
AIR-HOCKEY
SCHÉMA SOUTĚŽÍ 2021

Český  svaz  Air-hockey,  z.s.  vyhlašuje  schéma  soutěží  jednotlivců  a  družstev  pro
sezónu  2021.  Jednotlivci  i  celá  hráčská  uskupení  se  mohou  do  soutěží  zapojit
účastnicky i organizačně, podle místní situace.

JEDNOTLIVCI:

 Český pohár - sestává se z turnajů, které jsou vyhlašovány průběžně v různých místech ČR.
Každému hráči se do konečného pořadí započítá pět nejlepších výsledků.

 Mistrovství  ČR  -  nejlepší  hráči  a  hráčky  se  utkají  v  samostatném  turnaji  o  tituly  mistrů
republiky, nejlepší hráči se na něj kvalifikují dle výsledků Českého poháru.

DRUŽSTVA

 Český pohár družstev  - hraje se při turnajích jednotlivců, nebo v rámci samostatných akcí.
Hrají  tří  až  pětičlenná družstva,  tři  hráči  se v setu střídají  pravidelně po každé obdržené
brance.  Do následujícího  setu lze  změnit  složení  trojice i  pořadí  hráčů.  Hraje  se na čtyři
vítězné sety.

 Mistrovství ČR - finále soutěže se bude hrát při MČR jednotlivců, družstva se kvalifikují dle
výsledků Českého poháru družstev.



ČESKÝ POHÁR JEDNOTLIVCŮ 2021 (15. ROČNÍK)
SYSTÉM ČP: Všechny turnaje zařazené do Českého poháru (dále ČP) se započítávají do hodnocení ČP
podle  níže  stanoveného  bodování.  Do  konečného  hodnocení  ČP  je  každému  hráči  započítáno
maximálně 5 nejlepších bodových zisků.
Kriteria určení pořadí: 1. vyšší bodový zisk (započítává se maximálně 5 turnajů), 2. vyšší celkový bodový
zisk ze všech sehraných turnajů

BODOVÁNÍ: Bodový  zisk  je  tvořen  součtem  hodnocení  za  umístění  a  počet  účastníků  turnaje  (viz
bodové schéma str.5.)

TURNAJE:
KATEGORIE „A“

Turnaje kategorie “A” zatím nejsou vyhlášeny. Podmínky pro jejich pořádání a termíny  může
stanovit valná hromada ČSAH v průběhu ročníku.
KATEGORIE „B“

Turnaje kategorie „B“ vyhlašuje řídící výbor ČSAH, případně členové ČSAH po dohodě s řídícím
výborem.  Turnaj  musí  být  vyhlášen  a  propozice  členům  ČSAH  rozeslány  nejpozději  2  týdny  před
termínem (nejpozději však do 31.10.2021).

Není-li  pořadatelem  turnaje  přímo  ČSAH,  uhradí  pořádající  subjekt  nejpozději  v  den  konání
registrační poplatek 200 Kč (při pozdější úhradě se poplatek zvyšuje o 50%). Turnaj je do ČP započítán
při  minimálním  počtu  osmi  účastníků.  Není-li  dosaženo  minimálního  počtu  hráčů,  není  turnaj  do
výsledků  ČP  započítán  (registrační  poplatek  se  nevrací,  zaplacené  startovné  se  vrací  v  plné  výši).
Pořadatel udělí minimálně: pohár pro celkového vítěze turnaje.
KATEGORIE „C“

Turnaje kategorie „C“ vyhlašují případně členové ČSAH podle vlastního uvážení pro veřejnost
nebo  pro  pozvané  hráče.  Turnaj  nemusí  být  vyhlášen  předem.  Není-li  pořadatelem  turnaje  přímo
ČSAH, uhradí  pořádající  subjekt registrační  poplatek 100 Kč a to nejpozději  do 7 dnů od odehrání
turnaje. Výsledky a všechny podklady musí být doručeny řídícímu výboru ČSAH do 7 dnů od odehrání. 

Turnaje kategorie “C” lze pořádat nejpozději do 31.10.2021. 
Turnaj  je do ČP započítán při  minimálním počtu pěti  účastníků.  Pořadatel  udělí  minimálně:

vítězi buď upomínkový pohár, případně medaili nebo jinou obdobnou trofej, nebo jeho jméno umístí
na putovní pohár. 

TURNAJOVÉ SYSTÉMY: Turnajový systém je ad hoc určen pro každý jednotlivý turnaj ČP pověřeným
zástupcem ČSAH (v turnajích kat. “C” pořadatelem) podle počtu účastníků, hracích stolů a vymezeného
času.  Jednotlivé  zápasy  se  hrají  podle  nastavení  hracího  stolu  zpravidla  do  sedmi,  nebo do devíti
branek, je možné hrát také na předem určený čas (např. 3 minuty).

TERMÍNY: ČP 2021 probíhá od 22.11.2020 do 21.11.2021.  Jako termíny jsou přednostně vybírány
víkendové a sváteční dny, příp. odpolední a večerní hodiny všedních dnů.

KATEGORIE: Turnaje  ČP  jsou  obecně  otevřeny  všem  hráčům  a  hráčkám.  Pořadatel  může  vyhlásit
věkové omezení,  pokud je  tak  vyžadováno ve  veřejné herně,  kde turnaj  probíhá.  Na turnajích  ČP
startují všechny kategorie hráčů společně. V celkovém hodnocení ČP jsou pak vyhlášeny tyto kategorie:

 MUŽI – hráči nad 18 let (ročník 2003 a starší)
 JUNIOŘI – hráči do 18 let (ročník 2004 a mladší)
 ŽENY – hráčky bez rozdílu věku

HRACÍ     STOLY: Hraje se na air-hockeyových stolech, které schválí řídící výbor ČSAH.

PŘIHLÁŠKY     DO     ČP: Do systému ČP je hráč zařazen po úhradě členského příspěvku ČSAH (pro rok 2021 -
10 Kč). Podmínky pro přihlášení do jednotlivých turnajů (startovné, termín a způsob přihlášení, ...) jsou 
specifikovány v propozicích jednotlivých turnajů.



ČESKÝ POHÁR DRUŽSTEV 2021 (11. ROČNÍK)
SYSTÉM ČP: Utkání  započítávané do Českého poháru družstev se hrají  při  turnajích jednotlivců nebo v rámci
samostatných akcí, ČP 2021 probíhá od 01.11.2020 do 21.11.2021.  Za družstvo smí v průběhu sezóny nastoupit
maximálně  8  různých  hráčů a  hráček.  V  průběhu  sezóny  není  možné  měnit  příslušnost  k  družstvu.  Družstva
odevzdají k datu 30.06.2021 řídícímu výboru ČSAH registrační soupisku se jmény maximálně 8 hráčů a hráček
oprávněných startovat za družstvo na MČR, přičemž jsou na tuto soupisku automaticky zapsáni i všichni, kteří již v
předchozím průběhu ČP za družstvo nastoupili  (pokud družstvo soupisku neodevzdá, může za družstvo na MČR
nastoupit pouze hráč, který za něj nastoupil v průběhu Českého poháru). 

REGISTRACE     VÝSLEDKŮ: Hraje se na čtyři  vítězné sety,  hráči  se v setu střídají  pravidelné po každé obdržené
brance.  Odehrané zápasy  se sčítají  do souhrnné tabulky.  Pořadí  družstev  se sestavuje podle  získaných bodů,
družstva s dvaceti a více odehranými zápasy jsou přednostně řazena dle koeficientu úspěšnosti.

PODMÍNKY: Zápasy družstev se hrají v řádně nahlášených termínech. Nahlášení místa a času konání provede
pořadatel soutěže družstev nejpozději 7 dní před termínem e-mailem na airhockey@email.cz  , aby mohl být řádně
publikován  na  webu  ČSAH.  Každé  družstvo  smí  odehrát  max.  5  zápasů  mimo  tyto  termíny  (nejpozději  do
31.10.2021), ostatní zápasy se do soutěžní tabulky nezapočítávají  (a to ani soupeři).
Družstvo může za  sezonu odehrát  libovolný  počet  zápasů  z  toho ale  maximálně deset  s  jedním konkrétním
soupeřem (další zápasy s tímto soupeřem se nezapočítávají do tabulek).

METODIKA VYPLŇOVÁNÍ ZÁPISU Z UTKÁNÍ:

 Soupiska  k  utkání  -  Každé  družstvo  vyplní  soupisku  k  utkání,  ve  které  jsou  kolonky  č.  1  až  5  pro
jednotlivé hráče družstva. Hráči musí být minimálně tři!  S menším počtem hráčů není možno zápas
sehrát. Maximální počet hráčů je pět.

 Soupiska k setu - Do konkrétního setu zapíše družstvo tři hráče v pořadí,  v jakém se budou ve hře
střídat a to od shora dolů a to tak že do jednotlivých řádků vepíše číslo, které danému hráči přísluší na
soupisce k utkání – např.: 4, 2, 5. Tito hráči potom odehrají daný set a střídají se vždy, když předchozí
dostane gól.
Pro  každý  následující  set  je  možno  hráče  i  jejich  pořadí  změnit.  Zápis  se  potom  provádí  stejným
způsobem - např.: 5, 1, 4.

 Zápis výsledků   - Po každém  setu se  výsledek  zapíše  do  připravené  kolonky.  Pro  potřeby  statistik
jednotlivců se zaznamenávají konkrétnímu hráči vstřelené branky do soupisky hráčů, kteří  v setu hráli.
Zápas končí ve chvíli,  kdy jedno z družstev vyhraje počtvrté set.  Celkový výsledek utkání  se potom
zapíše do připravené kolonky a kapitáni obou družstev zápis podepíší.

mailto:airhockey@email.cz


MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2021 (15. ROČNÍK)
TERMÍN: předběžně sobota 11. prosince 2021

MÍSTO     KONÁNÍ: zatím není určeno

KATEGORIE: kategorie jsou shodné s Českým pohárem

POČET     ÚČASTNÍKŮ: MUŽI 8
ŽENY 8
JUNIOŘI 8
DRUŽSTVA 5

KVALIFIKACE: Jednotlivci i družstva se kvalifikují dle konečného pořadí Českého poháru 2021. 

HRACÍ     SYSTÉM: Hráči/hráčky se utkají pouze v rámci své kategorie systémem každý s každým.
Stejným systémem se hraje i soutěž družstev.

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ NÁLEŽITOSTI:
Není-li dosaženo plného počtu účastníků v některé z kategorií, mohou být doplněny
náhradníky dle pořadí ČP příp. může pořadatel nominovat jednotlivce či družstvo na
základě divoké karty.
Pro tři  nejlepší  v  každé kategorii  budou připraveny  poháry.  Při  MČR budou také
předány trofeje vítězům Českého poháru.
Hraje se na air-hockeyových stolech Dynamo.
V  případě  pokračujících  protiepidemických  opatřeních  je  ČSAH  oprávněn  snížit
počet startujících na MČR na 6 v soutěžích jednotlivců a na 4 družstva v soutěži
družstev, případně i upravit hrací systém. 

Termín, místo konání a pořadatele MČR určí valná hromada nebo řídící výbor ČSAH podle aktuální 
situace a možností.

Organizační schéma a propozice soutěží byly schváleny Řídícím výborem ČSAH dne 14. prosince 2020.

Václav Truhlář
Prezident ČSAH



BODOVÉ SCHÉMA – TURNAJE ČESKÉHO POHÁRU

Umístění Body v turnaji Umístění Body v turnaji
kat. "A" kat. "B" kat. "C" kat. "A" kat. 

"B"
1. 250 170 60 51. 59 9,9
2. 230 150 45 52. 58 9,8
3. 216 136 35 53. 57 9,7
4. 205 125 30 54. 56 9,6
5. 195 115 27 55. 55 9,5
6. 186 106 25 56. 54 9,4
7. 178 98 24 57. 53 9,3
8. 171 91 23 58. 52 9,2
9. 165 85 22 59. 51 9,1
10. 160 80 21 60. 50 9
11. 156 76 20 61. 49 8,9
12. 152 72 19 62. 48 8,8
13. 148 68 18 63. 47 8,7
14. 144 64 17 64. 46 8,6
15. 140 60 16 65. 45 8,5
16. 136 57 15 66. 44 8,4
17. 132 54 14 67. 43 8,3
18. 128 51 13 68. 42 8,2
19. 124 48 12 69. 41 8,1
20. 120 45 11 70. 40 8
21. 117 43 10 71. 39 7,9
22. 114 41 9 72. 38 7,8
23. 111 39 8 73. 37 7,7
24. 108 37 7 74. 36 7,6
25. 105 35 6 75. 35 7,5
26. 102 34 5 76. 34 7,4
27. 99 33 4 77. 33 7,3
28. 96 32 3 78. 32 7,2
29. 93 31 2 79. 31 7,1
30. 90 30 1 80. 30 7
31. 88 29 0,9 81. 29 6,9
32. 86 28 0,8 82. 28 6,8
33. 84 27 0,7 83. 27 6,7
34. 82 26 0,6 84. 26 6,6
35. 80 25 0,5 85. 25 6,5
36. 78 24 0,4 86. 24 6,4
37. 76 23 0,3 87. 23 6,3
38. 74 22 0,2 88. 22 6,2
39. 72 21 0,1 89. 21 6,1
40. 70 20 90. 20 6
41. 69 19 91. 19 5,9
42. 68 18 92. 18 5,8
43. 67 17 93. 17 5,7
44. 66 16 94. 16 5,6
45. 65 15 95. 15 5,5
46. 64 14 96. 14 5,4
47. 63 13 97. 13 5,3
48. 62 12 98. 12 5,2
49. 61 11 99. 11 5,1
50. 60 10 100. 10 5

101. 9,9 4,9

Pozn: K základním bodům se připočítává 1/10 počtu účastníků turnaje.
Příklad: Hráč, který obsadil 2.místo na turnaji kat "A" z 53 účastníků - 230 + 5,3 = 235,3 b
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