
Liga ČŠO – Moravskoslezský kraj  2012/13 
 

 

Chystá se  již 10. sezóna Ligy ČŠO, v Moravskoslezském kraji 5 sezóna. 

Přihlášky klubů, družstev a hráčů zašlete do 15. 9. 2012 na email 
info@kansascity.cz  nebo osobně doručte na pivnici Kansas. Přihlášky v 

excelovém formuláři najdete na stránkách www.czechdarts.org. Vše 
můžete doručit už na regionální turnaj 25.8.2012v havířovském DC 

Kansas. 

 

Schůzka zástupců klubů proběhne v sobotu 22. září 2012 v herně DC 
Kansas, Pivnice Kansas Havířov, Gen.Svobody 17, Havířov - Šumbark od 

10:30 hod. 
 

Ligové utkání hrají min. 4členná družstva, utkání se skládá ze 16 zápasů 
jednotlivců 501DO, jednoho zápasu dvojic 701DO a jednoho zápasu dvojic 

Cricket. Celkem 18 zápasů v utkání,  každý s každým doma a venku. Hrací 

den je čtvrtek (doporučujeme v 18,00 hod.), zhruba každé  2-3 týdny 
podle počtu přihlášených družstev. Pro zájemce o tuto ligu stačí mít hrací  

místo s dvěma sisalovými terči.  

První ligové kolo je 4.10.2012. Mistrovství ČR družstev kam postoupí 
nejlepší družstva je předběžně naplánováno na 1. 6. 2013.  

Uzávěrka přihlášek je 15. září 2012!!! 
 

Platby : 
Startovné družstvo - 1000 Kč 

Licence klub - 500 Kč (klub může mít max.4 družstva) 
Licence hráč - 500 Kč (opravňuje k účasti na všech turnajích ČŠO) 

Platby na účet ČŠO 170501/5500 nebo osobně do 15.9.2012.  

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.). 

Podrobnější informace a pravidla naleznete na stránkách ČŠO  
www.czechdarts.org Průběžné informace naleznete také na steelových  

stránkách moravskoslezského kraje www.laserdarts.cz/steel 

Pokud by jste měli zájem také hrát steelovou ligu tak kontaktujte níže 

zmíněné osoby.  

Kontaktní osoba pro moravskoslezský kraj : 

Erich Gincel, mobil:731 157 994    email: info@kansascity.cz   

Kontaktní osoba pro všechny kraje: 

Jan Přikryl, mobil: 724 253 266  email: president@czechdarts.org 
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