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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Mistrovství sv ěta ve stolních hokejích 2008  

 

 
 
Most (15.4.2008) – Nejen kanadský Quebec a Halifax ožijí v květnu hokejovým mistrovstvím světa. Do 
severočeského Mostu se od 8. do 11. května sjedou nejlepší borci, kteří ovládají hokej v jeho nejrůznějších 
stolních podobách. Zimní stadion v Mostě bude hostit Mistrovství světa ve stolních hokejích – Multitable 
2008. 
Ve čtyřech dnech se utkají hráči v billiard-hockeyi (mistrovství světa), air-hockeyi (mistrovství Evropy) a 
táhlových hokejích Chemoplast (mistrovství světa), Luč (mistrovství světa) a Stiga. Všechny jednotlivé 
disciplíny se zároveň započítávají do stolně hokejového víceboje, takzvaného „multitable“. 
„Snahy o intenzivnější mezinárodní rozvoj billiard-hockeye, tedy u nás populárního šprtce, společně s 
dlouhodobou myšlenkou integrace různých stolních hokejů vedly k tomu, že světový šampionát v roce 2008 
se uskuteční jako 2.mistrovství světa v billiard-hockeyi a zároveň jako 1.mistrovství světa ve stolně-
hokejovém víceboji.  Součástí programu  MS budou turnaje jednotlivců i družstev v pěti různých stolních 
hokejích a také největší otevřený turnaj v billiard-hockeyi na světě – United Energy Czech Open,“ uvedl 
Jakub Hasil z Billiard-hockey clubu Most, šéf organizačního týmu MS. 
„Vyzkoušet stolně hokejový víceboj na takové úrovni se podle našich zjištění zatím nikdo nepokusil. Proto od 
něj hodně očekávají jak hráči, tak příznivci všech odvětví tohoto malého sportu,“ dodal. 
Do Mostu přijedou stolní hokejisté z patnácti zemí světa. Mezi největší favority  v billiard-hockeyi budou Češi 
a Švédi, v air-hockeyi Rusové a Španělé, v ostatních kategoriích je možné mistry hledat téměř mezi všemi 
účastníky. Pro evropské hráče bude asi největším oříškem reprezentace, pro ně exotického, Pákistánu. 
Myšlenka Mistrovství světa ve stolně hokejovém víceboji vznikla při jednáních World Table Hockey 
Association (WTHA), tedy Světové asociace stolního hokeje, při 14. mistrovství Evropy v billiard-hockeyi 
2006 v Polsku. Právě tato stolně hokejová disciplína má totiž na evropské scéně největší tradici. Billiard-
hockey, v Česku známý hlavně pod názvem šprtec, přitom patří mezi tradiční české hry. Jeho obdoba je 
zdokumentovaná již v 19.století. Historická proměna z klukovské hry v regulérní sportovní disciplínu nastala 
v roce 1992, kdy se v Brně uskutečnilo první mistrovství Evropy. Od té doby proběhlo celkem patnáct 
kontinentálních šampionátu v osmi různých zemích a v roce 2004 se v Ostravě, v době hokejového MS, 
odehrálo také 1.mistrovství světa.  
Součástí Multitable 2008 v Mostě bude i série doprovodných otevřených turnajů pro veřejnost. Stát se 
součástí vrcholného podniku v billiard-hockeyi, air-hockeyi a táhlových hokejích se tak mohou nejen nejlepší 
světoví hráči, ale i všichni příznivci stolního hokeje. 
 
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE: 
 
Termín:  08.-11.05.2008 
 
Místo konání:  MOST, ČR - zimní stadion 
 
Webová prezentace:  www.multitable2008.com   
 
Hlavní pořadatelé:  Billiard-hockey club Most, o.s.  
  Unie hráčů stolního hokeje 
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Kontakty: Jakub Hasil, vedoucí organizačního výboru MS  
 +420 603 337 054 
 Ondřej Černý, organizační výbor MS 
 +420 724 088 498 
 
 
Zastřešující mezinárodní organizace:  World Table Hockey Association  
 www.billiardhockey.com  
 
Záštita:  Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje  
 Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Mostu 
 
Hlavní partner: United Energy právní nástupce, a. s. 
  
 

Rámcový program sout ěží: 
 
Čtvrtek  08.05.2008 - MS – jednotlivci – air-hockey, táhlové hokeje 
Pátek  09.05.2008 - MS – jednotlivci – billiard-hockey 
  - MS – družstva – billiard-hockey (kvalifikace) 
Sobota  10.05.2008 - United Energy Czech Open – jednotlivci – billiard-hockey 
  - BAPW.CZ Czech Open – jednotlivci – air-hockey  
Neděle  11.05.2008 - MS – družstva – air-hockey, táhlové hokeje, billiard-hockey 
 
Předpokládané po čty ú častník ů: 
Počet účastníků MS: 100 - 150 hráčů a hráček 
Počet zúčastněných zemí: 12 – 15 zemí 
Kategorie:  muži, ženy, junioři, družstva 
 
 

 
 

Mistrovství světa 2008 – http://www.multitable2008.com 
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