LIGA ŠKOL - přebor žákovských družstev v billiard-hockeyi šprtci

20. ROČNÍK
Liga škol, přebor žákovských družstev v billiard-hockeyi šprtci, má za sebou mnoho
úspěšných sezón. V posledních letech jsou ale některé regiony málo aktivní a postupové
schéma zakončené celostátním finále tak není funkční. Pro jubilejní dvacátý ročník zvolili
proto pořadatelé netradiční pojetí. Podoba dalších ročníků bude určena po vyhodnocení
tohoto ročníku a hlavně podle zájmu účastníků.

Republikové finále – SVČ Most, sobota 26. ledna 2019
Republikové finále se uskuteční za předpokladu, že se do 31. prosince 2018 závazně
přihlásí nejméně jedno družstvo mimo oblast Severozápad. Z jedné školy / organizace se
mohou hlásit maximálně dvě družstva. Spolu se závaznou přihláškou družstvo složí
vratnou zálohu 500 Kč, která bude vrácena po řádném odehrání turnaje.
Družstva z oblasti Severozápad se účastní oblastního kola (viz níže), z něhož nejlepší
postoupí do republikového finále.
Formát finále bude určen podle počtu zúčastněných týmů. Pořadatel garantuje zdarma
oběd pro zúčastněné týmy a bezplatné ubytování (tělocvična / klubovna).
Souběžně s finále bude probíhat doprovodný turnaj jednotlivců, kategorie Expres. Pokud
by se finále z důvodu nezájmu týmu mimo oblast Severozápad nekonalo, turnaj
jednotlivců by byl klasifikován jako ČP12.

Oblastní kolo Severozápad – SVČ Most, pátek 25. ledna 2019
Do oblastního kola Severozápad se mohou hlásit školy a dětské organizace místně
příslušné do Ústeckého kraje (po dohodě s pořadatelem mohou být případně zařazeny i
týmy z jiných oblastí). Z jedné školy / organizace se mohou hlásit maximálně dvě družstva.
V případě, že se bude konat republikové finále, bude oblastní kolo postupové (počet
postupujících bude upřesněn podle počtu týmů z jiných oblastí přihlášených do finále).
Propozice oblastního kolo budou rozeslány v prvním týdnu v lednu 2019.

Oblastní, regionální, místní kola
Mimo republikové finále a oblastní kolo Severozápad je možné v průběhu celého školního roku po
dohodě s řídícím výborem SMSH ČR vyhlašovat dle zájmu NEPOSTUPOVÁ oblastní, regionální či
místní kola.

PŘIHLÁŠKY
Družstva mimo oblast Severozápad podávají přihlášku do republikového finále do
31. 12. 2018 na adresu mkucera@smshsk.cz . Zároveň složí na účet SMSH ČR nebo
do pokladny sdružení vratnou kauci 500 Kč. Družstva v oblasti Severozápad podávají
přihlášku do oblastního kola do 21. ledna 2019 na adresu jakub.hasil@post.cz .
Účast v soutěži je i nadále bezplatná. Podmínky pro nepostupová kola budou
specifikovány v propozicích těchto turnajů.
SCHOOLS CHALLENGER 2019 – Přednostní právo startu ve Schools Challenger 2019 mají
první dva týmy republikového finále Ligy škol 2018/19. V případě, že republikové finále
neproběhne, má přednostní právo startu vítěz oblastního kola Severozápad. Druhého zástupce
určí řídící výbor SMSH ČR. V kolizních případech rozhodne řídící výbor SMSH ČR.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Organizace turnaje: Systém turnaje bude určen pořadatelem podle počtu přihlášených týmů. Se
systémem turnaje budou seznámeni vedoucí družstev při prezenci. Zápasy se hrají obvykle podle
rozpisu „1x3“ (tři hráči proti třem hráčům, jedno kolo), případně „2x3“ nebo 3x3“. Rozlosování
proběhne před zahájením turnaje po zjištění přítomnosti týmů a úpravě soupisek.
Rozhodčí a pravidla: Funkci rozhodčích vykonávají hráči týmů, které mají v daném kole volno,
příp. náhradníci a vedoucí týmů. Hraje se podle oficiálních pravidel; ta jsou ke stažení na
http://www.uhshbrno.cz/dokumenty .
Závazné podmínky pro startující družstva:
1. Družstvo musí být příslušné k základní škole, příp. víceletému gymnáziu nebo k dětské organizaci
(kluby dětí, domy dětí a mládeže apod.). Mohou se účastnit nejen družstva z České republiky, ale i
družstva ze zahraničí. Na zahraniční družstva se vztahují stejné podmínky, s výjimkou možného
postupu do Schools Challenger prostřednictvím české Ligy škol.
2. Všichni členové družstva musí být v termínu konání soutěže žáky dané školy, nebo členy dětské
organizace, za níž startují.
3. Minimální počet hráčů v družstvu je 3, maximální počet hráčů není omezen (v jednom utkání může
nastoupit včetně náhradníků max. 5 hráčů)
4. Všichni hráči musí být mladší 16 let (tj. ročník narození 2003 a mladší) a zároveň musí být ve
školním roce 2018/2019 žáky základní školy (nebo příslušných ročníků víceletých gymnázií).
5. S každým družstvem startujícím v Lize škol musí být na soutěži přítomný vedoucí, starší 18 let,
který je za družstvo zodpovědný. Více družstev může mít téhož vedoucího.
6. Splnění uvedených podmínek garantuje škola/DO a stvrzuje svým razítkem a podpisem vedoucího
družstva na přihlášce a soupisce hráčů.
7. Každý hráč odevzdá před soutěží podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů („GDPR“),
pokud již nemá tento souhlas odevzdaný v rámci soutěží stolního hokeje dříve.
8. Soupisku hráčů odevzdá vedoucí družstva 15 minut před zahájením turnaje.
9. Družstvo postupující z oblastní kola Severozápad může být pro finále libovolně doplněno o nové
hráče, splňující podmínky soutěže (viz body 2., 4.), kteří v oblastním kole nestartovali.
10. Z druhého zúčastněného družstva téže školy/DO, které se do finále již nekvalifikovalo, se může
družstvo doplnit maximálně o dva hráče.
11. Soupiska družstva v nepostupovém kole se může libovolně lišit od soupisky družstva ve finále (příp.
i od soupisky družstva v oblastním kole Severozápad).
Hlavní pořadatelé:



Martin Kučera, Sdružení mládeže pro stolní hokej České republiky z.s., Čebín 280, 664 23
Čebín – www.smshsk.cz, tel.: 541 215 757, MT 777 876 487, e-mail: smshsk@seznam.cz



Jakub Hasil, Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace –
www.svc-most.cz, MT 603 337 054, e-mail: jakub.hasil@post.cz

Vítězové Ligy škol:
20. – 2019 – ?
19. – 2018 – CVČ Legato Kohoutovice
18. – 2017 – CVČ Legato Kohoutovice
17. – 2016 – CVČ Legato Kohoutovice
16. – 2015 – CVČ Legato Kohoutovice
15. – 2014 – CVČ Legato Kohoutovice
14. – 2013 – 10. ZŠ Most
13. – 2012 – 8. ZŠ Most
12. – 2011 – 8. ZŠ Most
11. – 2010 – Orel Brno-Královo Pole

10. – 2009 – Orel Brno-Královo Pole
9. – 2008 – DDM Boskovice
8. – 2007 – 15. ZŠ Most
7. – 2006 – 15. ZŠ Most
6. – 2005 – 15. ZŠ Most
5. – 2004 – ZŠ Arménská Brno
4. – 2003 – ZŠ Novolíšeňská Brno
3. – 2002 – SVČ Kladno
2. – 2001 – 3. ZŠ Zábřeh
1. – 2000 – 3. ZŠ Zábřeh

