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 ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY 

 

KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ MR ČASPV 

  

RREEPPUUBBLLIIKKOOVVÁÁ  SSOOUUTTĚĚŽŽ    ČČAASSPPVV  2022 
KUBB - MÖLKKY - WOODBALL 

      pro členy a veřejnost 

       

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      KKKUUUBBBBBB   

         WWWOOOOOODDDBBBAAALLLLLL    

         MMMÖÖÖLLLKKKKKKYYY   

   

MUŠOV - PASOHLÁVKY 

kemp ATC MERKUR 
30. 09. – 02. 10. 2022 
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TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ   POKYNY 

 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR  
 

Jaroslav Plch   

PaedDr. Karel Janda 

Mgr. Josef Štěrba 

Jaroslav Záruba  

Mgr. Zdeňka  Horčičková                 

ředitel turnaje 

vrchní rozhodčí - woodball 

vrchní rozhodčí - kubb 

vrchní rozhodčí - mölkky  

zdravotní služba 

Mgr. Vít Hanáček                                                   ekonomické a organizační zajištění 

 
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Pořadatel:  Česká asociace Sport pro všechny - Komise rekreačních sportů MR 
   ČASPV                           
Datum konání: 30.09. – 02.10. 2022  
Místo konání: Mušov – Pasohlávky, kemp „Merkur“ 
Prezence:  V pátek 30. září 2022 od 18:00. 
                                    V sobotu 1. října 2022 od 7:30 – 8:30 hod.  

Hráči, kteří jsou v evidenci ČASPV předloží u prezence jmenovitou 
soupisku družstva potvrzenou KASPV nebo RCSPV, odborem SPV. 
Platné registrační průkazy ČASPV.  
Ostatní družstva předloží jmenovitou soupisku.     

  

Zahájení:  V sobotu 1. října 2022    v  9:00 hod. 
 

Stravování:  Zajištěno v restauraci  ,,U Laguny", strava začíná v pátek večeří  
   a končí v neděli  obědem   
 

Ubytování:  Kemp ,,Merkur,“ Pasohlávky - Mušov (bungalovy). 
   V bungalovech je ložní prádlo, kuchyňky a sociální zařízení.                    
Cestovné: Doprava účastníků na vlastní náklady. 
 

 Startovné: 
   1200,- Kč, družstvo (oba hráči jsou členové  ČASPV)  
 1800,- Kč, družstvo (nečlenové  ČASPV)  

 

 Startovné uhraďte převodním příkazem nebo poštovní poukázkou na  
  účet číslo: 53437011/0100 variabilní symbol: VS: 10060522 

   Pozn.: Jedno družstvo může při úhradě jednoho startovného soutěžit  
   i ve více hrách.  
   

Ceny: Družstva na prvních třech místech získají medaile, diplomy a  poháry.  
 

Přihlášky: budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického 
pořadí jejich doručení takto: 

1. Do termínu 5. 9. 2022 budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV zaslané 
prostřednictvím KASPV. 

2. Od termínu 6. 9. 2022 budou přijímány přihlášky členů i nečlenů ČASPV. 
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3. Příjem přihlášek bude ukončen dnem 16. 9. 2022 nebo okamžikem naplnění 
kapacity soutěže (za družstva členů ČASPV zašlou přihlášky sekretáři KASPV do  
16. 9.  2022 včetně dokladu o úhradě účastnického poplatku na e-mail: 
plha@mtrebova-city.cz ; hanacek@caspv.cz).                       

4. Soupisky se jmény zašlou všichni startující pořadateli do 16. 9. 2022 

5. Přihlásit se můžou samostatně zájemci z řad veřejnosti (organizace nebo fyzické 
osoby). 
 

6. Přihlášky účastníků budou přijímány podle data přihlášení do naplnění kapacity 
soutěže. V případě překročení reálné organizační kapacity počtu soutěžících, 
oznámí pořadatel uvedenou skutečnost dotyčnému zájemci.   

       
Informace:  Jaroslav Plch, mob.: 724 116 406, plha@mtrebova-city.cz 

Pojištění: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u pojišťovny - 
Pojišťovna VZP, a.s.: http://www.caspv.cz/cz/o-
nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/   

Poznámka: Účastnický poplatek (startovné, ubytování, stravování) hradí vysílající 
složka nebo účastníci.  

 
Storno poplatky naleznete v souborech ke stažení (Vyhlášení republikových soutěží 2022): 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/  
                   

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Pravidla: Hraje se podle platných pravidel woodball, kubb, mölkky: 

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-

sportu/dokumenty-komise/  
  

Družstvo pro republikovou soutěž je dvoučlenné může startovat také muž+žena v 
kategorii muži. Náhradníci nejsou povoleni. 
 

Pro republikovou soutěž v KUBB, WOODBALL jsou vypsány tři kategorie (Ž+Ž, M+M, Ž+M)  
 

► Muži ročník narození 2006 a starší   

► Ženy ročník narození 2006 a starší 
 

Pro republikovou soutěž v MÖLKKÁCH je vypsána jedna kategorie: 

► ročník narození 2006 a starší (družstvo mohou tvořit: (Ž+Ž, M+M, Ž+M) 

 
SOUPISKA DRUŽSTVA: 
Soupiska musí obsahovat jméno a příjmení hráče, datum narození, číslo reg. průkazu (člen 
ČASPV). Bez uvedených náležitostí nemusí pořadatel zařadit družstvo - hráče do soutěže.  
Pozn.: Vzor soupisky je přílohou „Vyhlášení republikových soutěží ČASPV“ na rok 2022. 
 

Startující:  Pokud bude počet startujících družstev větší než je organizačně  
   únosné budou vybrána podle termínu zaplacení (náhradníci nejsou 
   povoleni). 
Hrací systém:  Družstva mohou soutěžit v jedné až třech hrách. Rozlosování a  
   hrací systém provede komise RS po přijetí přihlášek (v daném  
   termínu).  Každá hra je vyhodnocena samostatně (náhradníci nejsou 
   povoleni). 
Výstroj hráčů: Sportovní oblečení a obuv.  

mailto:plha@mtrebova-city.cz
mailto:hanacek@caspv.cz
mailto:plha@mtrebova-city.cz
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/dokumenty-komise/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/dokumenty-komise/
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Náčiní: Náčiní na kubb a mölkky zajišťuje pořadatel. Na woodball 
doporučujeme vzít vlastní vybavení. 

   (vlastní sety na woodball doporučujeme označit - odlišit). 
Protesty:  Protesty podává vedoucí družstva písemně s vkladem 200,- Kč  
                                   do 10 minut po ukončení utkání vrchnímu rozhodčímu příslušné 
                                    soutěže.     
 

Upozornění:  V přihlášce uveďte přesný název družstva, který bude vytištěn na diplomu.  Ve volném čase je 

možno navštívit aquapark v Pasohlávkách http://www.aquapark-pasohlavky.cz/ nebo se projet na kole nebo inline 
bruslích po cyklostezkách kolem novomlýnských  nádrží. 

Poznámka:               v případě covidových opatření Vládou ČR  pořadatel upřesní přihlášeným 

                                   účastníkům před konáním akce podmínky účasti.  

 

C. ČASOVÝ PROGRAM 
 

Pátek    30. 09.   
 18:00 – 22:00   Prezence                Restaurace „U Laguny“ 
 19:00 – 20:00   Večeře                Restaurace „U Laguny“ 
 20:00 – 20:15                        Organizační pokyny - účastníci     interiér restaurace U Laguny 
 20:15 – 21:00                        Porada                                                Rozhodčí - organizátoři 
 

Sobota  01. 10.   
 7:30 -    8:45                          Prezence                                             Restaurace „U Laguny“ 
 8:00 –   8:50   Snídaně                 Restaurace „U Laguny“ 
 8:30 –   9:15   Slavnostní zahájení                hřiště     
  9:15 – 18:30   Soutěž                 hřiště  
11:00 – 13:30   Oběd                  Restaurace „U Laguny“ 
18:00 – 20:00   Večeře                 Restaurace „U Laguny“ 
 

Neděle  02. 10.   
  7:45 –  9:00   Snídaně                 Restaurace „U Laguny“ 
  9:00 – 13:00   Soutěž                 hřiště 
11:00 – 14:00   Oběd                  Restaurace „U Laguny“ 
 

13:15    Slavnostní vyhlášení               plocha před restaurací        
          
Změny programu vyhrazeny 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                              
Jaroslav Plch                                Vít Hanáček 

vedoucí Komise rekreačních sportů  MR ČASPV                vedoucí OMM ČASPV 
 

 

http://www.aquapark-pasohlavky.cz/

