční či jiné požitky plynoucí z projektu) 

  
Pravidla a vybavení: Hraje se podle platných soutěžních pravidel WTHA a se 

schválených hracím vybavením. 
 
Trofeje: Trofeje (poháry, medaile) obdrží vítězové jednotlivých 

soutěžních dnů a celkoví vítězové. 
 
Zařazení do soutěží: Kromě Česko-saské ligy stolního hokeje jsou jednotlivé turnaje 

zařazeny do následujících soutěží: 
 Billiard-hockey (turnaje v Německu) – WTHA Tour, Challenger 
 Billiard-hockey (turnaje v ČR) – Český pohár, kat. Expres 
 Táhlový hokej (bez rozdílu) – Český pohár, kat. „B“ 
 
Protesty: Příp. protesty účastníků řeší s konečnou platností na místě 

turnajová komise sestavená dle soutěžních řádů příslušných 
sportovních svazů. 

 
Informace: k dispozici na webových stránkách ligy 
 Na vyžádání budou pozvánky rozesílány emailem.  
 
 
Webové stránky: http://cesko-sasko.billiardhockey.cz  
 http://sachsen-tschechien.billiardhockey.cz  
 
Kontakt: Jakub Hasil – wtha@billiardhockey.cz , +420-603 337 054 
 
Platnost řádů: Při rozporu české a německé verze soutěžního řádů má 

přednost česká verze.  
 
Soutěžní dohled: World Table Hockey Association 
 
Soutěžní řád byl předložen pracovní skupinou projektu a schválen partnery projektu 
v Marienbergu dne 15.ledna 2011. 
 

Mgr. Ondřej Černý 
Vedoucí BHC Most 

 

 
 

 



TSCHECHISCHEN-SÄCHSISCHE TISCH-HOCKEY LIGA 
 

WETTBEWERBSREGLEMENT  
 

************************************************************************************** 
Billiard-hockey club Most und Heinrich-von-Trebra Mittelschule Marienberg 
organisieren den 1.Jahrgang des internationalen Wettbewerbs in Tisch-Hockey – 
Einzelnen und Mannschaften „Tschechisch – Sächsiche Liga von Tisch-Hockey“. 

 
************************************************************************************** 

 
Disziplinen:  Billard-Hockey 
 Schub-Tisch-Hockey Chemoplast 
 
Plan:  4  Spieltage während der Saison (Billard-Hockey und Schub-

Tisch-Hockey in allen Spieltagen) 
  Die Turniere sind für alle Interessenten zugänglich. Die 

Teilnahmebedingungen werden  für einzelne Turniere in der 
Einladung festgelegt werden (auf Webseiten). Die Teilnehmer 
spielen alle Turniere  zusammen. Bewertung – Kategorien 
Männer, Frauen, Mannschaften. Das Spielsystem wird vom 
WTHA-Vertreter bestimmt werden.   

 
Termine: auf Webseiten  
 
Spielorte: Most, Marienberg 
 Für jedes Turnier werden die Spielorte auf Webseiten 

konkretisiert werden.  
 
Bewertung:   (gültig für beide Disziplinen, aber jede Diszipline wird getrennt 

bewertet werden) 
 
 EINZELNE 

• Bewertungssystem „ČP12“  
• Die Gesamtsumme jedes  Teilnehmers bildet maximal 

die drei Höchstpunktgewinne 
• Bewertung – Kategorien Männer, Frauen 

 
 MANNSCHAFTEN 

• Bewertung der Mannschaft: die Summe der Reihefolge 
der drei besten Spieler der Mannschaft. Die niedrigere 
Summe ist besser. Beim Unentschieden entscheidet die 
Reihenfolge des besten Spielers.  

• Punktwertung der Mannschaften: 1. – 9, 2. – 7, 3. – 5, 4. 
– 4, 5. – 3, 6. – 2, 7. und die nächsten 1 (max. 3 beste 
Resultate) 

 
Anmeldung zum Wettbewerb:  
 die Form der Anmeldung in der Einladung zum Turnier 
  



 Allgemein 
• Spieler aus Tschechien - per BHC Most 
• Spieler aus Sachsen – per TS Marienberg 
• Spieler aus anderen Ländern – per WTHA 

  
Regeln und Ausrüstung:  
 sanktioniert von WTHA 
 
Preise: Preise (Pokale und Medaillen) für die Gewinner jedes 

Spieltages und für die Gesamtsieger  
 
Proteste: am Platz – per Turnierkommission   
 
Informationen: auf Webseiten (auf Wunsch – per E-mail) 
 
Webseiten: http://cesko-sasko.billiardhockey.cz  
 http://sachsen-tschechien.billiardhockey.cz  
 
Kontakte: Jakub Hasil – wtha@billiardhockey.cz , +420-603 337 054 
 
Gültigkeit: Die tschechische Version des Wettbewerbsreglements ist 

gültig. Die deutsche Übersetzung ist nur informativ.  
 
Wettbewerbskontrolle: 
 World Table Hockey Association 
 
Wettbewerbsreglement zugestimmt in Marienberg, den 15.Januar 2011 von 
Projektpartnern. 
 

Ondřej Černý 
BHC Most - Leiter 

 
 
 

 
 

 


