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SOUTĚŽE 2020 

HRACÍ DNY A HODINY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH KNS 

Soutěž KP a KS družstev mužů KP družstev mládeže ( dorost, žáci ) 
Sobota 9:00 - 15:00 -- 
Neděle --** 09:00 
Státní 
svátky 

9:00 – 15.00 
--** 

09:00 
*** 

 
* Každé družstvo určí svůj začátek domácích utkání ( vždy v celou půl hodinu, tj. 
např. 9:00, 14:30 apod. ) v tiskopisu přihlášky do soutěže. Řídící orgán soutěže 
tuto skutečnost uvede do aktualizovaného Rozlosování dlouhodobých soutěží. 
Řídící orgán soutěže může v Rozlosování stanovit jiný začátek utkání z důvodu 
předejití časovým kolizím při utkáních družstev „A“/„B“, nebo „C“ jednoho oddílu 
a to na základě předložené žádosti uvedeného oddílu. Ani jedno z těchto 
rozhodnutí není vymahatelné a tudíž pro řídící orgán soutěže povinné. V případě 
startu dvou družstev jednoho oddílu ve stejné soutěži je stanoven jejích vzájemný 
duel na první kolo v Rozlosování dlouhodobé soutěže a to stejné platí i pro 
odvetné utkání těchto družstev. 
 
** Pokud Řídící orgán soutěže nerozhodne jinak či nestanoví jinak Rozlosováním 
soutěže. Možná dohoda o změně specifikace utkání v termínu stanoveném (do 
31.3.2020) VV KNS je osvobozena od poplatku. Po tomto termínu každá změna 
specifikace utkání již s poplatkem.  
 
*** Platí pouze pro dny uvedené v termínovém kalendáři. 

 
ZÁVAZNÉ TERMÍNY KE SPLNĚNÍ PŘEDEPSANÝCH PODMÍNEK SOUTĚŽÍ KNS: 
Jednotlivé termíny jsou závazné pro všechny. Při nedodržení těchto termínů hrozí všem mimo udělení 
finančního postihu i pozastavení soutěžní činnost.  
 

Povinnost Do termínu 

1. přestupní termín  15. - 31.1.2020 

Odevzdání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů a mládeže 31.1.2020 

Zaplacení startovného do soutěží družstev mužů 31.1.2020 

Zaplacení ( dorovnání ) jistin klubů do požadované výše 500 Kč 31.1.2020 

Zaplacení platby za vykoupení povinnosti mládeže  31.3.2020 

Zaslání Soupisů členů družstev mužů a mládeže spolu se  
zaplacením licenčních poplatků  

31.3.2020 

Zaslání dokumentů  ( Zpravodaj, nových průkazek žáků… ) 6.4.2020 

Zaslání Rozpisů soutěží mládeže a mužů KNS na ČNS 30.4.2020 

Zaslání Rozpisů řízených soutěží ONS na KNS 30.4.2020 

Možné ukončení hostování 30.6.2020 

2. přestupní termín 15. - 31.7.2020 

Nahlášení předběžných přihlášek ONS na případnou kvalifikaci o KS 2021 31.8.2020 
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Podání přihlášek přímých účastníků případné kvalifikace o KS 2021 21.9.2020 

Podání přihlášek účastníků kvalifikace o 2. ligu 2021  1.10.2020 

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS na KNS 30.10.2020 

Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS 15.11.2020 

Zaslání formuláře plnění KNS na ČNS 30.11.2020 

Zaslání žádosti o převedení soutěží 2021 31.1.2021 

 

SOUTĚŽE VŠEOBECNĚ: 
Družstvo musí nastoupit do utkání nejméně se šesti hráči uvedenými na soupisce 

v jednotném dresu ( důkazné břemeno v důkazech nejednotnosti dresu stojí výhradně 
na straně stěžovatele, fotodokumentace a pod. ). 

V ročníku 2020 bude částka, pro vykoupení družstev z povinnosti mládeže stejná, 
jako v ročníku 2019. Družstva budou hradit celkem 4.000 Kč. 
Poznámka: Vše na základě výsledků ekonomických ukazatelů vynaložených na mládež  
v letech 2017 – 2019.  Výše částek není v rozporu s platnými předpisy ČNS.  

Rozlosování KP družstev mužů zajistí STK KNS v předepsaném termínu. Od  
tohoto data mají kluby možnost změny specifikace utkání bez poplatku, kterou vyřizuje  
STK KNS a to do termínu 31. března 2020! Po tomto datu každá změna specifikace již  
s poplatkem. Na základě požadavků klubů ohledně času začátku domácích utkání  
uvedených v přihlášce, je STK KNS zanese do Rozlosování soutěží. Tyto časy začátků  
domácích utkání budou platit i pro případnou nadstavbovou část soutěže. 
 

SYSTÉM SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MUŽŮ 2020: 
Hrací model/ systém soutěží dle počtu podaných přihlášek ( termín 31.1.2020 ). 
Variantou bude buďto jedna společná skupina systémem „ každého s každým“, nebo 
systém dvou skupin s nadstavbovou části ( model 2019 ). 
 

SYSTÉM SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MLÁDEŽE 2020 
Na základě výhledu počtu podaných přihlášek družstev mládeže, pro soutěže dorostu i 
žactva budou tyto soutěže nejspíše sloučené do jedné kategorie, tak jak tomu bylo 
v letech 2014 - 2019. Sloučení obou kategorií není v rozporu s platným SŘ ČNS ( článek 
3.2 ) a zněním platné Směrnice plnění povinnosti žen a mládeže ze dne 1.12.2015.  
Upozornění: Pro započítání akce ke splnění povinnosti se musí turnajů/přeborů 
zúčastnit alespoň čtyři družstva ze dvou oddílů! 
Soutěž proběhne turnajovým způsobem následně: Celkem sedm akcí hraných v různých 
termínech ve složení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 3x turnaj dvojic z toho 1x KP 
dvojic a 1x turnaj jednotlivců. V případě dostatečného počtu družstev žáků a dorostu na 
akci proběhnou soutěže v obou kategoriích samostatně. Body budou započteny ze všech 
turnajů. Pro přihlášená družstva s povinností je předepsaná účast mládeže minimálně na 
pěti akcích z celkového počtu sedmi vyhlášených turnajů v Rozpisu KNS.  
Poznámka: Registrační průkazky se budou vyhotovovat v roce 2020 ( kontrola totožno- 
sti ), pouze pro hráče žákovské kategorie, kteří tento průkaz nemají. Stačí zaslat  
naskenované foto. U fota popsat jméno, rok narození a registrační číslo z karty hráče  
( registr ČNS ). Průkazky řešit s ohledem na delší dobu vyřízení v dostatečném  
předstihu.   

 


