
PROPOZICE KE KVALIFIKACI O POSTUP 
DO KRAJSKÉ SOUTĚŽE ( KS ) MUŽŮ 2014  -  STŘEDOČESKÝ KRAJ
( Schválil VV KNS dne 19.9.2013, vyhotovil sekretář KNS )

1. Soutěž:
Kvalifikace družstev mužů – účastní se vítězové Okresních přeborů 2013, příp. družstva na 
dalším pořadí, pokud vítězové či další účast odmítnou ( v souladu se SŘ  čl.3.12.6). Právo 
účasti má rovněž osmé družstvo KS 2013. 
                    
2. Řídící orgán/ pořadatel:
Řídící orgán: VV KNS ( krajský nohejbalový svaz ).Kontaktní osoba: Ing. Peter Rackovský 
( vedoucí kvalifikace ), tel.: 776 245430, email: rackovskypeter@seznam.cz
Pořadatel: Oddíl nohejbalu Vltavský vodník Zvírotice. Kontaktní  osoba: Martin Paták, tel.: 
721 756146, email: martin.p89@email.cz

4. Termín a místo:
5.říjen 2013, Milín ( hala Příbram )
Adresa hřiště: Milín, vedle restaurace Sport, č.p.: 165.K dispozici dva antukové kurty.
Adresa haly: Příbram, ul. Prokopská 337, Příbram 6, Březové Hory ( vchod do haly z náměstí 
J.A. Alise za kostelem ). Případný pronájem haly bude hrazen z finančních prostředků KNS.
Poznámka: Pro vstup do haly pouze obuv na to určená ( nový povrch )!!!
V případě nutnosti bude určen náhradní termín ( termín pro případné dokončení 
kvalifikačních bojů ) oznámen na místě.

5. Předpisy/ podmínky: 
Soutěžní řád nohejbalu, pravidla nohejbalu a tento rozpis určený řídícím orgánem KNS. Pro
účast v kvalifikaci se stanovuje složení kauce ve výši 2.000 Kč do termínu 18.9.2013 a to 
bankovním převodem na účet svazu. Číslo účtu: 157135237/0600. Konstantní symbol: 0379, 
variabilní symbol: 260009. Kauce bude účastníkům v případě účasti v kvalifikaci vrácena 
bankovním převodem. Vedoucí družstev budou mít na kvalifikaci k dispozici kopii dokladu o
zaplacení kauce. V případě neúčasti přihlášeného družstva bude 50 % částky kauce předáno 
pořadateli, jako částečná náhrada ztráty související z neúčasti družstva a 50 % zůstává 
majetkem KNS. 
Další podmínkou je podání řádné přihlášky ( jednotný tiskopis ) do kvalifikace a to 
elektronicky/poštou do termínu 18.9.2013 na email/adresu sekretáře svazu: p. Peter 
Rackovský, Žitenická 1535, 286 01 Čáslav. 
Tiskopis přihlášky je umístěn na internetových stránkách KNS: www.  stredoceskynohejbal.cz   
Družstva jsou povinna na akci mít platné soupisky družstev pro rok 2013, průkazy totožnosti 
( OP, nebo pas ) a dále pak jednotné dresy hráčů.

6. Rozhodčí:
Deleguje KNS Středočeského kraje.

7. Časový program/ losování:
Prezence družstev v den konání do 08.00 hod., losování 08.15 hod. zahájení prvních utkání 
v 08.30 hod. ( další kola utkání v 11.00 hod., 14.00 hod., 16.30. Časy jsou orientační a řídící 
orgán akce bude časy upřesňovat s ohledem na konkrétní situaci.
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8. Systém kvalifikace:
Podle počtu zúčastněných družstev jedna skupina ( tři účastníci ), nebo vyřazovací systém dle 
losu ( čtyři a více účastníků ). Konkrétní systém kvalifikace viz. samostatná Příloha č.1 těchto 
Propozic. Max. možný počet účastníků pro organizační zabezpečení v jednom dni je sedm.
Samotná utkání se odehrají na devět dílčích zápasů ( bez zápasu jednotlivců ), na dva dopady 
míče a případný třetí set v zápase od stavu 5:5. Utkání končí dosažením pátého zápasového 
bodu (  např. 5:1 .. ). Kterékoliv družstvo, tak může odehrát v rámci kvalifikace maximálně tři 
utkání.
Pořadí zápasů v utkání:
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

9. Postup:
Pořadí určí postupující do KS 2014 a to dle potřeb pro obsazení soutěže na 8 družstev ( jistotu 
postupu má pouze vítěz kvalifikace ). Řídící orgán si vyhrazuje právo změny v počtu 
účastníků pro rok 2014 ( s ohledem na situaci postupu a sestupu do 2. celostátní ligy ). Pro 
postupující družstva platí povinnost jednorázové registrace oddílu/družstva u ČNS a dále pak 
zavedení hráčských registrací do konce roku 2013. Další podmínkou je přihlášení družstva 
mládeže ( kategorie dorost, nebo žáci ) v soutěžním ročníku 2014, případně možnost 
vykoupení mládeže z této povinnosti.

10. Náklady:
Účastníci startují na náklady mateřského oddílu, ubytování není pořadatelem zajištěno. 
Pořadateli kvalifikačních bojů oddílu VV Zvírotice náleží jednorázová organizační odměna ve 
výši 1.000 Kč z finančních prostředků KNS.

11. Občerstvení:
Zajistí pořadatel.

Přílohy: Příloha č.1 - Systém kvalifikace pro čtyři až sedm účastníků.

V Osnici dne 19.září 2013

Ing. Peter RACKOVSKÝ           Mgr. Jiří BERÁNEK
sekretář KNS STK KNS


