
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ČRA 
14.1.2007 16.00 RSK PALMOVKA 
účastníci : P.Jirkovský, V. Kadlecová, J.Veselý, A.Mačor, J.Rudovský 
Na programu jednání bylo 5 zásadních témat: 

 Revize a doplňky Soutěžního řádu Ligy Družstev 
 STP pro turnaje jednotlivců 
 Termínová listina turnajů Ricochet tour 2007 
 Soutěž juniorů 
 Regionální turnaje pořádané centry a neregistrovanými kluby 

 
1.            VV ČRA vyzývá ricochetové kluby k zaslání přihlášek do I. a II. Ligy družstev, a 
to do 16.2.2007. Místem konání I.ligy družstev bude shodně s loňským ročníkem (viz dále 
termínová listina) RSK Palmovka ve dnech 24.2., 2.6., 10.11. a v SK Kunratice se koná 3. 
série dne 1.9.2007. 

 Místem konání II. Ligy je ve stejných termínech PRO-6, resp. SK Kunratice hostí 
1.kolo soutěže dne 24.2. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Změny v Soutěžním řádu Ligy družstev oproti podmínkám soutěže 2006 jsou tyto: 

čl.1d) Po ukončení soutěže sestupují z I.ligy poslední 2 družstva do II.ligy při plném 
obsazení (9) družstev v II.lize. Nejlepší dvě družstva II.ligy družstev postupují do I.ligy. 
V případě menšího počtu účastníků II.ligy zůstává zachován stávající princip. 

čl.2a) Soupisku družstev je nutné zaslat na ČRA do 16.2.2007. Ruší se platba vratné 
kauce 500.- Kč na účet ČRA za každé družstvo a zavádí se registrační poplatek 500.-Kč za 
první družstvo, které se účastní Ligy družstev. Za druhé a případně další družstvo téhož klubu 
se zavádí registrační poplatek 250.-Kč 

Čl.2b) Družstvo se musí skládat minimálně ze dvou mužů+jedné ženy, nebo hráče do 
17 let (dovršení věku max do konání prvního kola soutěže družstev) 

Čl.2e) Na soupisce může být neomezený počet hráčů a hráček/juniorů, minimálně však 
musí být na soupisce 5 hráčů, z nichž 3 hráči musí být členy příslušného klubu, za který tuto 
soutěž hrají. 

Čl.2d) Ve vztahu k tomuto bodu - pozor na změnu poplatku za hostování či přestup 
hráče (viz přestupní řád STP čl.62, 400.-Kč za hostování, 300.-Kč za přestup)  

Čl.2h) Soupiska družstva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, kdy jeden je uložen u ČRA, 
druhý bude zaslán na klub a třetí k dispozici hlavnímu rozhodčímu turnaje. 

Čl.2i) Za provedení a schválení změny na soupisce není stanoven žádný 
administrativní poplatek. 

Čl.3c) K utkání se družstvo musí dostavit úplné tj. 2+1. Výjimečně lze jeden hrací den 
turnaje odehrát při neúčasti jednoho hráče/hráčky družstva za dále uvedených podmínek 
čl.3d) 

Čl.3d) Nedostaví-li se družstvo poprvé na jakýkoliv hrací den soutěže Ligy družstev 
bez jednoho člena týmu kontumuje se toto utkání ve prospěch soupeře. Ostatní vzájemná 
utkání se hrají a započítávají. Současně musí družstvo uhradit pokutu až 500.- Kč splatnou 
ČRA a to nejpozději před dalším kolem soutěže. O skutečné výši pokuty rozhoduje sportovní 
komise při zohlednění závažnosti případu. Nedostaví-li se družstvo podruhé úplné nebo 
nedostaví-li vůbec, je družstvo vyřazeno ze soutěže družstev a všechna i již odehraná  utkání 
se anulují a nezapočítávají do ligové soutěže.  

. 
Čl3e) Nezaplatí-li družstvo pokutu dle rozhodnutí SK do následujícího kola soutěže, 

dalších turnajů se nezúčastní a všechna jeho utkání se anulují a nezapočítávají do ligové 
soutěže.  



Čl.3f) Hráč, který porazí svého soupeře v utkání mezi družstvy, získává do žebříčku 
jednotlivců 100 bodů; účast na turnaji družstev se neeviduje v žebříčku jednotlivců. 

Čl.4b) Nominace hráčů musí obsahovat nasazení dle posledního platného žebříčku 
(hráč s nejvyšším umístěním v žebříčku je hráč č.l.). V případě rovnosti bodů či bez bodové 
hodnoty rozhoduje o nasazení hráče kapitán družstva. 

Čl.5a) K mistrovským soutěžím družstev bude VV ČRA delegován hlavní rozhodčí, 
který je zodpovědný za regulérnost turnaje. 

 
Úplný Soutěžní řád bude upraven, vytištěn a předán kapitánům družstev, resp. 
předsedům klubů před 1.kolem soutěže Ligy Družstev. Text bude uveřejněn na 
oficiálních stránkách ČRA. 
Pro rok 2007 pořadatelé všech turnajů Ligy družstev stanovili jednotné startovné 
ve výši 300.-Kč/turnaj (v roce 2006 činilo startovné 400.-Kč) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sportovně technické předpisy  STP  
VV posoudil současný stav a zájem o pořadatelství turnajů a změnil kritéria pro pořádání 
turnajů kategorie A,B,C tím, že nechal na zvážení klubům i centrům, jaký typ turnaje chtějí 
organizovat, a hráčům nechal ke zvážení, jakých turnajů se chtějí zúčastnit bez ohledu 
na počet kurtů, které má pořadatel k dispozici. Pro rok 2007 lze tedy pořádat turnaje super 
série A a republikové turnaje B i v místech, kde je k dispozici pouze jeden kurt. Vzhledem 
k tomu, že je nutné počítat až s účasti 24 hráčů dané výkonnosti na turnaji, je možné, aby 
pořadatel upravil herní řád hráčům o umístění na 17.-24. místě (platé) a to tak, že se utkání 
mohou hrát jen na 2 vítězné sety. Při účasti více jak 24 hráčů na turnaji se navíc zvyšuje 
hodnota bodů na 1.5 násobek – viz čl.135a STP) 
 
Pro posílení hráčské základny  a usnadnění přístupu nových hráčů do turnajů umožňuje VV 
pořadatelům doplnit oficiální přihlášky přes ČRA po uzávěrce o místní resp. jakékoliv i 
neregistrované hráče a to bez jakéhokoliv dalšího administrativního omezení. V praxi ČRA 
zašle pořadateli vždy v poslední úterý před turnajem počet přihlášených hráčů a pořadatel 
může soupisku přihlášených hráčů během středy doplnit o neregistrované hráče. Doplněnou 
soupisku zašle zpět na ČRA k losování. ČRA ve čtvrtek do 20:00 zveřejní závěrečnou 
soupisku, resp. konečnou podobu nasazení turnaje na oficiálních stránkách ČRA. 
Neregistrovaný hráč se může za těchto podmínek zúčastnit turnaje pouze jednou v roce; při 
další účasti na turnaji ČRA musí být již registrován, ať už s klubovou či bez klubové 
příslušnosti. Startovné pro neregistrované hráče si stanoví pořadatel sám, poplatek 100.- na 
účet ČRA za tohoto hráče musí být ovšem odveden.  
 
ČRA upravuje tzv. kolektivní poplatek na roční poplatek pro kluby a pořadatele turnajů ve 
výši 1000.- Kč za účast na akcích pořádaných ČRA. 
 
Kolektivní registrace – poprvé je klub povinen doložit svojí existenci kopií svých stanov. 
V dalších letech již jen předložit aktualizovanou kolektivní registraci (formulář viz STP 
příloha) včetně uhrazení příslušného poplatku.  
 
Písemná přihláška (viz příloha STP) za každého člena klubu v případě prvního přihlášení 
člena do ČRA. V dalších letech stačí jmenný seznam členů klubu s uvedením RČ. 
Individuální registrační poplatek hráčů s klubovou příslušností se snižuje na 50.-Kč 
(v předchozím období 200.-Kč), poplatek hráče bez klubové příslušnosti činí 200.-Kč. 
 Uzávěrka registrací spolu s úhradou všech poplatků je 31.1. 2007.  
 



Mění se ustanovení některých článků STP a to: 
Čl.17 Zařazením do termínové listiny vzniká pořadateli povinnost turnaj uspořádat ve 
stanoveném termínu. V případě, že se tak nestane (s výjimkou případů, které nejsou zaviněny 
pořadatelem), je pořadatel povinen zaplatit ČRA pokutu ve výši 3000.- Kč, není-li smluvně 
stanoveno jinak. Pořadatel je současně povinen zaplatit na ČRA poplatek ve výši 100.- Kč za 
každého hráče, který se turnaje účastní. Do zaplacení pokuty a poplatku nemůže pořadatel 
žádat, resp. pořádat další turnaje.  
Čl.23 ČRA je povinna zveřejnit nasazení hráčů do daného turnaje včetně zahajovacího 
časového harmonogramu na oficiálních internetových stránkách ČRA nejpozději do čtvrtka 
do 20 hodin.  
Čl.25 Přihláška musí být zaslána na El.adresu turnaje@i-ricochet.cz nejpozději do úterý do 
20:00 před zahájením mistrovského turnaje. Pořadatel turnaje může dle svého uvážení doplnit 
soupisku o neregistrované hráče a tuto soupisku zpětně zašle na výše uvedenou adresu 
k losování a registraci přihlášených hráčů. Přihláška hráče, který má pozastavenou činnost 
nebude akceptována  
Čl.30 Startovné na turnaji není limitováno, ale pořadatel je musí uvést při zaslání žádosti o 
pořadatelství. ČRA výši startovného uveřejní spolu s vydáním termínové listiny mistrovských 
turnajů. Startovné je splatné nejpozději při prezentaci. Neregistrovaný hráč zaplatí startovné 
stanovené pořadatelem na místě. 
 
Registrační řád 
Čl. 49 Zájemci o členství v ČRA, kteří chtějí využívat výhod a možností vyplývajících z 
tohoto členství (tzn. účast na soutěžích družstev a jednotlivců organizovaných v rámci ČRA, 
účast na vzdělávání, možnost pořádat oficiální akce ČRA, celková informovanost o 
ricochetovém dění apod.), musí být registrováni (kolektivní registrace) v ČRA ve smyslu 
tohoto řádu. Podmínkou přiznání kolektivní registrace není vlastní sportoviště, o registraci 
mohou požádat i kluby hrající na pronajatých kurtech. 
Centra, právnické i fyzické osoby, kteří chtějí pořádat turnaje ČRA musí být partnery ČRA 
formou přidruženého členství. 

 
Čl.50 Kolektivní registrace se obnovují každoročně – pro rok 2007 nejpozději do 31.1.2007 
na základě písemné přihlášky Kolektivní registrace. K přihlášce musí být přiložena stanovená 
příloha a doklad o zaplacení registračního poplatku. (viz příloha č. 2 - „Kolektivní registrace“ 
+ „Seznam členů“). 
 
Čl.51 Příspěvek za kolektivní registraci anebo přidružené členství činí 1000.- Kč. 
 
Čl.59 Žádost o vystavení individuální registrace se může podávat celý rok. Poplatek, resp. 
individuální příspěvek za tuto registraci je 50.-Kč pro hráče s klubovou příslušností a 200.- 
Kč pro hráče bez klubové příslušnosti. Registrace neplatí zpětně. VV ČRA má právo 
odmítnout vystavení registrace, pokud se vyskytuje skutečnost bránící tuto registraci vystavit.  
 
Čl.62 
Kolektivní poplatek                1000.- Kč 
Poplatek za přidružené členství             1000.-Kč 
Individuální poplatek za hráče bez klub. příslušnosti   200.-Kč 
Individuální poplatek za hráče s klub. příslušností              50,-Kč 
Poplatek za přihlášení prvního družstva do Ligy          500,-Kč 
Poplatek za přihlášení dalšího družstva do Ligy          250,-Kč 
Hostování hráče           400.-Kč 

mailto:turnaje@i-ricochet.cz


Přestup hráče             300.-Kč   
Vystavení duplikátu reg. průkazu       100,-Kč  
Vystavení trenérské licence        300- Kč 
Čl.135c) Hráč, který porazí svého soupeře v utkání mezi družstvy v rámci Ligy družstev, 
získává do žebříčku jednotlivců 100 bodů. 

d) Celkové bodové hodnocení hráče je rovno součtu bodů získaných dle odst.a), 
b) a c).  

 
Úplné Sportovně technické předpisy budou upraveny a uveřejněny na oficiálních 
stránkách ČRA před 1.turnajem Ricochet tour 2007. 
Přes zavedení nového poplatku pořadatelům za účast každého hráče na jím 
pořádaném turnaji Ricochet tour 2007 ve výši 100.-, souhlasili všichni pořadatelé 
se zvýšením startovného hráčům pouze o 50Kč na 300.-Kč/turnaj. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Člen VV Alan Mačor po diskusi s hráči předložil návrh na změnu nasazování hráčů do turnaje 
MR a mezinárodních turnajů - Czech Open dle tzv. losovacích košů, zohledňujících 
průměrnou hodnotu získaných bodů vztaženou na počet a úroveň odehraných turnajů. VV 
požádal A. Mačora o dopracování systému tak, aby mohl být na příští schůzi již schválen a 
uveřejněn na oficiálních stránkách. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Termínová listina turnajů RICOCHET TOUR 2007 
V týdnu 15-18.1. projedná A.Mačor a J.Rudovský s kluby a centry zájem o pořadatelství 
turnajů za nových podmínek a zpracují termínovou listinu včetně informace o výši 
startovného. Výsledná termínová listina bude uveřejněna na oficiálních stránkách ČRA do 
21.1.2007. První turnaje se konají 10.2.; turnaje v lednu odpadají, v březnu se budou konat 
dvě série turnajů, v červenci nebude ČRA turnaje pořádat. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VV ČRA projednal uspořádání turnaje juniorů – mládeže do 17 let, a to dne 2.6. 2007. 
Termín je zvolen s ohledem na probíhající akce v rámci Dne dětí. Současně vyzýváme centra 
a kluby k přípravě a motivování svých juniorů k účasti na tomto turnaji, na který bude ČRA 
finančně přispívat. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VV pověřil člena J.Rudovského, aby projednal se všemi centry v ČR, kteří pořádají 
regionální turnaje, možnost sjednocení herních systémů se snahou o začlenění a o prezentaci 
těchto turnajů do systému ČRA.  
 
Zapsal.J.Rudovský 
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