
Směrnice 04/2010 

Soutěž reprezentace – pravidla

Článek 1 – Základní ustanovení

1. Cílem je podpora silných a talentovaných hráčů při účasti na významných 
mezinárodních turnajích se snahou napomoci jejich hráčskému růstu a udržení 
kontaktu se světovou a evropskou špičkou.

2. Do bodování nemohou být zařazeny turnaje, které již mají podporu ČAGo, EGF 
nebo IGF (Např. MS, ME, Ing Memorial).

3. O zařazení jednotlivých turnajů do soutěže rozhoduje Výkonný výbor ČAGo. 
Podnět k zařazení dalších turnajů do soutěže může podat kterýkoliv člen ČAGo.

4. Soutěž se vyhlašuje vždy na jeden kalendářní rok.

Článek 2 -  Bodování

 
1. Body do této soutěže jsou započítány pouze hráči, který splní následující 

podmínky:

a, je členem ČAGo se zaplacenými příspěvky nejpozději v den zahájení turnaje

b, odehraje všechna kola turnaje  

2. Hráč získá body za umístění na předních místech v turnajích tří kategorií:

TOP 10 (kategorie A) TOP 5 (kategorie B) TOP 3 (kategorie C)

1. místo = 15 bodů 1. místo = 8 bodů 1. místo = 3 body

2. místo = 12 bodů 2. místo = 6 bodů 2. místo = 2 body

3. místo = 10 bodů 3. místo = 4 body 3. místo = 1 bod

4. místo = 8 bodů 4. místo = 3 body

5. místo = 6 bodů 5. místo = 2 body

6. místo = 5 bodů

7. místo = 4 body

8. místo = 3 body

9. místo = 2 body

10. místo = 1 bod
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Článek 3 – Hodnota bodu, vyplácení výher

1. Hodnota jednoho bodu v Kč je rovna podílu částky schválené v rozpočtu pro daný 
rok a celkového počtu bodů přidělených v soutěži za kalendářní rok, 
zaokrouhlenému na celé desetikoruny dolů.

2. Maximální hodnota jednoho bodu činí 500 Kč.

3. Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději 30 dní po ukončení soutěže.

4. Výhry budou vyplaceny obvyklým způsobem, a to neprodleně po zveřejnění 
výsledků soutěže.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

1. Seznam turnajů zařazených v daném roce do soutěže (včetně kategorií) je 
uveden v samostatném dokumentu.

2. Výklad těchto pravidel provádí Výkonný výbor ČAGo.

3. Tato pravidla schválil Výkonný výbor ČAGo 10. prosince 2010.  
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