


Systém zápasů obecně:

• Systém zápasů nahrazuje pro kluby dříve používaný systém HoSys

• mohou ho užívat pouze kluby registrované v soutěžích ČSLH

• Systém zápasů má veřejnou (pro rodiče, fanoušky) sekci na adrese 
zapasy.ceskyhokej.cz

• kluby se do části, která jim umožní správu jednotlivých utkání, dostanou po 
přihlášení (vpravo nahoře) na této adrese https://zapasy.ceskyhokej.cz

https://zapasy.ceskyhokej.cz/


První přihlášení ze strany klubu:

• první přihlášení do Systému zápasů musí za klub provést z bezpečnostních 
důvodů osoba, která má oprávnění klubového správce do Registračního systému

• přihlášení lze provést vyplněním formuláře na https://zapasy.ceskyhokej.cz/novy

(náhled formuláře je k vidění na následujícím slidu)

• o schválení prvního přístupu do Systému zápasů ze strany ČSLH budete 
informování na e-mail, který jste uvedli ve formuláři

https://zapasy.ceskyhokej.cz/novy


Náhled formuláře:



Schválení dalších klubových správců:

• První klubový správce může následně schvalovat další klubové správce – již zcela 
bez odsouhlasení ze strany ČSLH

• proces schvalování probíhá po přihlášení do Systému zápasů zde:



Schválení dalších klubových správců:

Kliknutím na pole aktivovat bude mít nový uživatel za klub přístup do Systému zápasů



Na stejném místě lze klubového správce i deaktivovat:

Kliknutím na pole deaktivovat ztrácí uživatel za klub přístup do Systému zápasů



Na stejném místě lze aktivovat i deaktivovat vedoucí 

jednotlivých kategorií v hokejovém elektronickém zápisu

• ve chvíli, kdy váš vedoucí vyplní formulář, objeví se vám k aktivaci do Malého 
hokejového zápisu

• kliknutím na pole upravit může Klubový správce kdykoliv upravit (přidat x odebrat ligu) 
odpovědnost daného vedoucího v Malém hokejovém zápisu

• kliknutím na pole deaktivovat ztrácí uživatel za klub přístup do Malého hokejového zápisu



Všeobecné – nastavení informačních mailů k zápasům:

• po kliknutí na Moje soutěže si každý uživatel může nastavit, k jakým soutěžím, ve 
kterých působí jeho klub, má dostávat informační maily k jednotlivým zápasům



Nastavení termínu a času u utkání v rozsahu

• řídící orgán soutěže dal do systému utkání v rozsahu (zdůrazněno šedou barvou), je 
potřeba ho upřesnit



Nastavení termínu a času u utkání v rozsahu

• klikněte na navrhnout termín, 2. a 4. řádek smažte, do třetího napište čas úvodního 
buly



Nastavení termínu a času, pokud vám zadaný rozsah 

nevyhovuje
• pokud vám termín nevyhovuje, nastavte 1. a 3. řádek s novým termínem
• v tu chvíli musíte vepsat důvod změny a počkat na odsouhlasení soupeřem a řídícím 

orgánem



Změna termínu zápasu

• pokud vám termín nevyhovuje, nastavte 1. a 3. řádek s novým termínem
• v tu chvíli musíte vepsat důvod změny a počkat na odsouhlasení soupeřem a řídícím 

orgánem



Výměna pořadatelství

• pokud se dohodnete s druhým týmem na výměně pořadatelství, klikněte na 
oranžovou ikonu



Výměna pořadatelství

• následně vyplňte, který zápas jste vybrali pro výměnu, a nastavte termín a čas 
vašeho domácího utkání (pokud víte i u soupeře, lze nastavit také)



Nastavení turnajů v minihokej

• pořadatel turnaje může nastavovat datum všech utkání na turnaji (pokud jsou v 
rozsahu) – tzn. Příbram může nastavit i utkání Černošic, protože turnaj pořádá



Exporty pro kluby

• chcete jednoduše poslat přehled zápasů v měsíci svému autobusovému dopravci?
• cokoliv si nyní pomocí filtrů zobrazíte na zapasy.ceskyhokej.cz, můžete si i 

vyexportovat do excelu 



Kontrola odehraných zápasů vzhledem k střídavým startům

• starty jakéhokoliv hráče si nyní můžete ověřit po kliknutí na tlačítko Starty hráčů


