
ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE
 ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF)

Jak se zúčastnit:

 Informujte nás na níže uvedených kontaktech o záměru hrát ligu.

  Zúčastněte se v oblastech informační schůzky předsedů klubů 
a kapitánů družstev 

 Předsedové klubů (jejich zástupci) na schůzku donesou:
  Členské průkazy hráčů (pokud hráči vlastní)
  Licenci klubu (pokud klub vlastní)
  Přihlášky nových hráčů do ČŠO (vyplněné, podepsané)
   Přihlášku klubu do ČŠO (vyplněnou, podepsanou všemi hráči), jen 

nové kluby
   Potvrzení o zaplacení poplatků na účet ČŠO 170501/5500, 

Do zprávy pro příjemce napište jméno klubu
   Soupisky svých družstev kapitáni zašlou e-mailem na adresu 

liga@czechdarts.org

Poplatky:
Startovné = 1000 Kč za družstvo na ligovou sezónu.
Licence klubu = 500 Kč za klub na ligovou sezónu
(družstvo přihlašuje licencovaný klub, licence opravňuje 
i k pořadatelství turnajů), klub může přihlásit max. 4 družstva.
Licence hráče = 500 Kč na ligovou sezónu (licence platí i pro 
Český pohár a MR).

Celé startovné z oblasti se rozděluje na ceny (poháry pro první tři, 
první družstvo ve skupině obdrží 2000 Kč, druhé družstvo 1000 Kč, 
zbytek peněz si rozdělí první tři družstva v oblasti takto: 
1. místo 45%, 2. místo 25% a 3. místo 15%, zbylých 15% připadne 
do odměn na Mistrovství České republiky družstev.). 

Nejlepší družstva z jednotlivých oblastí postoupí 
na Mistrovství České republiky družstev konaného 
28.–29. května 2016.

Více informací o ligové soutěži ČŠO najdete na www.ceskesipky.cz

Po úspěšných dvanácti sezónách středočeské ligy v klasických šipkách, kterou postupně doplnili jihomoravská, 
jihočeská, moravskoslezská, olomoucká, zlínská, východočeská a severočeská oblast, připravujeme další sezónu.
Hrajte steelovou ligu také ve svém kraji! Skoro celé řízení ligy probíhá na internetu, včetně zasílání 
zápisů o utkání a přihlášení, je vyhodnocována úspěšnost jednotlivců, sledují se podrobné statistiky hráčů. 
Koukněte se na www.stedar.org.

Ligové utkání hrají min. 4členná družstva,utkání se skládá ze 16 zápasu jednotlivcu 501DO a zápasu dvojic 
701DO a zápasu dvojic v kriketu. Celkem 18 zápasů v utkání, to vše v ligových skupinách každý s každým 
doma a venku. Je možná i varianta odehrání soutěže turnajovým způsobem, kdy se sejdou všechna družstva 
ze skupiny několikrát během roku na jednom místě a tam odehrají svoje zápasy.

Kontakty:
všechny oblasti Jan Přikryl 724 253 266 president@czechdarts.org  
Praha a Stř. Čechy Jan Přikryl 724 253 266 president@czechdarts.org  
Ústecký kraj Tomáš Waloszek 776 640 172  tomaslitomerice@gmail.com
Karlovarský kraj 
Plzeňský kraj 
Jižní Čechy Pavel Korda 604 651 448 korda@czechdarts.org
Vysočina Radek Beneš 777 136 203 benes@czechdarts.org

Jižní Morava Lukáš Daněk 702 537 497 krupeto@gmail.com
Zlínský kraj Walter Skála 777 945 954 kdybyjak@seznam.cz
Moravskoslezský kraj Petr Konečný 734 578 283 pkonecny78@seznam.cz 
Olomoucký kraj Lukáš Koudelka 739 994 581 koudyl@seznam.cz
Východní Čechy Miroslav Mňuk 605 149 478 mnuk@seznam.cz
Liberecký kraj   
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