
Doplnění hlášení výsleků zápasů krajských soutěží 

Stávající stav: 

Stávající stav je upraven článkem 3.2.13 Zpravodaje KNS pro rok 2016: 

 

3.2.13 Zápisy, hlášení výsledků 

Zápis o utkání zajišťuje vždy domácí družstvo a pokud se domácí družstvo k utkání nedostaví, je 

tato povinnost převedena na družstvo hostující. V případě nedodržení zaslání zápisu o utkání 

některým ze soupeřů do 30 dnů od daného termínu bude provinilému družstvu udělena 

kontumace. Zápis o utkání zasílá v elektronické podobě domácí oddíl do konce prvního 

pracovního dne po jeho skončení na emailovou adresu: knszapis@email.cz 

Povinností domácího oddílu je do 4 hodin po jeho skončení nahlásit SMS zprávou číslo a 

výsledek utkání na STK, tel.:777 264194 ( příklad: skupina A č.1 Osnice - Zvánovice 5:5 ). 

Nepředávat hlášení výsledků utkání telefonicky! 

Poznámka: 

Při nesplnění této povinnosti bude provinilý tým potrestán v souladu s článkem 3.2.8 Pokuty a 

sankce tohoto Zpravodaje. Poznámka: Řídící orgán soutěže doporučuje družstvům archivací 

všech originálů zápisů o utkáních, pro případ řešení možných námitek. 

Grafické znázornění stávajícího stavu: 

 



V loňském ročníku byla zřízena pro zasílání zápisů samostatná adresa KNSzapis@email.cz. Obsah 

tohoto emailu si může kdokoliv prohlédnout na stredoceskynohejbal.cz.  

Smyslem tohoto řešení je to, že adresa se v letech budoucích nebude měnit a zápis je k dispozici 

každému ihned, když ho domácí zašlou. Veřejnost tak nemusí čekat, až je zápis přepsán do podoby 

webových stránek. 

Návrh změny: 

1. Na zasílání výsledků pomocí SMS vyčlenit zvláštní telefoní číslo, na kterém budou příchozí 

SMS automaticky přeposlány na KNSzapis@email.cz. 

2. Umožnit zasílání výsledků do 4 hodin emailem přímo na KNSzapis@email.cz a to buď jen 

výsledků a nebo rovnou s fotografií či skenem zápisu. 

 

Grafické znázornění 

návrhu:Zasílatel tedy 

zůstává povinnost 

nahlásit do 4hod 

výsledek a zaslat zápis, 

ale má více možností 

jak tak učinit: 
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Zasílatel tedy zůstává povinnost nahlásit do 4hod výsledek a zaslat zápis, ale má více možností jak 

tak učinit: 

 Může zaslat pouze jeden email s výsledkem a zápisem do 4 hodin po skončení zápasu. 

 Nebo se chovat jako doposud. Poslat SMS a následně email se zápisem 

 a případně poslat email do 4 hodin s výsledkem a později email se zápisem 

Výsledky budou automaticky zveřejněny a STK bude mít stejný přístup k těmto výsledkům jako 

doposud. 

Technické řešení:  

Zveřejnění obsahu KNSzapis@email.cz a jeho zálohování jsou v provozu rok a fungují spolehlivě. 

Přeposílání SMS na email bude řešeno dedikovaným telefonem s OS Android a instalovanou 

appkou Relay ME. 

Náklady: 

 dedikovaný telefon s androidem – vzhledem k tomu, že lze požít morálně zastaralý přístroj, 

který nemusí být plně funkční … zadarmo; elektroodpad. 

 SIM od oprátora Vodafone s tarifem „Nulový tarif“ s náklady 2kč/rok (tarif je 0, ale jednou 

za 12 měsíců je nutné SIM použít, nejlevější je poslat SMS). 

Výhody: 

 veřejnost má přístup k výsledkům ihned po té, co je zasílatel odešle 

 zasílatel se může chovat jako doposud, žádná změna 

 zasílatel může zaslat pouze jeden email do 4 hod s hlášením výsledku a zápisem; odpadá 

nutnost dvojího hlášení 

 telefoní číslo do let budoucích neměné 

 

 

V Golčově Jeníkově dne 31.1.2017 Michal Němec 
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