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Zápis ze setkání celků – MČR žen 2017 

 
 
Řešené body: 

• Od ročníku 2017/2018 dochází k přejmenování soutěže na Ligu žen. 
• Od ročníku 2017/2018 přechází kompetence nad vedení Ligy žen do pravomoci Ligové komise 

ČMSHb. Role koordinátorky soutěže v podobě B.Janské zůstává beze změny. 
• Od ročníku 2017/2018 dojde k rozšíření soutěže o jeden hrací den. Za předpokladu přihlášení 

8 celků, bude tento 3.hrací den odehrán na neutrální půdě v Praze na Palmovce. Náklady za 
hřiště bude řešeny ze strany ČMSHb. Ostatní náklady budou rozděleny mezi startující celky. 

• Od ročníku 2017/2018 přechází povinnost úhrady nákladů rozhodčích na domácí celky 
obdobně jako tomu je u ostatních soutěžích ČMSHb. Náklady za organizaci finálového turnaje 
jsou plně hrazeny ČMSHb. 

• Výhledem pro konání finálového turnaje v roce 2018 je Jihomoravský kraj. 
• Od ročníku 2017/2018 je možnost startu dívek ročníku 2004, nově specifikováno 

v propozicích Ligy žen. 
• Od ročníku 2017/2018 budou v IC evidovány zápisy z utkání a generovány statistiky. 

Výhledem je možnost el.zápisu od jara 2018. 
 
Body řešené v diskuzi během jednání: 

• Absence trofejí na finálovém turnaji. Omluva organizátorů a vysvětlení situace. 
• Které celky se přihlásí do Ligy žen 2017/2018. Účast zvažují Kelti. 
• Diskuze byla vedena nad hrací dobou a organizací jednoho dvoudenního turnaje. Většina 

celků se s ohledem na časovou náročnost plynoucí z těchto bodů k uvedenému kroku 
nepřikláněla. 

• Diskuze nad změnou závěrečného turnaje do formátu play-of. Řešeny klady i zápory včetně 
vazby na základní část soutěže 

• Vznesen dotaz na výši náhrad sudí a formy jejich úhrady. Uvedené bude doplněno v přesných 
číslech po schválení sazebníku rozhodčích. 

 
 
V Pardubicích 15.5.2017 
 
 
 
 

 
Božena Janská, v.r. 

předsedkyně KŽ ČMSHb 
 


