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1  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

1.1 PŮSOBNOST ROZPISU 

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:  a) Krajský přebor (dále jen KP) družstev mužů 

    b) Krajský přebor (dále jen KP) družstev mládeže 
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1.2 NADŘÍZENÉ A SOUVISEJÍCI 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) 

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. 

e) Rozlosování dlouhodobých soutěží KNS (dále jen Rozlosování) 

f) Termínový kalendář KNS 
 

1.2.1 UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL – SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ 

 UTKÁNÍ, POČET DOPADŮ MÍČE, SET, BODOVÁNÍ, POŘADÍ ZÁPASŮ  

 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– čtvrtfinále, semifinále, utkání o 

3.místo a finále 

 g) bodování utkání: výhra 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů a kontumace -1 bod 

 h) pořadí zápasů – základní část 

 

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 

 

 i) pořadí zápasů – play – off, čtvrtfinále, semifinále, utkání o 3.místo a finále 

 

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: jednotlivec domácích  -   jednotlivec 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 

 

1.2.2 UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL – SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLÁDEŽE 

 POČET DOPADŮ MÍČE, VÝŠKA SÍTĚ  

a) Družstvo včetně náhradníků v sestavě nad 15 let věku bude startovat jako  

    dorostenecké družstvo a tím budou pro něj platit dva dopady míče.  
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b) Družstvo včetně náhradníků v sestavě 15 let a mladší bude startovat jako žákovské  

    družstvo a tím budou pro něj povoleny tři dopady míče.  

c) Družstvo včetně náhradníků smíšené z hráčů v sestavě nad i do 15 let věku bude  

    startovat jako dorostenecké družstvo a tím budou pro něj platit dva dopady míče.  

d) 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.  

e) Výška sítě na akcích mládeže bude jednotná tj. 110 cm (+/- 2 cm). 

 

1.3 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.: 777264194, e-mail:nohejbalslany@seznam.cz 

 

1.4 HRACÍ DNY A HODINY 

 

Soutěž KP družstev mužů KP družstev mládeže 

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. Pro poslední 

kolo základní části platí termíny a časy zahájení dle Rozlosování a je možná změna 

specifikace pouze jako předehrávka! 

 

** Pokud Řídící orgán soutěže nerozhodne jinak či nestanoví jinak Rozlosováním 

soutěže. Možná dohoda o změně specifikace utkání v termínu stanoveném (do 

11.4.2023) VV KNS je osvobozena od poplatku. Po tomto termínu každá změna 

specifikace utkání již s poplatkem.  

 

*** Platí pouze pro dny uvedené v termínovém kalendáři. 

 

1.5 DALŠÍ UPŘESNĚNÍ K DLOUHODOBÝM SOUTĚŽÍM 

 

1.5.1 NÁKLADY 

Družstva v soutěžích mužů startují na vlastní náklady. V rámci motivačního programu 

družstev mužů bude odměněn částkou 3.000 Kč nejlepší tým v soutěžích KP družstev mužů. 

Vše po skončení soutěžního ročníku, bankovním převodem. Odměnu sportovní trofejí a 

sportovním materiálem (míč), obdrží první tři týmy KP družstev mužů. V platnosti zůstává 

motivační program ocenění pro nejlepšího hráče v KP družstev mužů (vyhodnotí Komise 

propagace a rozvoje KNS). Upozornění: Družstva mužů 2023, která nepřihlásila mládež do 

soutěží kraje, uhradí na účet KNS určený poplatek za vykoupení povinnosti mládeže ve výši 

3.000 Kč.  

  

V soutěžích mládeže pro rok 2023 proplácí KNS náhradu cestovních výdajů ve výši 

100 % platných tarifů hromadné dopravy, pro jednu dvojici, trojici, jednotlivce a vedoucí.  

Pořadatelé zodpovídají za řádně provedenou fyzickou kontrolu všech hráčů zúčastněných 

družstev. Tyto náhrady obdrží oddíly mládeže bankovním převodem po řádném ukončení 

soutěží 2023.  

mailto:nohejbalslany@seznam.cz
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Odměnu sportovní trofejí obdrží první tři týmy KP družstev mládeže a sportovním materiálem 

(míč), obdrží pouze vítěz KP družstev mládeže a rovněž zůstává v platnosti ocenění pro  

nejlepšího hráče v soutěžích mládeže (vyhodnotí Komise mládeže). 

 

 

1.5.2 HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, ZASÍLÁNÍ ZÁPISŮ O UTKÁNÍCH DRUŽSTEV MUŽŮ A 

VÝSLEDKŮ Z AKCÍ MLÁDEŽE 

 

HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

Povinnosti domácího družstva je do 4 hodin po skončení utkání nahlásit výsledek  

SMS zprávou (příklad: utkání č.5 Vrdy – Čelákovice B 5:5) na telefonní číslo:  

775615685, z tohoto čísla budou příchozí SMS zprávy automaticky přeposlány na  

emailovou adresu: knszapis@email.cz 

  

ZASÍLÁNÍ ZÁPISŮ O UTKÁNÍCH DRUŽSTEV MUŽŮ 

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! 

 

 ZASÍLÁNÍ VÝSLEDKŮ Z AKCÍ MLÁDEŽE 

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. 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. 

 

 

1.6 ZÁVAZNÉ TERMÍNY – SPLNĚNÍ PODMÍNEK 

Jednotlivé termíny jsou závazné pro všechny. Při nedodržení těchto termínů hrozí mimo 

udělení finančního postihu i pozastavení soutěžní činnost.  

 

Povinnost Do termínu 

1. přestupní termín  15. - 31.1.2023 

Odevzdání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů a mládeže 28.2.2023 

Zaplacení startovného do soutěží družstev mužů (na účet ČNS !) 28.2.2023 

mailto:knszapis@email.cz
mailto:knszapis@email.cz
mailto:knszapis@email.cz
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Zaslání Rozlosování soutěží družstev mužů družstvům KP 15.3.2023 

Zaplacení platby za vykoupení povinnosti mládeže  14.4.2023 

Zaplacení licenčních poplatků družstev mužů a mládeže (na účet  

ČNS !) 

14.4.2023 

Zaslání dokumentů (Zpravodaj KNS 2023) 6.4.2023 

Zaslání Rozpisů soutěží mládeže a mužů KNS na ČNS 30.4.2023 

Zaslání Rozpisů řízených soutěží ONS na KNS 30.4.2023 

Možné ukončení hostování 30.6.2023 

2. přestupní termín 15. - 31.7.2023 

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS na KNS 31.10.2023 

Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS 15.11.2023 

Zaslání formuláře plnění KNS na ČNS 30.11.2023 

Zaslání žádosti o převedení soutěží 2024 31.1.2024 

 

 

1.7 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: 2702124015/2010. 

 

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,   

dokumentace z mládežnických akcí…) a provádění plateb (startovné,  

licenční poplatky, vykoupení povinnosti mládeže a finančních postihů)  

v předepsaných termínech 

200 Kč 

Chybná/neúplná dokumentace z mládežnických akcí. 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 200 Kč 

Neúčast na jednání VH, Shromáždění 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 
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2  SOUTĚŽE  
 

2.1 KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV MUŽŮ 

 

2.1.1 SYSTÉM SOUTĚŽE 

Hracím dnem je sobota se začátkem v 09.00 hod. Výjimka v čase zahájení domácích utkání u 

družstev, která to uvedla v přihlášce do soutěže. Výše uvedené časy zahájení domácích utkání  

platí i pro část play – off soutěže. Ostatní změny jsou povoleny pouze v souladu se SŘ ČNS,  

viz Specifikace utkání. Družstvo musí nastoupit do utkání nejméně se šesti hráči uvedenými z  

elektronické soupisky v jednotném dresu důkazné břemeno v důkazech nejednotnosti dresu  

stojí výhradně na straně stěžovatele, fotodokumentace apod.). 

 

Základní část o šesti účastnících systémem každý s každým doma a venku 10.kol. Dle pořadí 

po základní části budou družstva nasazena do play – off. Družstva na 1. a 2. místě po základní 

části si zajistí postup přímo do semifinále play – off. Čtvrtfinále odehrají družstva umístěná 

na 3. až 6. místě klíčem: ČF1 (3. proti 6. po základní části) a ČF2: (4. proti 5. po základní 

části). Čtvrtfinále se odehrají na dvě utkání a začne na hřišti lépe umístěného družstva po 

základní části. Vítězové ČF budou hrát SF play – off a poražení se umístí na konečném 5. a 6. 

místě KP družstev mužů, dle pořadí po základní části. 

Semifinále odehrají družstva klíčem: SF1 (1. po základní části proti jednomu z vítězů ČF, 

který se umístil hůře po základní část). SF2 (2. po základní části proti jednomu z vítězů ČF, 

který se umístil lépe po základní části). Semifinále se hraje na jedno vítězné utkání na hřišti 

lépe umístěného družstva po základní části. Vítězové SF budou hrát finále a poražení se utkají 

o konečné 3. a 4. místo. Utkání finále a o 3.místo se hrají na jedno vítězné utkání na hřišti 

lépe umístěného družstva po základní části. Vítěz KP získá titul „PŘEBORNÍK KRAJE 

2023“. 

 

Ze soutěže se nesestupuje, kvalifikace o účast v KP družstev mužů se nekoná a od roku 2021 

je možnost se přihlásit do soutěží kraje družstvům volně bez rozdílu výkonnosti. 

Rovněž od roku 2021 se nekoná kvalifikace o účast ve 2. celostátní lize a je družstvům  

umožněno se přihlásit volně bez rozdílu výkonnosti. 

 

2.1.2 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! 

 
 

2.2 KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV MLÁDEŽE 

 

2.2.1 SYSTÉM SOUTĚŽE 

S ohledem na předpokládané počty podaných přihlášek z minulých let, 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. Doporučení: Řídící orgán KNS povoluje a  
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doporučuje pořadatelům mládežnických akcí v případě účasti min. čtyř družstev ze dvou  

oddílů, a to jak v kategorii dorostu, tak i žáků odehrát soutěž (turnaj) samostatně, pro každou  

věkovou kategorii.  

Soutěž proběhne turnajovým způsobem následně: celkem sedm akcí hraných v různých  

termínech ve složení 3x turnaj trojic, 3x turnaj dvojic a 1x turnaj jednotlivců. Splnění  

povinnosti s účasti na minimálně 5 akcích! Upozornění: Družstva mužů 2022, která  

nepřihlásila mládež do soutěží kraje a soutěží řízených VV ČNS (BDL, pohárové soutěže ..), 

uhradí na účet KNS určený poplatek za vykoupení se z povinnosti mládeže v předepsané výši 

3.000 Kč.  

 

.2.2 PODMÍNKY STARTU 

Minimální počet hráčů uvedených na soupisce družstva mládeže se stanovuje na tři. Účast  

družstev je omezena věkem soutěžících a v soutěžích mohou startovat pouze hráči narozeni v 

r. 2004 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! 
 

2.2.3 BODOVÁNÍ 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 2023“. 

 

Na všechny mládežnické akce 2023 obdrží pořadatelé diplomy v dostatečném počtu pro obě 

kategorie (žáci i dorost). Diplomy budou rozděleny pořadatelům na shromáždění KNS 

v Osnici dne 25.2.2023. 

 

 

3  PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Ruší se všechny předchozí Rozpisy dlouhodobých soutěží VV KNS. 

 

Pro případ vládních, nebo jiných opatření, které omezí sportovní a technické podmínky 

soutěží KNS v takové míře, že nebude možné tyto soutěže řádně zahájit v plánovaném 

termínu, bude mít řídící orgán připravené varianty úpravy TK ve vydaném dodatku 

k soutěžím 2023. 

 

 

VŠE O NOHEJBALOVÉM DĚNÍ, AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY A 

REPORTÁŽE ZE    STŘEDOČESKÉHO REGIONU NAJDETE NA 

INTERNETOVÝCH   STRÁNKÁCH WEBU KNS: 

              www.stredoceskynohejbal.cz 
 

      
 

http://www.stredoceskynohejbal.cz/

