
MOSTECKÁ KORESPONDEČNÍ ŠPRTCOVÁ LIGA 2020

Zahájení: sobota 21. března 2020
Ukončení: jakmile bude možné opět hrát veřejné soutěže -
ideálně co nejdříve :)

Místa konání: tam, kde je možné se legálně nacházet (takže
především  každý  u  sebe  doma);  dodržujte  všechna  aktuálně
platná nařízení a opatření! 

automaticky  se  započítavají  zaslané  výsledky
zápasů hraných v okrese Most; po dohodě lze hráčům spjatým s
mosteckým šprtcem započítat i zápasy sehrané jinde; po dohodě je
možné zařadit i další blízké regiony  

Kdo může hrát? alespoň jeden  ze  soupeřů  by  měl  být  někdo,
kdo  už  šprtec  hrál  alespoň  na  základní  úrovni  (a  takových  je
spousta, současní či bývalí členové BHC Most a dalších klubů na
Mostecku, součastní či bývalí členové kroužků atp.); druhý soupeř
už  může  být  šprtcem  dosud  nepolíbený,  zapojte  sourozence,
rodiče nebo další členy domácnosti

Pravidla: může  se  hrát  samozřejmě  (ideálně)  podle
soutěžních  pravidel  (odkaz  viz  níže),  povoleny  jsou  ale  jakékoli
domácí úpravy pravidel, na nichž se soupeři domluví, včetně času
hry,  hracího  vybavení,  hendikepu  jednoho  ze  soupeřů,  atp.  při
zachování  základního  herního  principu  (hokejkou  do  hráče  -
hráčem do puku – a pak nejlépe pukem soupeři  do branky);  při
remíze  je  možné,  nikoli  povinné  odehrát  prodloužení,  případně
nájezdy (bodování 2-2-1-0)
Hrací vybavení: kdo má, hraje na soutěžním stole, příp. na stole
doma vyrobeném, kdo takový nemá, může hrát na libovolné vhodné
ploše (kuchyňský stůl, podlaha atp.);  kdo má, hraje se soutěžním
vybavením  (hrací  kameny,  hokejka,  puk),  kdo  nemá,  může
improvizovat a vrátit se do historie – šprtec se dá hrát s mincemi,
knoflíky apod. 

 v omezeném počtu lze stabilním mosteckým hráčům
zapůjčit hrací vybavení

 budete-li  chtít  pomoc  s  úpravou  pravidel  pro
nestandardní vybavení, ozvěte se



Počet zápasů: každý  hráč  může  za  jeden  den  odehrát  /
nahlásit  maximálně  tři  zápasy,  z  toho  maximálně  dva  s  jedním
soupeřem

Hlášení výsledků:
hasiljakub80@gmail.com nebo  jakub.hasil@post.cz

nebo 603 337 054; po odehrání napíšete jména soupeřů a výsledek
na papír a společně se vyfotíte (tím oba potvrzujujete, že uvedený
výsledek byl dosažen; tato fotografie slouží pouze pro zpracování
výsledků)  a  na  některý  z  výše  uvedených  kontaktů  zašlete.
Zasláním  výsledku  je  dán  souhlas  s  publikací  výsledku  a  jmen
hráčů.
NEPODVÁDĚJTE  –  HLASTE  JEN  OPRAVDU  ODEHRANÉ
ZÁPASY – CÍLEM TÉTO LIGY JE SI ZAHRÁT :)

Výsledky: po  vašem  zaslání  budou  zpracovány  a
publikovány na FB BHC Most a/nebo ve skupině Stolní hokej Most;
v průběžné tabulce se výsledky objeví s jednodenním zpožděním,
tamtéž  si  budete  moci  zkontrolovat,  že  je  výsledek  správně
započítán

Fotky / videa / vysílání vašich zápasů, chcete-li, sdílejte na FB ve
skupině Stolní hokej, nebo ke zveřejnění pošlete na výše uvedené
kontakty. Díky :) 

Ceny: nějaké určitě budou, podle toho, jak se zapojíte :) 

Soutěž organizuje Billiard-hockey club Most ve spolupráci s kroužky
šprtce  SVČ  Most.  Pravidla  soutěže  mohou  být  průběžně
doplňována, když to bude potřeba. 

Odkazy: soutěžní pravidla a časomíra 
http://www.billiard-hockey.cz/dokumenty

V Mostě, 20. března 2020
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