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VV a STK KNS Střední Čechy 1.10.2021 

Návrh na změny Rozpisu dlouhodobých soutěží KNS 

Vážení členové VV a STK 

Zasíláme vám za náš klub návrhy na úpravu Rozpisu dlouhodobých soutěží KNS pro rok 2022. 

Jedná se o tyto návrhy změn: 

1. Rozpis soutěží družstev mužů – změny upřesnění a doplnění nadřízených předpisů 

Navržená změna: 

Minimální počet hráčů družstva pro utkání krajského přeboru mužů je stanoven na 4. 

Zdůvodnění návrhu: 

Počet účastníků krajských soutěží ubývá velmi rychlým tempem. Zatímco ještě v roce 2014 čítaly 

celkem 16 družstev, poté nastal zásadní pokles (13 – 2015, 12 – 2016, 14 – 2017, 13 – 2018, 10 – 

2019, 8 – 2020). V letošním roce již soutěž hraje pouze 7 družstev, tj. 44 % původního stavu. 

K tomu, nalejme si čistého vína, je odhadem cca 15 % utkání ve skutečnosti odehráno jen na papíře.  

K podobné situaci došlo v nejvyšší soutěži mládeže - dorostenecké lize, která byla dlouho hrána 

na min. 6 hráčů pro utkání. Tam dokonce v roce 2015 došlo k situaci, kdy soutěž mohla být zrušena, 

protože avizovaný počet zájemců nesplňoval podmínku pro vypsání soutěže. Po okamžité změně 

podmínek (snížení na 4 hráče pro utkání) se soutěž podařilo nejen zachránit, ale postupně během 

pár let rozvíjet. Letos hraje dorosteneckou ligu už 14 družstev. 

Pokud by některý klub měl k dispozici velký počet hráčů, může do soutěže zařadit dvě družstva – 

viz příklad Modřic v dorostenecké lize. 

2. Rozpis soutěží družstev mládeže – termínová listina 

Navržená změna: 

Prezence na turnaji krajského přeboru mládeže do 9:45, začátek turnaje v 10:00. 

Zdůvodnění návrhu: 

V současnosti turnaje mládeže trvají cca 4-6 hodin. Při vzdálenostech ve Středočeském kraji 

(největší z krajů) a prezentaci účastníků do 8:45 je někdy nutné, aby trenéři a děti vstávali již po 6. 

hodině. Při délce trvání turnajů toto považujeme za zbytečně brzké. Posun o jednu hodinu by 

ničemu neuškodil a naopak bude více respektovat biorytmus dětí. 

Se sportovním pozdravem 

 


