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1.                  TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KNS 2021   
Den Datum Akce Poznámky 

neděle 20.6. VH ČNS Nymburk/ 10.00 hod. 

sobota ??? VH KNS Osnice 

sobota 29.5. 
  

neděle 30.5. 
  

sobota 5.6. 1.kolo   

neděle 6.6. KP3 mládeže KNS Český Brod 

sobota 12.6. 2.kolo  

neděle 13.6.   

sobota 19.6. 3.kolo  

neděle 20.6. KP2 mládeže KNS Slaný 

sobota 26.6. 4.kolo  

neděle 27.6.   

sobota 3.7. Náhradní termín  

Letní přestávka  

sobota 28.8. Náhradní termín  

neděle 29.8.   

sobota 4.9. 5.kolo 
 

neděle 5.9. T3 mládeže KNS  Šacung Benešov 

sobota 11.9. 6.kolo  

neděle 12.9. 
 

 

sobota 18.9. Poslední 7.kolo  

neděle 19.9. T2 mládeže KNS  Český Brod 

sobota 25.9. Superfinále KP ( 1 – 2 ),utkání o 3.místo ( 3 – 4 )  

neděle 26.9. T1 mládeže KNS Slaný 

úterý 28.9. Náhradní termín  

sobota 9.10. Kvalifikace o KS 2022  

 

 
2.     ROZLOSOVÁNÍ  DLOUHODOBÝCH  SOUTĚŽÍ  KNS  2021        
2.1    Rozlosování Krajského přeboru družstev mužů – Základní část 

1. KOLO – 5.6.2021 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

  VOLNO ZAJEČOV   

1. 09.30 LIHA JIZ. VTELNO   

2. 09.00 VRDY ČÁSLAV ŠACUNG B   

3. 09.30 NYMBURK ČELÁKOVICE B   
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2. KOLO – 12.6.2021 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

  JIZ. VTELNO VOLNO   

4. 10.00 ZAJEČOV ŠACUNG B   

5. 09.30 LIHA ČELÁKOVICE B   

6. 09.00 VRDY/ČÁSLAV NYMBURK   

3. KOLO 19.6.2021   

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

  ŠACUNG B VOLNO   

7. 10.00 JIZ. VTELNO  ČELÁKOVICE B   

8. 10.00 ZAJEČOV NYMBURK   

9. 09.30 LIHA VRDY/ČÁSLAV   

4. KOLO – 26.6.2021 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

  ČELÁKOVICE B VOLNO   

10. 09.00 ŠACUNG B NYMBURK   

11. 10.00 JIZ. VTELNO VRDY/ČÁSLAV   

12. 10.00 ZAJEČOV LIHA   

5. KOLO – 4.9.20231 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

  VOLNO NYMBURK   

13. 09.00 ČELÁKOVICE B VRDY/ČÁSLAV   

14. 09.00 ŠACUNG B LIHA   

15. 10.00 JIZ. VTELNO ZAJEČOV   

6. KOLO – 11.9.2021 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

  VRDY/ČÁSLAV VOLNO   

16. 09.30 NYMBURK LIHA   

17. 09.00 ČELÁKOVICE B ZAJEČOV   

18. 09.00 ŠACUNG B JIZ. VTELNO   

POSLEDNÍ 7. KOLO ZÁKLADNÍ ČÁST– 18.9.2021 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

  VOLNO LIHA   

19. 09.00 VRDY/ČÁSLAV ZAJEČOV   

20. 09.30 NYMBURK JIZ. VTELNO   

21. 09.00 ČELÁKOVICE B ŠACUNG B   

 
2.2    Nadstavba – Superfinále KP a utkání o 3.místo KP 

 Superfinále  - 25.9.2021 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

22.  1 2   

Utkání o 3. místo -  25.9.2021 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

23.  3 4    
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3.   ROZPIS SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MUŽŮ 2021           
 

3.1 Všeobecná a technická ustanovení 
3.1.1  Působnost Rozpisu dlouhodobých soutěží 
Rozpis dlouhodobých soutěží je platný, pro soutěže středočeského kraje řízených 
Výkonným výborem ( dále jen VV ) Krajského nohejbalového svazu ( dále jen KNS ). 
Jedná se o tyto soutěže: Krajský přebor ( dále jen KP ) mužů. 
 

3.1.2  Řídící orgán soutěže 
Řídícím orgánem soutěží pořádaných středočeským VV KNS je Sportovně – technická komise  
( dále jen STK ) KNS. Kontakt a adresa: Předseda STK: Mgr. Jiří Beránek, Mánesova 1491, Slaný 
274 01, tel.: 777 264194,  e-mail:nohejbalslany@seznam.cz 
 

3.1.3  Nadřízené a související předpisy 
a) Stanovy ČNS vč. dodatků ( dále jen Stanovy ) 
b) Soutěžní řád ČNS vč. dodatků ( dále jen SŘ ) 
c) Pravidla nohejbalu vč. dodatků ( dále jen Pravidla ) 
d) Disciplinární řád ČNS vč. dodatků ( dále jen DŘ ) 
e) Termínový kalendář ČNS 

Tyto předpisy určují základní legislativní, sportovní a technickoorganizační rámec soutěží 
KNS a jsou závazné pro všechny její soutěže. Rozpis je může v některých bodech změnit, 
upřesnit, nebo doplnit. 

f) Rozlosování dlouhodobých soutěží KNS ( dále jen Rozlosování ) 
g) Termínový kalendář KNS 

 

3.2 Změny, upřesnění a doplnění předpisů 
3.2.1  Herní prostředí a potřeby   
Utkání se hrají na venkovních kurtech s vybavením dle Pravidel. Družstvo není povinné mít 
k dispozici tělocvičnu/halu,  
Opatření COVID – 19: Účastníci utkání jsou povinni dodržovat nařízení vlády ČR 
ohledně pohybu osob a hygieny. Pro pořádání zápasů je povolen maximální počet 100 
osob ( hráči, trenéři, rozhodčí, diváci, pořadatelé atd.). Sportovci při hře nemusí mít 
ochranu dýchacích cest, ostatní osoby na sportovišti ( včetně trenérů ) ano, po celou 
dobu. Vnitřní šatny a sprchy uzavřeny, toalety používat za zvýšených hygienických 
opatření ( 1 osoba uvnitř ) a po celou dobu utkání musí být k dispozici desinfekční 
prostředky. Družstva před začátkem a po skončení utkání provedou pouze pozdrav bez 
podávání rukou. 
Poznámka: Opatření jsou platná od 5.6.2021 a v případě dalších změn ( uvolňování ) se oddíly 
budou řídit pokyny dle nařízení vlády. 
 

3.2.2  Utkání, zápas, set, bodování a počet dopadů míče 
 a) hraje se na dva dopady míče na zem, jednotlivci jeden dopad 
 b) set končí vždy dosažením desátého bodu 
 c) rozhodující set se hraje od stavu 5:5 
 d) zápas končí dosažením druhého vítězného setu 
 e) utkání končí dosažením šestého zápasového bodu, nebo remízou – Základní část 
 f) utkání končí dosažením pátého zápasového bodu–Superfinále a utkání o 3.místo 
 g) utkání základní části se hraje na deset dílčích zápasů v pořadí: 

 

mailto:nohejbalslany@seznam.cz
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1. zápas: 1.dvojice domácích  –  1.dvojice hostů 
2. zápas: 2.dvojice domácích  -   2.dvojice hostů 
3. zápas: 1.trojice domácích  –   1.trojice hostů 
4 .zápas: 2.trojice domácích  –   2.trojice hostů  
5. zápas: 3.dvojice domácích  -   3.dvojice hostů 
6 .zápas:  jednotlivec domácích  – jednotlivec hostů 
7. zápas: 1.trojice domácích  –   2.trojice hostů 
8 .zápas: 2.trojice domácích  –   1.trojice hostů  
9. zápas: 1.dvojice domácích  –  2.dvojice hostů 
10. zápas: 2.dvojice domácích  -   1.dvojice hostů 

 
 h) bodování utkání: výhra 2 body 
    remíza 1 bod 
    prohra 0 bodů 
    kontumace -1 bod    

 
 i) utkání Superfinále a o 3.místo se hraje na devět dílčích zápasů v pořadí: 

 
1. zápas: 1.dvojice domácích  –  1.dvojice hostů 
2. zápas: 2.dvojice domácích  -   2.dvojice hostů 
3. zápas: 1.trojice domácích  –   1.trojice hostů 
4 .zápas: 2.trojice domácích  –   2.trojice hostů  
5. zápas: 3.dvojice domácích  -   3.dvojice hostů 
6. zápas: 1.trojice domácích  –   2.trojice hostů 
7 .zápas: 2.trojice domácích  –   1.trojice hostů  
8. zápas: 1.dvojice domácích  –  2.dvojice hostů 
9. zápas: 2.dvojice domácích  -   1.dvojice hostů 
 

 
3.2.3 Řízení soutěže 
Řídícím orgánem soutěže je STK nohejbalu středočeského kraje. Termínový kalendář má 
závazné termíny. Pokud se utkání v daném termínu neodehraje/nedohraje ( špatné počasí, 
terén… ), musí se obě družstva dohodnout na přesném náhradním termínu ( uvedením v 

zápisu o utkání a kopii zápisu nedohraného zápasu odeslat na adresu: knszapis@email.cz 
do konce prvního následujícího pracovního dne ). V případě, že se družstva nedohodnou na 
termínu dohrávky bude tento termín určen řídícím orgánem STK.  Družstvu ( oběma 
družstvům ), které k utkání nenastoupí, bude udělena kontumace výsledku. Pokud k utkání 
nenastoupí domácí družstvo, je povinno uhradit cestovné náklady pro 6 hráčů hostujícího 
družstva ve výši platných tarifů hromadné dopravy, které stanoví hospodář svazu. 
 

3.2.4  Podmínky účastníků soutěží 
a) Oddíl/klub řádně provedl registraci u ČNS. Řízení soutěží výhradně přes  

zaběhnutý registr ČNS ( hráčské karty ) s licencováním všech hráčů  
startujících v soutěžích KNS a jeho aplikací k tvorbě elektronických soupisek.  
Vlastní provedení hráčských registrací je věcí v samotném zájmu  
oddílů/ klubů a proto splnění této povinnosti stojí výhradně na jejích straně!  
 

b) Řádně vyplněná přihláška družstev mužů ( jednotný tiskopis ) do soutěže a zaplacení  
startovného ve výši 300 Kč. Řádně vyplněná přihláška družstva mládeže ( jednotný 
tiskopis ) do soutěže do 28.2.2021. 

mailto:knszapis@email.cz
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c)  Povinností všech družstev mužů startujících v dlouhodobých soutěžích řízených  

středočeským VV KNS je mít družstvo mládeže a to v minimálně předepsaném  
počtu účastí na přeborech a turnajích, nebo v dorostenecké lize, v soutěži žen a  
poháru mládeže ČNS. Vše v souladu se Směrnicí č.2/2016 Rozvoj mládeže a  
žen platnou od 1.12.2015. Neúčast mládeže lze vykoupit poplatkem ve výši 2.000 Kč  
na konto svazu a to nejpozději do termínu 5.6.2021. Při nedodržení jedné z výše  
uvedených podmínek, je družstvu pozastavena soutěžní činnost.  
 

d) Zaslání Soupisu členů družstva mužů/mládeže ( elektronicky ) na email.  
adresu sekretáře KNS: rackovskypeter@seznam.cz, v termínu do 5.6.2021.  
Soupis bude obsahovat jména a příjmení hráčů/ funkcionářů, čísla registrací  
( číslo uvedené na hráčské kartě – registr ČNS ), datum narození  a výše částky  
licenčního poplatku dle věkové kategorie.  
Minimální počet hráčů uvedených na Soupisu družstva mužů se stanovuje  
na šest . Tiskopis Soupisu je umístěn na webových stránkách KNS, kde je rovněž  
umístěn vzorový Soupis.  
 

e) Zaplacení ročního licenčního poplatku všem členům družstva oddílu ( hráčům,  
trenérům, vedoucím atd. ), uvedených na Soupisu družstev startujících v soutěžích  
řízených VV KNS a to bez rozdílu kategorie – muž, žena, dorostenec a žák do  
termínu 5.6.2021. Výše tohoto poplatku je stanovena na 200 Kč pro muže a ženy  
a 100 Kč pro hráče mládeže ( ročník narození 2002 a mladší ). Celková výše těchto  
poplatků musí korespondovat s počtem členů družstva uvedených na Soupisu.  
 
Poznámka: Pokud je hráčem na soupisce družstva mužů a soupisce družstva  
mládeže jedná stejná osoba, tak se hradí poplatek pouze jednou a to platí i v případě  
vedoucích družstev. Trenér v soutěžích KNS není povinný a nemusí se tak uvádět. 
  

f) Zachování platnosti registračních průkazů pouze u hráčů mladších 15 let. K tomu  
jsou družstva povinna mimo jiné zaslat na STK: nohejbalslany@seznam.cz  
naskenované foto těchto nových hráčů. Fota popsat jménem, datem narození a  
registračním číslem ČNS. 
 

g) Zaplacení finanční jistiny ( vratné kauce ) u týmů startujících v dlouhodobých  
soutěžích družstev mužů a mládeže KNS do termínu 28.2.2021.  
Výše finanční jistiny je stanovena na 500 Kč a je výhradně majetkem družstva,  
kterému bude po řádně ukončeném soutěžním ročníku převedena do dalšího roku,  
nebo vrácena ( případně zbytek této jistiny/ kauce po odečtení případných postihů ). 

 

3.2.5 Důležité doplnění podmínek účastníků  
 Vedoucí družstev/hráčů středočeského KNS startujících pouze v soutěžích řízených 

VV ČNS si zabezpečí splnění podmínek pro jejich účast v těchto soutěžích. 
 

 Sekretář KNS zajistí zaslání elektronicky Zpravodaje 2021 s Rozpisy soutěží  
družstvům, která splnila všechny podmínky pro účast v soutěžích řízených KNS  
nejpozději do 28. května 2021. STK KNS zabezpečí distribuci nově vyhotovených  
registračních průkazů týmům, pro hráče mladší 15 let nejpozději do konání první 
mládežnické akce dle rozpisu soutěže mládeže. Družstva si jsou ve vlastním zájmu 
zodpovědná za včasné vyřízení platnosti předepsané dokumentace a vše by měla  
řešit v dostatečném předstihu ( platí hlavně pro zasílání Soupisů doplněných o nové 
členy družstva a vystavení nových registračních průkazů hráčů mladších 15 let ). 

mailto:rackovskypeter@seznam.cz
mailto:nohejbalslany@seznam.cz
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3.2.5.1 Závazné termíny pro splnění předepsaných podmínek: 
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. - 
31.1.2021 

Odevzdání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů a mládeže 28.2.2021 

Zaplacení startovného do soutěží družstev mužů 28.2.2021 

Zaplacení ( dorovnání ) jistin klubů do požadované výše 500 Kč 28.2.2021 

Zaplacení platby za vykoupení povinnosti mládeže  5.6.2021 

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

5.6.2021 

Zaslání dokumentů  ( Zpravodaj s rozpisy a rozlosováním… ) 28.5.2021 

Zaslání Rozpisů soutěží mládeže a mužů KNS na ČNS 5.6.2021 

Zaslání Rozpisů řízených soutěží ONS na KNS 30.6.2021 

Možné ukončení hostování 30.6.2021 

2. přestupní termín 15. - 
31.7.2021 

Nahlášení předběžných přihlášek ONS na případnou kvalifikaci o 
KS 2022 

31.8.2021 

Podání přihlášek přímých účastníků případné kvalifikace o KS 
2022 

27.9.2021 

Podání přihlášek účastníků kvalifikace o 2. ligu 2022  bude 
upřesněno 

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS na KNS 30.10.2021 

Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS 15.11.2021 

Zaslání formuláře plnění KNS na ČNS 30.11.2021 

Zaslání žádosti o převedení soutěží 2022 31.1.2022 

 
3.2.5.2 Zasílání předepsaných dokumentů, korespondence a provádění plateb 

SEKRETÁŘI SVAZU: p. Ing. Peter Rackovský, doručovací adresa Žitenická 1535, Čáslav,  
286 01, email: rackovskypeter@seznam.cz, telefon:776 245430: 

 Zasílání přihlášek družstev mužů a mládeže 
 Změny údajů kontaktů klubů (adresa, tel. číslo, email. adresa atd. )  
 Zasílání nově platných registračních karet klubů  
 Změny čísel účtů oddílů  
 Zasílání všech Soupisů družstev mužů i mládeže  
 Zasílání všech potvrzení provedených plateb klubem 
 Získání - prodloužení licencí rozhodčího/ trenéra  

Poznámka: Provádění plateb na účet KNS: 157135237/0600, Variabilní symbol  
šestimístní začínající číslem 26 viz Postup k provádění finančních transakcí z/na účet KNS a 
čísla účtů oddílů, který je k dispozici stránkách: www.stredoceskynohejbal.cz, nebo  
možnost provádění plateb přímo v hotovosti proti potvrzení na pokladním dokladu. 
 

mailto:rackovskypeter@seznam.cz
http://www.stredoceskynohejbal.cz/
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STK SVAZU: p. Mgr. Jiří Beránek, email: nohejbalslany@seznam.cz, Pouze výjimečně na 
doručovací adresu do zaměstnání: Berounská 1292, Unhošť, 273 51, telefon: 777 264194: 

 Zasílání žádostí o Změnu specifikace utkání 
 Zasílání fotek pro tisk nových průkazek žáků, kteří ještě nemají vydaný OP 

Poznámka: 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.   
 
 
KOMISI MLÁDEŽE SVAZU: p. Miloslav Vach, Okružní 677, U. Janovice, 285 04, email:  
miloslav.vach@centrum.cz, telefon: 775557882:  

 Zasílání předepsané dokumentace z mládežnických akcí, tj. výsledkových listin, 
vyúčtování cestovních náhrad, fotek z akce  
( průkazní materiál k účelu plnění Směrnice rozvoje mládeže a žen ČNS ).   

Poznámka: KM KNS pracuje ve dvoučlenném složení. Druhý člen p. Michal Daněk je  
zmocněnou osobou, pro zasílání formuláře s vyhodnocením mládež. akcí na KM ČNS. 
   
 
KOMISI ROZVOJE A PROPAGACE KNS: p. Michal Němec, Komenského 461, G. Jeníkov  
582 82, email: michal.nemec@seznam.cz, telefon: 607672962: 

 Vedení administrace internetové databáze členů ( hráčů a funkcionářů ) oddílů  
sdružených pod KNS, provádění jejích kontroly a následně uzamykání těchto členů  
pro tvorbu elektronických soupisek družstev  

 Vedení veškerých statistických údajů u družstev a jednotlivců mužů 
 Propagace středočeského nohejbalu na základě zasílaných  informací/ článků od  

klubů. Adresa administrátora stránek (zasílání článků):nemec@nohejbal-caslav.cz   
Adresa stránek KNS: www.stredoceskynohejbal.cz 

 
3.2.6  Systém soutěže 
 

a) KP v obsazení 7 účastníků v jedné společné základní skupině. Základní část 7 kol 
systémem“ každý s každým“, jednokolově. Každé družstvo odehraje v základní 
části šest utkání.   
 
Následně nadstavbová část. Jedno hrané utkání superfinále ( 1 – 2 ) a jedno 
hrané utkání o.3.místo ( 3 – 4 ) bez odvet na hřištích lépe umístěných družstev 
po základní části. Pro družstva umístěná na 5. – 7.místě soutěž končí a jejích 
pořadí je určeno dle umístění po základní části. Pořadí a termíny jednotlivých 
utkání jsou dány Rozlosováním viz bod č.2 tohoto Zpravodaje. 
 

b) Hracím dnem je sobota se začátkem v 09.00 hod. Výjimka v čase zahájení  
domácích utkání u družstev: Jiz. Vtelno ( 10.00 hod.), Zaječov ( 10.00 hod. ), Liha 
( 09.30 hod. ), Nymburk ( 09.30 hod. ), Výše uvedené časy  
zahájení domácích utkání platí i pro nadstavbovou část soutěže. 
 

c) Ostatní změny jsou povoleny pouze v souladu se SŘ ČNS, viz Specifikace utkání  
( čl.3.2.9 tohoto Zpravodaje ). 
 

d) Družstvo musí nastoupit do utkání nejméně se šesti hráči uvedenými z elektr. 
soupisky v jednotném dresu ( důkazné břemeno v důkazech nejednotnosti dresu 
stojí výhradně na straně stěžovatele, fotodokumentace apod. ). 

mailto:nohejbalslany@seznam.cz
mailto:miloslav.vach@centrum.cz
mailto:michal.nemec@seznam.cz
mailto:nemec@nohejbal-caslav.cz
http://www.stredoceskynohejbal.cz/


ZPRAVODAJ KNS 2021 

 10 

 

3.2.7 Postup a sestup 
Vítěz KP získá titul „ PŘEBORNÍK KRAJE“. Jeho právo účasti v kvalifikaci o postup do 2.ligy  
ročníku 2022 nebylo v době uzavírky tohoto dokumentu jasné a uzavřeno. Ze soutěže se  
nesestupuje. Pokud se kvalifikace o postup do KP uskuteční, budou se jí účastnit pouze 
nejlepší družstva ONS viz SŘ čl.3.17. Soutěž může být doplňována dle skutečného stavu  
( odstoupení/ převedení soutěží ).    
 
3.2.7.1 Podmínky případné kvalifikace o KS 2022:  

a) Účastnit se kvalifikace mohou pouze družstva jejíchž oddíly provedly řádnou vlastní 
registraci oddílů/ klubů a registraci hráčů ( hráčské karty ) v centrálním registru 
ČNS. Podmínkou je platná elektronická soupiska a s tím spojené zaslání Soupisu 
členů družstva se zaplacením licenčních poplatků za hráče do stanovené výše 200 
Kč/člena družstva na účet KNS.  

Poznámka: V případě, že účastník kvalifikace již hradil v soutěžním roce licenční poplatky  
řídícímu orgánu ONS, je nutné zaplatit pouze případný finanční rozdíl. 

 
b) Příslušné ONS zaslaly řádné Rozpisy svých soutěží 2021 v termínu určeném článkem  

3.2.5.1 tohoto Zpravodaje  
 

c) Pro účast v kvalifikaci se stanovuje složení vratné kauce ve výši 2.000 Kč a  
to úhradou současně s podáním přihlášky do kvalifikace na účet KNS. Kauce bude  
v případě splnění všech podmínek kvalifikace účastníkům vrácena, v opačném  
případě krácena. Vedoucí družstev budou mít k dispozici kopii dokladu o zaplacení  
kauce. V případě neúčasti přihlášeného družstva bude 50% částky kauce předáno  
pořadateli kvalifikace jako částečná náhrada ztráty související z neúčasti družstva a  
50% zůstane řídícímu orgánu tj. majetkem KNS.  
 

d) Jednotlivé ONS zašlou předběžné přihlášky sekretáři KNS nejpozději do 31.8.2021.  
Jistí účastníci ( družstva ) kvalifikace pak zašlou své přihlášky následně ( včetně  
potvrzení o zaplacení kauce ) sekretáři svazu, nejpozději do termínu 27.9.2021.  
Účastníci budou mít na akci k dispozici průkazy totožnosti a doklad ( kopii ) o  
zaplacení nařízené kauce. Prezence družstev proběhne v den konání na určeném  
místě do 08.00 hod.  
 

e) Pořadatel: bude mít k dispozici 2 venkovní kurty s odpovídajícím vybavením a  
v případě nepřízně počasí regulérní halu ( případný nájem hradí KNS ze svých  
prostředků ). KNS včas připraví a elektronicky rozešle všem účastníkům kvalifikace  
propozice a na akci deleguje rozhodčí ( náhrady hrazeny z prostředků KNS ). Rovněž  
náleží pořadateli nárok na jednorázovou organizační odměnu ve výši 1.000 Kč.  
Časový harmonogram a hrací systém bude řídícím orgánem ( pořadatelem ) upraven  
dle počtu obdržených přihlášek. 

 

 
3.2.8 Pokuty a sankce 
Všechny pokuty jsou proviněná družstva povinna zaplatit v termínech určených řídícím 
orgánem ( dle závěrů jednotlivých jednání VV KNS ) a to bankovním převodem na číslo účtu 
KNS:  157135237/0600,  Variabilní symbol šestimístní začínající číslem 26. Postup pro 
vedení plateb viz : Postup k provádění finančních transakcí na účet KNS a čísla účtů oddílů, 
který je k dispozici na stránkách KNS: www.stredoceskynohejbal.cz 
 

http://www.stredoceskynohejbal.cz/
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NESPLNĚNÍ POVINNOSTI – ZA KAŽDÉ PROVINĚNÍ VÝŠE POKUTY 

Nesplnění SMS zprávou nahlášení výsledku utkání.  100 Kč 

Pozdní zaslání, nebo chybně/neúplně vyplněný Zápis o utkání. 100 Kč 

Pozdní zaslání předepsané dokumentace ( Přihláška do soutěže, 
Soupis členů družstva, dokumentace z mládežnických akcí… ) a  
provádění plateb ( startovné, licenční poplatky, vykoupení povinnosti  
mládeže, vratné jistiny/kauce a finančních postihů ) v předepsaných  
termínech 

200 Kč 

Chybná/neúplná dokumentace z mládežnických turnajů a přeborů.  
Navíc pořadatel této akce uhradí do termínu určeného  
řídícím orgánem soutěže cestovné náklady takto poškozeným  
účastníkům akce ve výši platných tarifů hromadné dopravy 

500 Kč 
Stanoví 

hospodář 
svazu 

Každá další neúčast na min. stanoveném počtu akcí mládeže 1.000 Kč 

Nejednotné oblečení ( dres ) na utkání družstev. ( 3.2.6 d ) 200 Kč 

Neúčast na jednání VH, Schromáždění KNS 500 Kč 

Udělení kontumace  1.000 Kč 

Nezaslání zápisu o utkání =  udělení kontumace  1.000 Kč 

*Odstoupení/ vyloučení družstva ze soutěže ( platí i pro mládež ) 5.000 Kč 

*Rozhodnutí řídícího orgánu: V případě prokázané karantény družstva spojené 
s nemocí COVID – 19, která družstvu nedovolí soutěž dokončit, nebude takové družstvo 
nijak sankciováno ( vyloučení…. ) a jeho výsledky budou pouze anulovány.  

 
3.2.9 Změna specifikace utkání 
V souladu s článkem 3.11 SŘ ČNS: Změna specifikace utkání, si můžou družstva podat 
žádost o sehrání utkání v jiném než určeném termínu. Žádost musí být prokazatelně 
doručena elektronicky na předepsaném tiskopisu ( formulář k dispozici na webu KNS ) a to 
písemně do 5 pracovních dnů před oficiálním termínem sehrání utkání, na adresu, nebo 
přímo do rukou předsedy STK.  Každá žádost změny specifikace bude v ročníku 2021 
osvobozena od poplatku! Žádost musí obsahovat písemnou dohodu obou zúčastněných 
družstev! V případě nesplnění těchto výše popsaných podmínek a neodehraní utkání 
v řádném, oficiálním termínu bude udělena kontumace oběma družstvům. Pokud řídící 
orgán soutěže nejpozději 3 dny před oficiálním termínem utkání nesdělí oběma družstvům 
své rozhodnutí k jejích žádosti, považuje se změna za schválenou. 

 
3.2.10  Přestup, hostování, fluktuace 
Upozornění: Veškeré ohlášení přestupů a oznámení hostování vyřizuje výhradně ČNS! 
a) V souladu s platným SŘ ČNS čl.6.2 nesmí hráč ohlásit v jednom přestupním termínu 
více přestupů a rovněž přestup do více oddílů. Po přestupu může hráč ohlásit přestup do  
oddílu, ze kterého přestoupil až po uplynutí doby 12 měsíců. Do jiného oddílu okamžitě. Za  
ohlášení přestupu musí hráč ve prospěch přestupního orgánu ( ČNS ) zaplatit přestupní 
poplatek ve výši 300 Kč určené Směrnicí pro hospodaření ČNS  
 
b) V souladu se SŘ ČNS čl. 3.4 s tímto upřesněním: Hostování hráče platí v průběhu  
jednoho hracího roku a je ukončeno doručením oznámení jeho mateřského oddílu ( MO ) o 
ukončení hostování řídícím orgánům dlouhodobých soutěží, ve kterých startoval a oddílu, 
kde hostoval. Oznámení musí MO doručit prokazatelně, nebo předat osobně proti podpisu 
nejpozději 30.6.2021. Nesplní-li tuto podmínku, považuje se hostování za neukončené a  
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platí do konce daného kalendářního roku. Za ohlášení  hostování musí hráč ve prospěch 
řídícího orgánu, který hostování vyřizoval ( ČNS ) zaplatit poplatek určený Směrnicí pro 
hospodaření ČNS ( 300 Kč ). 
 
c) V souladu s platným SŘ ČNS čl. 3.5 se fluktuací rozumí start hráče v druhém 
družstvu jednoho oddílu během jednoho roku. Fluktuace hráčů je povolena pouze do 
družstva vyšší soutěže a může zde ( v této vyšší soutěži ) odehrát maximálně polovinu 
zbývajících utkání ode dne, kdy byl doplněn na soupisku vyššího družstva. Upozornění: Za 
start fluktuujícího hráče v utkání se považuje až jeho záznam v dílčím zápase utkání. 
Fluktuujících hráčů může v jednom utkání nastoupit pouze maximálně polovina 
z minimálního počtu hráčů pro danou soutěž. 
 

3.2.11 Rozhodování, kompetence 
Jednotlivá utkání rozhodují dva rozhodčí z jednoho oddílu. Začínají pískat vždy hosté. 
V případě, že některé družstvo disponuje rozhodčími s platnou licencí a soupeř nemá 
licencovaného rozhodčího, můžou rozhodovat celé utkání tito rozhodčí s platnou licencí. 
Pouze Řídící orgán soutěže je oprávněn z vlastního popudu na vybraná utkání delegovat 
rozhodčí ( s platnou licencí ).Vedoucí, nebo rozhodčí ( s platnou licencí ) z obou družstev 
mohou provést kontrolu totožnosti hráčů a to ze svého popudu, nebo na žádost některého 
z kapitánů družstev. Tuto kontrolu provedou pouze po zapsání hráčů do zápisu dle  
předložené soupisky družstva před zahájením utkání. Nelze požadovat a následně provádět 
kontroly totožnosti po skončení a v průběhu rozehraného utkání a tím jej přerušit! 

 
3.2.12 Náklady – motivační programy  
Družstva v soutěžích mužů startují na vlastní náklady. V rámci motivačního programu 
družstev mužů budou odměněny nejlepší tři týmy v soutěžích KP družstev mužů: 1.místo –  
3.000 Kč, 2.místo – 2.000 Kč a 3.místo – 1.000 Kč. Vše po skončení soutěžního ročníku,  
bankovním převodem. 
V soutěžích mládeže pro rok 2021 proplácí KNS náhradu cestovních výdajů ve výši platných 
tarifů hromadné dopravy a to následovně: výše 200 % ( dvě vozidla ) a to v případě účasti 
družstva v počtu šest a více hráčů. Pro účast nižší, než šest hráčů zůstávají propláceny 
náhrady ve výši 100 % ( jedno vozidlo ), pro jednu dvojici, trojici, jednotlivce a vedoucí. 
Pořadatelé zodpovídají za řádně provedenou fyzickou kontrolu všech hráčů zúčastněných 
družstev.  
V rámci motivačního programu mládeže za účast alespoň dvou sestav družstva na všech 
vypsaných akcích kraje bude takové družstvo odměněno částkou 1.000 Kč.  
Tyto náhrady obdrží oddíly mládeže bankovním převodem po řádném ukončení soutěží 
2021. 

Zůstává v platnosti náhrada nákladů pořadateli u turnajů/přeborů mládeže a to 
pro případ účasti menší než pět družstev/jednotlivců. Tato finanční kompenzace pro 
pořadatele bude hrazena z prostředků vybraných za neúčast mládežnických družstev/ 
jednotlivců v roce 2021 a to ve výši 250 Kč za každé družstvo/ jednotlivce. Příklad: účast 
čtyř družstev/ jednotlivců tj. náhrada 250 Kč, účast třech družstev/jednotlivců náhrada 
500 Kč, účast dvou družstev/jednotlivců náhrada 750 Kč a účast jednoho 
družstva/jednotlivce náhrada 1.000 Kč. Tyto náhrady obdrží pořádající oddíly bankovním 
převodem po řádném ukončení soutěží 2021. Rovněž zůstává v platnosti motivační 
program mládeže v odměňování sportovním materiálem ( míče ), pro družstva mládeže 
umístěná na medailových pozicích. V soutěži dospělých obdrží odměnu sportovním 
materiálem ( míč ) nejlepší tři týmy dlouhodobé soutěže KP. V platnosti zůstává motivační 
program ocenění pro nejlepší jednotlivce v soutěžích družstev mužů ( vyhodnotí Komise 
propagace a rozvoje KNS ) a ocenění pro nejlepšího jednotlivce v soutěžích mládeže  
(  vyhodnotí Komise mládeže ). 
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3.2.13 SMS hlášení výsledků a zasílání Zápisů o utkáních 
Povinnosti domácího družstva je do 4 hodin po skončení utkání nahlásit výsledek  

SMS zprávou ( příklad: utkání č.5 Šacung B - Liha 5:5 ) na telefonní číslo 775  
615685, z tohoto čísla budou příchozí SMS zprávy automaticky přeposlány na:  

knszapis@email.cz 
 
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 
družstvo do konce prvního pracovního dne po jeho skončení, na emailovou adresu: 

knszapis@email.cz  
Upozornění: Možnost zaslání zápisu o utkání ( naskenovaná verze, nebo fotografie zápisu ) 

a tím i jeho výsledku přímo na knszapis@email.cz a to do 4 hodin po jeho skončení. 
Hlášení výsledku SMS zprávou v tomto případě odpadá! 
 
Poznámka: Při nesplnění výše uvedených povinností, bude provinilý tým potrestán finanční 
pokutou v souladu s článkem 3.2.8 Pokuty a sankce tohoto Zpravodaje.  

 

4. ROZPIS SOUTĚŽÍ KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2021 
Hraje se dle všeobecných ustanovení platných pro soutěž mužů s tímto upřesněním: 

 
4.1 Systém soutěže 
S ohledem na počet podaných přihlášek, pro soutěže dorostu i žactva rozhodl řídící orgán 
KNS sloučit obě věkové kategorie do jedné soutěže. Toto sloučení není v rozporu s  
platnou Směrnici rozvoje mládeže a žen a platným SŘ ( čl.3.2 ) ČNS o podmínkách splnění  
povinnosti mládeže. Soutěž proběhne turnajovým způsobem následně: Celkem pět akcí  
hraných v různých termínech ve složení 2x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 2x turnaj dvojic 
z toho 1x KP dvojic a 1x turnaj jednotlivců. Splnění povinnosti s účasti na min. 3 akcích!  
Upozornění: Družstva mužů 2021, která nepřihlásila mládež do soutěží kraje, uhradí 
na účet KNS určený poplatek za vykoupení povinnosti mládeže ve výši 2.000 Kč 
v předepsaném termínu do 5.6.2021.  
 
Řídící orgán KNS rozhodl: Vše níže uvedené platí bez rozdílu, pro přebory i turnaje. 

 Družstvo včetně náhradníků v sestavě nad 15 let věku bude startovat jako  
dorostenecké družstvo a tím budou pro něj platit dva dopady míče.  

 Družstvo včetně náhradníků v sestavě 15 let a mladší bude startovat jako žákovské  
družstvo a tím budou pro něj povoleny tři dopady míče.  

 Družstva včetně náhradníků smíšená z hráčů v sestavě nad i do 15 let věku budou  
startovat jako dorostenecká družstva a tím budou pro ně platit dva dopady míče.  

 V soutěži jednotlivců bude platit pro hráče nad 15 let jeden dopad míče a pro  
hráče do 15 let věku a mladší povoleny dva dopady míče.  

 Výška sítě na akcích mládeže bude jednotná tj. 110 cm ( +/- 2 cm ). 
 
Doporučení: Řídící orgán KNS povoluje a doporučuje pořadatelům mládežnických akcí  
v případě dostatečné účasti družstev dorostu i žáků odehrát soutěž ( přebor/turnaj )  
samostatně, pro každou věkovou kategorii.  
 

mailto:knszapis@email.cz
mailto:knszapis@email.cz
mailto:knszapis@email.cz
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Body budou započteny ze všech vyhlášených akcí mládeže. Pro ligová družstva mužů řízená 
VV ČNS je rozhodujícím faktorem, pro splnění povinnosti mládeže získání potřebného  
počtu kreditů ( dle úrovně soutěže ), nebo možnost zakoupení těchto potřebných kreditů u 
ČNS. Důkazné břemeno splnění všeobecné povinnosti článku 3.2 SŘ stojí výhradně na  
straně těchto družstev!  
 
Poznámka:  

o Registrační průkazky se budou v roce 2021 vyhotovovat pouze pro hráče mladší 15  
let, kteří tento průkaz nemají. Čísla registrací na těchto průkazkách dle registru ČNS. 

o Směrnice č.2/2016 rozvoje mládeže a žen platná od 1.12.2015 a aktualizovaný SŘ 
ČNS čl.3.2 účinný od 24.5.2021 je k dispozici na webu ČNS.  

 

4.2 Podmínky účasti 
Minimální počet hráčů uvedených na Soupisu družstva mládeže se stanovuje na tři. 
Tiskopis Soupisu je umístěn na webových stránkách KNS. 
Účast družstev je omezena věkem soutěžících a v soutěžích mohou startovat pouze hráči 
narozeni v r. 2002 a mladší. Trojici i dvojici musí tvořit výhradně hráči jednoho družstva. 
Při nesplnění této podmínky, nemá družstvo nárok na zisk bodů za umístění a rovněž mu 
nebude započtena účast na těchto akcích! 
 

4.3 Bodování jednotlivých akcí, vítěz 
1. místo = 9 bodů   4.místo = 4 body 
2. místo = 7 bodů   5.místo = 3 body 
3. místo = 5 bodů   6.místo = 2 body 
Každé další umístění = 1 bod 
Družstvo se ziskem největšího počtu bodů získá titul „ PŘEBORNÍK KRAJE 2021. 
 

4.4 Výsledkové listiny a dokumentace cestovních náhrad 
Kompletní formuláře výsledkových listin a vyúčtování cestovních náhrad řádně  
vyplní a v elektronické podobě odešle do konce druhého pracovního dne od skončení  
akce pořádající oddíl na adresu předsedy Komise mládeže p. Miloslava Vacha  
( tel.: 775557882 ), email: miloslav.vach@centrum.cz 
  
Upozornění: V případě, že pořádající oddíl nezašle úplnou předepsanou dokumentaci 
k proplácení náležitostí z akce, je povinen uhradit kromě stanovené pokuty i cestovní 
náklady poškozeným družstvům ve výši platných tarifů veřejné hromadné dopravy  
( vedoucí + družstvo/ jednotlivec ), které stanoví hospodář svazu ( viz čl. 3.2.8 ). Řídící 
orgán soutěže v tomto případě stanoví termín splnění těchto náhrad z provinění. 
V opačném případě bude proviněnému oddílu/pořadateli zastavená soutěžní činnost! Řídící 
orgán soutěže doporučuje pořadatelům archivací originálů veškeré dokumentace z těchto 
akcí, pro případ řešení možných námitek. 
 

4.5 Náklady 
Viz čl. 3.2.12 tohoto Zpravodaje.  

 
4.6 Termínová listina 

Přebor/turnaj Pořadatel/místo Termín Prezence/začátek 

Krajský přebor trojic Český Brod 6.6.2021 08.45 hod./09.00 hod. 

Krajský přebor dvojic Slaný 20.6.2021 08.45 hod./09.00 hod. 

mailto:miloslav.vach@centrum.cz
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Turnaj trojic Šacung Benešov 5.9.2021 08.45 hod./09.00 hod. 

Turnaj dvojic Český Brod 19.9.2021 08.45 hod./09.00 hod. 

Turnaj jednotlivců  Slaný 26.9.2021  08.45 hod./09.00 hod. 

 

4.7 Další upřesnění pro soutěže mládeže 
V roce 2021 se uskuteční celkem tři Memoriály: KP3 mládeže v Českém Brodě ( Memoriál 
Jaroslava Krále od roku 2009 ) KP2 mládeže ve Slaným ( Memoriál Miroslava Potůčka od 
roku 2010 ) a T3 mládeže v Benešově ( Memoriál Pavla Kočiše  od roku 2015 ). V rámci 
motivačního programu, přispěl KNS na tyto akce pořadatelům předáním trofejí, pro nejlepší 
tři družstva.  Na všechny mládežnické akce 2021 obdrží pořadatelé medaile a diplomy 
v dostatečném počtu pro obě kategorie ( žáci i dorost ). 
 

5. ADRESÁŘ VEDOUCÍCH DRUŽSTEV MUŽŮ, DRUŽSTEV 
MLÁDEŽE A LIGOVÝCH DRUŽSTEV STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
 
5.1 Adresář vedoucích družstev mužů KP 2021   

Oddíl Vedoucí Adresa  Telefon/email Hřiště 

TJ SLAVOJ 
VRDY/ TJ 

SOKOL 
ČÁSLAV 

Mgr. Jan 
HAVRÁNEK 

Lázně 348, 
285 71 

Vrdy 

723 815123 
vranis@post.cz 

 

sportovní, 
stadion 
Vrdy 

SK ŠACUNG    
    BENEŠOV      
        1947 „B“ 

Miloslav 
ZIEGLER 

Masarykovo        
     nám. 154 
256 01Benešov 

774 871527 
 

      mladez@sacung.cz 

Městský 
sport.areál 

Benešov 

NK ZAJEČOV Tomáš 
KEBRDLE 

9. května 335 
267 62  

Komárov 

734 238462 
tomaskebrdle@seznam.cz 

 

Zaječov u 
lidového 

domu 
SK JIZERNÍ 

VTELNO 
Michal 

KAŠPÁREK 

Jiz. Vtelno 110, 
294 31 
Krnsko 

736 434187 
michaldalibor@seznam.cz 

Sportovní 
areál 

Jiz. Vtelno 

TJ  
LOKOMOTIVA  

   NYMBURK 

Michal 
JAVŮREK 

Kolínská 1962, 
288 02 

Nymburk 

723 740835 
ocenasek.jiri@seznam.cz 

Na  
Remanenci, 
Nymburk 

  NK LIHÁ z.s. Petr JAROŠ Plzeňská 53, 
26101 Příbram 

737 580666 
petrjaros@mac.com 

Liha 1  

TJ SPARTAK 
ALUTEC KK  

ČELÁKOVICE 
„B“ 

Petr 
ŠTĚPÁNEK 

 

Na Paloučku290,         
         250 88 
     Čelákovice 

777 778385 
stepis@email.cz 

 
 

Ve Vrbí, 
městský 
stadion 

 
5.2 Adresář vedoucích mládežnických družstev 2021 

Oddíl Vedoucí Adresa  Telefon/email Hřiště 

TJ SOKOL 
SLANÝ 

 

Bc. Jakub 
BERÁNEK 

Šultysova 1570  
274 01 Slaný 

723 263415 
berkaja@centrum.cz 

Tře-
bízského 
625, Slaný 

mailto:vranis@post.cz
mailto:mladez@sacung.cz
mailto:tomaskebrdle@seznam.cz
mailto:ocenasek.jiri@seznam.cz
mailto:mirek.ko@email.cz
mailto:berkaja@centrum.cz
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TJ SLAVOJ 
ČESKÝ BROD 

 

Lukáš 
ČERVENKA 

Komenského 
346, 

282 01 Č. Brod 

774 564446 
lukas.cervenka@dtexpert.cz 

 

Komenského 

516, za 
sport. halou 

SK ŠACUNG    
    BENEŠOV      
        1947 

Miloslav 
ZIEGLER 

Masarykovo        
     nám. 154 
256 01Benešov 

774 871527 
317 763326 

      mladez@sacung.cz 

Městský 
sport.areál 

Benešov 

TJ SOKOL 
KOSTELEC 

n.Č.l. 

Petr 
KRATOCHVÍL 

Konojedy 10, 
281 63 

Konojedy 

775 116518 
info@nohejbalcz.cz 

Konojedy 
100, u 

sokolovny 

TJ SPARTAK 
ALUTEC KK  

ČELÁKOVICE 

Andrea 
ŠEDOVÁ 

 

     Rumunská  
         1455/3,         
         250 88 
     Čelákovice 

775 143110  
   andinkha@seznam.cz 

Ve Vrbí, 
městský 
stadion 

 

 

5.3 Adresář vedoucích ligových družstev středočeského kraje 2021 
Oddíl Vedoucí Adresa  Telefon/email Poznámka 

ČELÁKOVICE 
 
 

Martin 
FLEKÁČ 

Kostelní 42, 
250 88 

Čelákovice 

723 083167 
martinflekacm@pksolvent.cz 

Extraliga 

ŠACUNG  
 
 

Kamil 
KANDA 

 739 302561 
kamil.kytovec@seznam.cz 

Extraliga 
 

ČESKÝ BROD 
 

Jan SÝKORA Sokolovská 
425, 

282 01 Č.Brod 

606 173404 
nohejbal.ceskybrod@email.cz 

1.liga 

PLAZY  Ladislav 
OBORNÍK 

 733 798331 
bluelighting@seznam.cz 

1.liga 

 SLANÝ Bc. Jakub 
BERÁNEK 

Šultysova 
1570, 

274 01 Slaný 

776 295677 
berkaja@centrum.cz 

2.liga 

ČESKÝ BROD 
ŽENY 

 

Lenka 
CIBULKOVÁ 

Tovární 1204, 
282 01 

Český Brod 

604 271923 
nohejbal.ceskybrod@email.cz  

1.liga žen 

ČELÁKOVICE 
ŽENY 

Andrea 
ŠEDOVÁ 

Rumunská 
1455/3 

Čelákovice 

775 143110 
andinkha@seznam.cz 

1.liga žen 

 
5.4 Adresář Okresních nohejbalových svazů 2021 

Oddíl Vedoucí Adresa  Telefon/email Poznámka 

BENEŠOV Bc. Miloslav 
ZIEGLER 

Masarykovo 
Nám. 154 

256 01 Benešov 

774 871527 
ons.benesov@tiscali.cz 

webové stránky ONS 

 

BEROUN Miroslav 
PLECITÝ 

Masarykova 
1399, 268 01 
Hořovice 

603 458644 
miroslav.plecity@seznam.cz 

 

mailto:lukas.cervenka@dtexpert.cz
mailto:mladez@sacung.cz
mailto:info@nohejbalcz.cz
mailto:andinkha@seznam.cz
mailto:martinflekacm@pksolvent.cz
mailto:sacung@sacung.cz
mailto:berkaja@centrum.cz
mailto:sacung@sacung.cz
mailto:andinkha@seznam.cz
mailto:ons.benesov@tiscali.cz
mailto:miroslav.plecity@seznam.cz
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KUTNÁ 
HORA/ 
KOLÍN 

Ing. Peter 
RACKOVSKÝ 

Žitenická 1535, 
286 01 Čáslav 

776 245430 
info@op-kh-ko.wz.cz 
webové stránky ONS 

 

MLADÁ 
BOLESLAV 

Josef 
ĎURČEK 
( STK ) 

Klášter 304, 
294 15 

Hradiště n.J. 

606 104967 
onskmb@seznam.cz 
webové stránky ONS 

 

NYMBURK 
 

Vladimír 
JANŠTA 

Zbožská 907, 
288 02 

Nymburk 

728 703408 
onsnb.admin@email.cz, 

zdenek.kreuz@seznam.cz 

 
 

PRAHA 
ZÁPAD 

 

Předseda 
Jakub FOTR 

STK  
Vilém 

HRACHOVEC 

Adresa STK 
Hasova 3092, 

143 00 Praha 4 

722 553664 
     jakubfotr@volny.cz 

702 005023 
vilemhrachovec@seznam.cz 

 

 
 
5.5 Adresář Výkonného výboru krajského nohejbalového svazu 2021 

Funkce Jméno Adresa  Telefon/email 

Předseda a sekretář 
KNS 

Ing. Peter 
RACKOVSKÝ 

Žitenická 1535, 
286 01 Čáslav 

776 245430 
rackovskypeter@seznam.cz 

STK KNS, 
Řídící orgán 

Mgr. Jiří 
BERÁNEK 

Mánesova1491     
274 01 Slaný 

777 264194  
nohejbalslany@seznam.cz 

Komise mládeže  Miloslav 
VACH  

Okružní 677, 
285 04 

Uhl. Janovice 

775 557882 
miloslav.vach@centrum .cz 

 

Komise mládeže Michal 
DANĚK 

Gen. Janouška 
885/44, 19800 

Praha 9 

720 750979 
michal.danek@spoluzaci.cz 

Komise rozvoje a 
propagace 

Michal 
NĚMEC 

Komenského 
461, 

582 82  
Golčův Jeníkov 

607 672962 
michal.nemec@seznam.cz 
nemec@nohejbal-caslav.cz 
www.stredoceskynohejbal.cz 

 
5.6 Adresa Revizora KNS 

Funkce Jméno Adresa  Telefon/email 

DR Petr KOČIŠ Hlavní 70, 
252 42 

Jesenice 

606 672050 
kocis1@seznam.cz 

5.7 Adresa sekretáře Českého nohejbalového svazu 
Funkce Jméno Adresa  Telefon/email 

Sekretář ČNS Vlastimil 
PABIÁN 

Doručovací adresa: 
ČNS, P.O.Box č.22, 

403 17 Chabařovice 

602 940312 
v.pabian@nohejbal.org 

SÍDLO ČNS: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6.BANKOVNÍ SPOJENÍ:  GEMB a.s. 
Praha, č.ú. 1722408504/0600  v.s. IČO plátce/příjemce. IČO: 45701989, DIČO:  
CZ45701989. 

 

mailto:info@op-kh-ko.wz.cz
mailto:onskmb@seznam.cz
mailto:onsnb.admin@email.cz,
mailto:jakubfotr@volny.cz
mailto:rackovskypeter@seznam.cz
mailto:nohejbalslany@seznam.cz
mailto:michal.nemec@seznam.cz
mailto:nemec@nohejbal-caslav.cz
http://www.stredoceskynohejbal.cz/
mailto:v.pabian@nohejbal.org
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6. RŮZNÉ 
6.1 Termíny zasedání VV KNS 
1.jednání VV  Elektronicky  30.3.2021   16.00 hod. 
VH  KNS  Osnice   *    10.00 hod. 
2.jednání VV  Osnice   30.6.2021*   16.00 hod 
3.jednání VV  Osnice   10/ 2021*   16.00 hod.  
*Termín bude upřesněn 
 

6.2 Bankovní spojení středočeského KNS   
Číslo účtu: 157135237/0600, Variabilní symbol šestimístní začínající číslem 26. 
Postup k provádění finančních transakcí na účet KNS a čísla účtů oddílů, jsou k dispozici na 
stránkách KNS: www.stredoceskynohejbal.cz 
 

6.3 Rozpisy soutěží ONS    
Okresní nohejbalové komise/svazy zašlou elektronickou poštou rozpisy soutěží pro rok 
2021 na emailovou adresu sekretáře nejpozději do: 30.6.2021. 

 

7. TERMÍNOVÁ LISTINA ČNS 2021 
Termíny akcí řízených VV ČNS k dispozici na stránkách svazu: www.nohejbal.org 
 
 
 

VŠE O NOHEJBALOVÉM DĚNÍ, AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY A REPORTÁŽE ZE     
STŘEDOČESKÉHO REGIONU NAJDETE NA INTERNETOVÝCH    
STRÁNKÁCH WEBU KNS: 

              www.stredoceskynohejbal.cz 
 
 

http://www.stredoceskynohejbal.cz/
http://www.nohejbal.org/
http://www.stredoceskynohejbal.cz/

