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1.                    TERMÍNOVÝ  KALENDÁŘ  2013 
DEN DATUM MUŢI ŢÁCI DOROST 

sobota 13.4. 1.kolo     

sobota 20.4. 2.kolo   

neděle 21.4.  
 

 

sobota 27.4.  3.kolo    

neděle 28.4.  
 

 

středa 1.5.  KP3 Stratov KP3 Stratov 

sobota 4.5. 4.kolo   

neděle 5.5.     

středa 8.5.  KP2 Plazy  

sobota 11.5.  5.kolo    

neděle 12.5.  
 

KP2 Slaný 

sobota 18.5.  6.kolo    

neděle 19.5.  T3 Hlavenec  

sobota 25.5.  7.kolo    

neděle 26.5.   T3 Šacung 

sobota 1.6.  8.kolo    

neděle 2.6.  T2 Č. Brod  

sobota 8.6.  9.kolo    

neděle 9.6.   T2 Slaný 

sobota 15.6. 10.kolo    

neděle 16.6.  T3 Čelákovice T3 Čelákovice 

sobota 22.6. 11.kolo    

neděle 23.6.  23.-28.6. VI.LODM  

sobota 29.6. Náhradní termín MČR 2/3 mladších ţáků  

sobota 31.8. 12.kolo   

neděle 1.9.    

sobota 7.9. 13.kolo   

neděle 8.9.  T2 Hlavenec  

sobota 14.9. 14.kolo    

neděle 15.9.   T2 Vrdy 

sobota 21.9. Náhradní termín   

neděle 22.9.  T1 Vrdy  T1 Vrdy 

sobota 28.9. Náhradní termín Pohár ČNS starších ţáků  

sobota 5.10. 
Kvalifikace o KS 2014 – 
ONS Příbram   
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2.ROZLOSOVÁNÍ  DLOUHODOBÝCH  SOUTĚŽÍ  KNS          
2.1. Rozlosování Krajského přeboru družstev mužů 2013 
     

1. KOLO – 13.4.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

1. 09.00 ZVÍROTICE DOBŘÍŠ   

2. 09.00 ŠACUNG B Č.BROD B   

3. 10.00 VRDY NYMBURK   

4. 09.00 VAVŘINEC N.STRAŠECÍ   

2. KOLO – 20.4.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

5. 10.00 DOBŘÍŠ N.STRAŠECÍ   

6. 10.00 NYMBURK VAVŘINEC   

7. 09.00 Č.BROD B VRDY   

8. 09.00 ZVÍROTICE ŠACUNG B   

3. KOLO – 27.4.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

9. 10.00 DOBŘÍŠ ŠACUNG B   

10. 10.00 VRDY ZVÍROTICE   

11. 09.00 VAVŘINEC Č.BROD B   

12. 09.00 N.STRAŠECÍ NYMBURK   

4. KOLO – 4.5.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

13. 10.00 DOBŘÍŠ NYMBURK   

14. 09.00 Č.BROD B N.STRAŠECÍ   

15. 09.00 ZVÍROTICE VAVŘINEC   

16. 10.00 VRDY ŠACUNG B   

5. KOLO.- 11.5.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

17. 10.00 VRDY DOBŘÍŠ   

18. 09.00 ŠACUNG B VAVŘINEC   

19. 09.00 N.STRAŠECÍ ZVÍROTICE   

20. 10.00 NYMBURK Č.BROD B   

6. KOLO – 18.5.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

21. 10.00 DOBŘÍŠ Č.BROD B   

22. 09.00 ZVÍROTICE NYMBURK   

23. 09.00 N.STRAŠECÍ ŠACUNG B   

24. 10.00 VRDY VAVŘINEC   

7. KOLO – 25.5.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

25. 09.00 VAVŘINEC DOBŘÍŠ   

26. 09.00 N.STRAŠECÍ VRDY   

27. 10.00 NYMBURK ŠACUNG B   

28. 09.00 Č.BROD B ZVÍROTICE   
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8. KOLO – 1.6.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

29. 10.00 DOBŘÍŠ ZVÍROTICE   

30. 09.00 Č.BROD B ŠACUNG B   

31. 10.00 NYMBURK VRDY   

32. 09.00 N.STRAŠECÍ VAVŘINEC   

9. KOLO – 8.6.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

33. 09.00 N.STRAŠECÍ DOBŘÍŠ   

34. 09.00 VAVŘINEC NYMBURK   

35. 10.00 VRDY Č.BROD B   

36. 09.00 ŠACUNG B ZVÍROTICE   

10. KOLO – 15.6.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

37. 09.00 ŠACUNG B DOBŘÍŠ   

38. 09.00 ZVÍROTICE VRDY   

39. 09.00 Č.BROD B VAVŘINEC   

40. 10.00 NYMBURK N.STRAŠECÍ   

11. KOLO -22.6.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

41. 10.00 NYMBURK DOBŘÍŠ   

42. 09.00 N.STRAŠECÍ Č.BROD B   

43. 09.00 VAVŘINEC ZVÍROTICE   

44. 09.00 ŠACUNG B VRDY   

12. KOLO – 31.8.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

45. 10.00 DOBŘÍŠ VRDY   

46. 09.00 VAVŘINEC ŠACUNG B   

47. 09.00 ZVÍROTICE N.STRAŠECÍ   

48. 09.00 Č.BROD B NYMBURK   

13. KOLO – 7.9.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

49. 09.00 Č.BROD B DOBŘÍŠ   

50. 10.00 NYMBURK ZVÍROTICE   

51. 09.00 ŠACUNG B N.STRAŠECÍ   

52. 09.00 VAVŘINEC VRDY   

POSLEDNÍ 14. KOLO -14.9.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

53. 10.00 DOBŘÍŠ VAVŘINEC   

54. 10.00 VRDY N.STRAŠECÍ   

55. 09.00 ŠACUNG B NYMBURK   

56. 09.00 ZVÍROTICE Č.BROD B   
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2.2. Rozlosování Krajské soutěže družstev mužů 2013 

  
1. KOLO – 13.4.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

1. 09.00 K. HORA NERATOVICE   

2. 10.00 ÚVALY SADSKÁ   

3. 09.00 OSNICE HLAVENEC   

4. 09.00 PŘIŠIMASY CHABEŘICE   

2. KOLO – 20.4.2013 

čís. utkání čas domácí Hosté výsledek poznámka 

5. 09.00 K. HORA CHABEŘICE   

6. 09.00 HLAVENEC PŘIŠIMASY   

7. 09.00 SADSKÁ OSNICE   

8. 09.00 NERATOVICE ÚVALY   

3. KOLO – 27.4.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

9. 10.00 ÚVALY K. HORA   

10. 09.00 OSNICE NERATOVICE   

11. 09.00 PŘIŠIMASY SADSKÁ   

12. 09.00 CHABEŘICE HLAVENEC   

4. KOLO – 4.5.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

13. 09.00 HLAVENEC K. HORA   

14. 09.00 SADSKÁ CHABEŘICE   

15. 09.00 NERATOVICE PŘIŠIMASY   

16. 10.00 ÚVALY OSNICE   

5. KOLO – 11.5.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

17. 09.00 OSNICE K. HORA   

18. 09.00 PŘIŠIMASY ÚVALY   

19. 09.00 CHABEŘICE NERATOVICE   

20. 09.00 HLAVENEC SADSKÁ   

6. KOLO – 18.5.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

21. 09.00 SADSKÁ K. HORA   

22. 09.00 NERATOVICE HLAVENEC   

23. 10.00 ÚVALY CHABEŘICE   

24. 09.00 OSNICE PŘIŠIMASY   

7. KOLO – 25.5.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

25. 09.00 PŘIŠIMASY K. HORA   

26. 09.00 CHABEŘICE OSNICE   

27. 09.00 HLAVENEC ÚVALY   

28. 09.00 SADSKÁ NERATOVICE   
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8. KOLO – 1.6.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

29. 09.00 NERATOVICE K. HORA   

30. 09.00 SADSKÁ ÚVALY   

31. 09.00 HLAVENEC OSNICE   

32. 09.00 CHABEŘICE PŘIŠIMASY   

9. KOLO – 8.6.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

33. 09.00 CHABEŘICE K. HORA   

34. 09.00 PŘIŠIMASY HLAVENEC   

35. 09.00 OSNICE SADSKÁ   

36. 10.00 ÚVALY NERATOVICE   

10. KOLO – 15.6.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

37. 09.00 K. HORA ÚVALY   

38. 09.00 NERATOVICE OSNICE   

39. 09.00 SADSKÁ PŘIŠIMASY   

40. 09.00 HLAVENEC CHABEŘICE   

11. KOLO – 22.6.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

41. 09.00 K. HORA HLAVENEC   

42. 09.00 CHABEŘICE SADSKÁ   

43. 09.00 PŘIŠIMASY NERATOVICE   

44. 09.00 OSNICE ÚVALY   

12. KOLO – 31.8.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

45. 09.00 K. HORA OSNICE   

46. 10.00 ÚVALY PŘIŠIMASY   

47. 09.00 NERATOVICE CHABEŘICE   

48. 09.00 SADSKÁ HLAVENEC   

13. KOLO  7.9.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

49. 09.00 K. HORA SADSKÁ   

50. 09.00 HLAVENEC NERATOVICE   

51. 09.00 CHABEŘICE ÚVALY   

52. 09.00 PŘIŠIMASY OSNICE   

POSLEDNÍ 14. KOLO 14.9.2013 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

53. 09.00 K. HORA PŘIŠIMASY   

54. 09.00 OSNICE CHABEŘICE   

55. 10.00 ÚVALY HLAVENEC   

56. 09.00 NERATOVICE SADSKÁ   
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3.ROZPIS SOUTĚŽE MUŽŮ 2013           
 

3.1 Všeobecná a technická ustanovení 

 
3.1.1  Působnost Rozpisu dlouhodobých soutěží 
Rozpis dlouhodobých soutěţí je platný pro soutěţe středočeského kraje řízených Výkonným 

výborem ( dále jen VV ) tohoto Krajského nohejbalového svazu ( dále jen KNS ). 

Jedná se o tyto soutěţe: 

a) Krajský přebor ( dále jen KP ) muţů 

b) Krajská soutěţ ( dále jen KS ) muţů 

 

3.1.2  Řídící orgán soutěže 
Řídícím orgánem soutěţí 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) Soutěţní 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 technicko – organizační rámec soutěţí 

KNS a jsou závazné pro všechny její soutěţe. Rozpis je můţe v některých bodech změnit, 

upřesnit, nebo doplnit. 

f) Rozlosování dlouhodobých soutěţí 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. Druţstvo není povinné mít 

k dispozici tělocvičnu/halu, ale pokud ji k dispozici má, můţe se zde utkání odehrát ( rozměry a 

povrch vyhovují Pravidlům ). 

 

3.2.2 Utkání, zápas, set, bodování a počet dopadů míče 
 a) hraje se na dva dopady země, jednotlivci jeden dopad 

 b) set končí vţdy dosaţením desátého bodu 

 c) rozhodující set se hraje od stavu 5:5 

 d) zápas končí dosaţením druhého vítězného setu 

 e) utkání končí dosaţením šestého zápasového bodu, nebo remízou 

 f) utkání se hraje na deset zápasů dle pořadí ze zápisu o utkání  

 g) bodování utkání: výhra 2 body 

    remíza 1 bod 

    prohra 0 bodů 

    kontumace -1 bod    

 

mailto:nohejbalslany@seznam.cz
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3.2.3 Řízení soutěže 
Řídícím orgánem soutěţe je STK nohejbalu středočeského kraje. Termínový kalendář má závazné 

termíny. Pokud se utkání v daném termínu neodehraje/nedohraje ( špatné počasí, terén… ), musí se 

obě druţstva dohodnout na přesném náhradním termínu ( uvedením v zápisu o utkání a kopii zápisu 

nedohraného zápasu odeslat na STK do 48 hodin). V případě, ţe se druţstva nedohodnou na termínu 

dohrávky musí se utkání sehrát za čtrnáct dní v sobotu od  15.00 hodin s výjimkou posledního kola, 

kdy v tomto případě termín jeho odehrání určí řídící orgán soutěţe. Druţstvu ( oběma druţstvům ), 

které k utkání nenastoupí, bude udělena kontumace výsledku. Pokud k utkání nenastoupí domácí 

druţstvo, je povinno uhradit cestovné náklady pro 6 hráčů hostujícího druţstva ve výši platných 

tarifů hromadné dopravy, které stanoví hospodář svazu. 

 

3.2.4  Podmínky účastníků soutěží 
a) Oddíl/klub řádně provedl vlastní registraci u ČNS. Hráči oddílu/ klubu jsou povinni 

provést svoji registraci ( hráčské karty ) v registru ČNS včetně zaplacení registračního 

poplatku ve výši 10 Kč/ člen a to v termínu do konce kalendářního roku 2013! Vlastní 

provedení hráčských registrací je věcí v samotném zájmu oddílů/ klubů a proto splnění této 

povinnosti stojí výhradně na jejích straně! KNS bude pouze nápomocen předáním pokynů 

pro provedení těchto registrací ( spolupráce VV KNS se sekretariátem ČNS ).  Veškeré 

informace ohledně registrací jsou uvedeny v samostatné Příloze č. 5 tohoto Zpravodaje 

2013: Hráčské licence a soupisky – Postupy a evidence. Tyto pokyny vydal a schválil VV 

ČNS. 

 

b) Oddíl/klub řádně uhradil licenční poplatky svých hráčů/ členů na rok 2013 do termínu 

3.3.2013  ( podrobněji viz Podmínky účastníků bod d ). Pozor nezaměňovat tyto licenční 

poplatky ( 50 Kč mládeţ/ 100 Kč dospělí ) s registračními poplatky hráčů ( 10 Kč ) v rámci 

registru ČNS!  

 

c)  Řádně vyplněná přihláška muţů ( jednotný tiskopis ) do soutěţe a zaplacení startovného ve 

výši  1000 Kč pro KP a 800 Kč pro KS do 2.2.2013. 

 

d) Řádně vyplněná přihláška ( jednotný tiskopis ) mládeţe ( dorost/ţáci ) do soutěţe. 

Povinností všech druţstev muţů startujících v dlouhodobých soutěţích řízených 

středočeským VV KNS je mít zastoupení v některé ze soutěţí mládeţe a to ve všech 

přeborech a turnajích, nebo v soutěţi ţen. Neúčast mládeţe lze vykoupit poplatkem ve 

výši 5000 Kč pro KP a 3.000 Kč pro KS na konto svazu a to nejpozději do termínu 

3.3.2013. Při nedodrţení jedné z výše uvedených podmínek je druţstvu pozastavena 

soutěţní činnost. 

 

e) Prokazatelně doručená ( doporučeně poštou ) soupiska druţstva muţů ( jednotný tiskopis,  

dva stejnopisy ). Zaplacení ročního hráčského licenčního poplatku všem hráčům, 

trenérům a vedoucím vedeným na soupisce druţstva startujících v soutěţích řízených VV 

KNS a to bez rozdílu kategorie – muţ, ţena, dorostenec a ţák ( pokud je hráčem na 

soupisce druţstva muţů a soupisce druţstva dorostu jedná, stejná osoba, tak se hradí 

poplatek pouze jednou a to platí i v případě trenérů/vedoucích druţstev ). Výše tohoto 

poplatku byla stanovena na 100 Kč pro muţe a ţeny a 50 Kč pro dorost/ţáky a druţstva 

jsou je povinna uhradit do termínu 3.3.2013.  

Registrační průkazy se budou vyhotovovat pouze novým hráčům v ţákovské kategorii. 

K tomu jsou oddíly/kluby povinny mimo jiné zaslat spolu se soupiskou průkazové foto  

( 3,5x4,5 cm ) těchto nových hráčů. Průkazové fota ze zadu popsat jmény. U ostatních 

hráčů, kterým nebyl v minulosti registrační průkaz vydán se jiţ tyto průkazy nebudou 

vyhotovovat. Všem těmto nově zaregistrovaným hráčům bude řídícím orgánem soutěţe 

vydané jejích číslo hráčské licence s následním uvedením na soupiskách druţstev 

v příslušné kolonce. Registrační čísla, která byla hráčům udělena STK KNS v roce 2010, 
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včetně registračních průkazů zůstanou v platnosti. Hráči se při utkáních mohou 

prokazovat vydaným registračním průkazem z roku 2010, nebo jiným průkazem 

totoţnosti ( OP, pas ). Hráči ţákovské kategorie pouze registračním průkazem.  

Přehled platných licencí bude uveřejňován s uvedením data aktualizace na internetových 

stránkách KNS: www.stredoceskynohejbal.cz. Kolonku registrační číslo na soupisce 

druţstva u nových hráčů vyplní řídící orgán soutěţe. Soupisky vést čitelně, hůlkovým 

písmem. Minimální počet hráčů uvedených na soupisce družstva se stanovuje na šest. 

 

f) Povinnost druţstva uvést na své přihlášce/soupisce druţstva alespoň dva rozhodčí 

s platnou licencí ČNS. Rozhodčí uvádět s číslem platné licence! Při nesplnění této 

podmínky je druţstvo povinné uhradit poplatek 500 Kč do termínu 31.3.2013.  

  

3.2.4.1 Důležité doplnění podmínek účastníků:  
 Při hostování a přestupech hráčů v rámci KNS, hradí v soutěţním roce daný hráč  

licenční poplatek pouze jednou v mateřském oddílu. Při hostování a přestupech hráčů startujících 

v druţstvech a soutěţích vyšších/niţších a to řízených ČNS/ONS ( RNS ), nebo ze soutěţí 

řízených jiným KNS ČR, nemusí hradit středočeskému KNS licenční poplatek ti hráči, kteří tak 

jiţ v daném soutěţním roce provedli v mateřském oddílu ( musí to prokázat potvrzením: volná, 

nepředepsaná forma opatřená razítkem od daného ČNS, ONS, RNS, nebo KNS ) a nezáleţí na 

výši takto zaplacených poplatků. Hráči ţákovské kategorie zaplatí pouze reţijní poplatek za 

vyhotovení registračního průkazu středočeským KNS a to ve výši 50 Kč včetně dodání 

průkazového fota. Toto platí i pro druţstva/hráče u ţáků/dorostu ze středočeského KNS, která/ří 

startují v obou jednorázových i dlouhodobých soutěţích řízených jak KNS, tak i ČNS ( Stratov ).  

V případě změny oddílového členství ( například přestupem, volný hráč…. ) musí tento hráč, 

pokud se jedná o ţáka splnit podmínky pro vydání nového registračního průkazu ( zaplatit 

poplatek 50 Kč, dodat průkazové foto a soupisku nového oddílu ). 

 

 Při fluktuaci hráčů startujících v druţstvech a soutěţích vyšších/niţších a to řízených 

ČNS/ONS ( RNS ) nemusí hradit středočeskému KNS licenční poplatek ti hráči, kteří tak jiţ 

v daném soutěţním roce provedli v mateřském oddílu ( musí to prokázat potvrzením: volná, 

nepředepsaná forma opatřená razítkem od daného ČNS, ONS ( RNS ) a nezáleţí na výši takto 

zaplacených poplatků. Hráči ţákovské kategorie zaplatí pouze reţijní poplatek za vyhotovení 

registračního průkazu středočeským KNS a to ve výši 50 Kč včetně dodání průkazového fota.  

 

 Vedoucí druţstev/hráčů středočeského KNS startujících pouze v soutěţích řízených VV 

ČNS si ve vlastním zájmu zabezpečí splnění podmínek pro účast v těchto soutěţích. 

 

 KNS zabezpečí distribuci potvrzených soupisek druţstev ( muţů i mládeţe ), nově  

vyhotovených  registračních průkazů ţáků a Zpravodaje 2013 s Rozpisy soutěţí druţstvům, která 

splnila všechny podmínky pro účast v soutěţích řízených KNS nejpozději do 31. března 2013. 

Platnost všech průkazek má dobu neurčitou, ale licenční poplatky jsou hrazeny každý rok! 

Pokud některý z hráčů nezaplatí licenční poplatky v následujícím roce, bude platnost jeho licence 

pozastavena. Rozhodujícím kritériem pro start hráče v soutěţích řízených KNS bude stejně jako i 

v jiných sportech platnost hráčské licence v daném soutěţním roce a nestačí pouze uvedení na 

soupisce. Druţstva si jsou ve vlastním zájmu zodpovědná za včasné vyřízení platnosti 

předepsané dokumentace a vše by měla řešit v dostatečném předstihu ( platí i pro vystavení 

nových registračních průkazů ţáků dopsaných  na jejích soupisky druţstev ). 

 

 Pojem volný hráč: Volným hráčem je ten hráč, který zrušil své oddílové členství v oddíle  

mateřském na základě oznámení řídícímu orgánu dané soutěţe ( v našem případě KNS ), nebo 

zaniklo členství celému oddílu. Poslední moţností je, ţe tento hráč nebyl aktivní v oddílu ( nehrál 

mistr.utkání ) po dobu určenou ve Stanovách ČNS a to konkrétně dle čl.2.2 ( 2.2.4 a 2.2.5 ). 
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3.2.4.2 Závazné termíny pro zaslání předepsané dokumentace a zaplacení finančních 

pohledávek: 

Jednotlivé termíny jsou závazné pro všechny vedoucí druţstev/svazů. Při nedodrţení těchto 

termínů bude všem provinilým druţstvům KP a KS pozastavení jejích soutěţní činnost. Pro 

vedení finančních transakcí pouţít číslo účtu KNS ( SKS ): 157135237/0600, Konstantní symbol: 

0379, Variabilní symbol šestimístní začínající číslem 26. Postup pro vedení plateb viz Příloha č.4 

tohoto Zpravodaje: Postup/klíč k provádění finančních transakcí na účet KNS. 

          Do termínu  

Zaslání řádných přihlášek do soutěţí druţstev    2.2.2013 

Zaplacení startovného do soutěţí druţstev  ( 1000 Kč/ 800 Kč )  2.2.2013 

Zaslání soupisek druţstev muţů a mládeţe     3.3.2013 

Zaplacení licenčních poplatků pro rok 2013     3.3.2013 

Zaplacení poplatku za převedení soutěţe     2.2.2013 

Zaplacení kauce za vykoupení mládeţe ( KP 5.000 Kč/ KS 3.000 Kč ) 3.3.2013 

Zaplacení poplatku za vykoupení rozhodčích ( min.2 rozhodčí )  31.3.2013 

Zaslání rozpisů soutěţí ( Zpravodaj 2013, všech soupisek druţstev,  

nových registračních průkazů ţáků …) oddílům KNS, svazům  31.3.2013 

Zaslání rozpisů soutěţí jednotlivých RNS/ONS na KNS   15.4.2013 

Zaslání rozpisů soutěţí muţů a mládeţe KNS na ČNS   31.3.2013 

Nahlášení předběţných přihlášek ONS na kvalifikaci o KS   31.8.2013 

Podání přihlášek účastníků kvalifikace o KS 2014    16.9.2013 

1.Přestupní termín        31.1.2013 

2.Přestupní termín        31.7.2013 

Moţné ukončení hostování       30.6.2013 

Ukončení hostování        31.12.2013 

Zaslání výsledků soutěţí jednotlivých ONS sekretáři KNS   31.10.2013 

Zaslání výsledků soutěţí KNS na ČNS     31.10.2013 

Provedení hráčských registrací oddílů/klubů sdruţených pod KNS, 

dokončení oddílových registrací oddílů/ klubů ve středočeských ONS/ 

RNS a s tím spojených veškerých plateb registr. poplatků na konto ČNS 31.12.2013 

 

 

3.2.4.3 Důležité doplnění k zasílání předepsané dokumentace 

 Zasílání přihlášek druţstev muţů a mládeţe, změny vedoucích, adres těchto druţstev,  

Rovněţ změny účtů oddílů na doručovací adresu sekretáře svazu: p. Ing. Peter Rackovský, 

Ţitenická 1535, Čáslav, 286 01, nebo v elektronické podobě na emailovou adresu: 

rackovskypeter@seznam.cz  

 

 Zasílání ostatní dokumentace tj. všech soupisek druţstev, fotek pro tisk nových  

registračních průkazek ( pouze ţáci ), ţádostí přestupů/ hostování hráčů, změny specifikace 

utkání.. elektronicky na email STK: nohejbalslany@seznam.cz, nebo na adresu: p. Mgr.Jiří 

Beránek, Mánesova 1491, Slaný, 274 01. 

 

 Zasílání dokumentace z mládeţnických akcí ( přeborů/ turnajů ) tj. výsledkových listin a  

vyúčtování cestovních náhrad elektronicky na email předsedy KM: viedfr@seznam.cz, nebo na 

adresu: p .František Viedemann, Pecínovská 91, N. Strašecí, 271 01. 

 

 Pro platnou korespondenci formou elektronické pošty KNS vs. oddíly/svazy, bude  

směrodatná certifikovaná adresa odesílatele/ příjemce. To stejné platí pro čísla účtů druţstev 

k vedení finančních transakcí. Další informace o řízení soutěţí formou Zápisů z jednání VV KNS 

budou zasílány oddílům a svazům pouze elektronicky a k dispozici budou rovněţ na stránkách 

KNS včetně aktualizovaných soupisek. 

 

mailto:rackovskypeter@seznam.cz
mailto:nohejbalslany@seznam.cz
mailto:viedfr@seznam.cz
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 Zůstává povinnost druţstva uvést na své přihlášce/soupisce druţstva alespoň dva rozhodčí  

s platnou licencí ČNS. Rozhodčí uvádět s číslem platné licence! Pokud jsou nepřesnosti 

v registru rozhodčích KNS ( někdo provedl školení mimo KNS ), je povinen toto nahlásit 

neprodleně Komisy rozhodčích a trenérů zastoupenou p. Miloslavem Vachem, tel.: 775 557882, 

nebo email: miloslav.vach@centrum.cz.  Zaslat elektronicky ( naskenovanou ) kopii vydaného 

průkazu rozhodčího/trenéra k ověření. Platný registr rozhodčích KNS je součástí přílohy 

Zpravodaje 2013. 

 

 Provedení plateb na účet KNS ( SKO ): 157135237/0600, Konstantní symbol: 0379,  

Variabilní symbol šestimístní začínající číslem 26. Postup pro vedení plateb viz Příloha č.4 

tohoto Zpravodaje: Postup/klíč k provádění finančních transakcí na účet KNS. 

 

3.2.5  Systém soutěže 
a) Skupina v KP i KS má 8 účastníků 

b) Osm druţstev v jedné skupině sehraje s kaţdým druţstvem dvě utkání, jedno utkání 

doma a jedno venku. Pořadí a termíny jednotlivých utkání jsou dána Rozlosováním.  

c) Hracím dnem je sobota se začátkem v 09.00 hod. Výjimka v čase zahájení domácích 

utkání v 10.00 hod. u druţstev: Vrdy, Nymburk, Dobříš všichni KP ) a Úvaly ( KS ). 

d) Ostatní změny jsou povoleny pouze v souladu se SŘ ČNS, viz Specifikace utkání  

( čl.3.2.8 tohoto Zpravodaje ) s výjimkou posledního kola, kde bude ţádost o Změnu 

specifikace utkání řešena pouze jako jeho předehrávka! 

e) V případě změn v Rozpise soutěţí si STK vyhrazuje právo nařídit termín sehrání 

jakéhokoliv utkání s výjimkou posledního kola, kterého termín nelze měnit!. 

f) Druţstvo musí nastoupit do utkání nejméně se šesti hráči uvedenými na soupisce 

v jednotném dresu ( důkazné břemeno v důkazech nejednotnosti dresu stojí výhradně 

na straně stěţovatele, fotodokumentace apod. ). 

 

3.2.6  Postup a sestup 
Vítěz KP získá titul „ PŘEBORNÍK KRAJE“ s právem účasti v kvalifikaci do druhé ligy 2014. 

Systém kvalifikace a tím počtu účastníků v obou krajských soutěţích ( KP/KS ) bude nastaven 

dle počtu sestupujících/postupujících druţstev do/z 2.ligy a je podrobně popsaný v příloze č.3 

tohoto Zpravodaje 2013. Zde je vytvořeno celkem 6 moţných variant pro systém postupu/sestupu 

ze soutěţí kraje a s tím spojených kvalifikačních turnajů. V případě, ţe přibude po skončení 

kvalifikace o 2.ligu ( odstoupení/převedení soutěţí ) dva a více druţstev, bude vţdy vyšší KP 

druţstev muţů 2013 rozdělen na dvě skupiny po šesti účastnících. Obě soutěţe mohou být 

doplňovány dle skutečného stavu ( odstoupení/převedení soutěţí ) .  

 

3.2.6.1 Podmínky kvalifikace o KS 2014:  

a) Účastnit se kvalifikace mohou pouze druţstva jejíchţ oddíly provedly řádnou vlastní 

registraci oddílů/ klubů a hráčů u ČNS. Příslušné ONS/RNS zaslaly řádné Rozpisy svých 

soutěţí 2013 v termínu určeném článkem 3.2.4.2 tohoto Zpravodaje 2013! 

 

b) Pro účast v kvalifikaci se stanovuje sloţení kauce ve výši 2.000 Kč a to úhradou současně 

s podáním přihlášky do kvalifikace na účet KNS. Tato podmínka platí pro všechny 

účastníky kvalifikace. Kauce bude v případě účasti v kvalifikaci účastníkům vrácena. 

Vedoucí druţstev budou mít k dispozici kopii dokladu o zaplacení kauce. V případě 

neúčasti přihlášeného druţstva bude 50% částky kauce předáno pořadateli kvalifikace 

jako částečná náhrada ztráty související z neúčasti druţstva a 50% zůstává KNS. 

Kvalifikace do KS 2014 se účastní vítězové okresních/regionálních přeborů ( případně 

druţstva na dalším pořadí, pokud vítězové účast odmítnou, vše v souladu se SŘ čl.3.12.6) 

a druţstva KS 2013 ohroţená sestupem dané určeným klíčem některé z moţných variant 

Přílohy č.3 tohoto Zpravodaje: Systém sestupu/postupu, kvalifikace o účast v KS 2014 

mailto:miloslav.vach@centrum.cz
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c) Jednotlivé ONS zašlou předběţné přihlášky sekretáři KNS nejpozději do 31.8.2013 a 

KNS těmto svazům rozešle propozice ke kvalifikaci. Jistí účastníci ( druţstva ) 

kvalifikace pak mohou zasílat své přihlášky následně ( včetně potvrzení o zaplacení 

kauce ) sekretáři svazu, nejpozději do termínu 16.9.2013. Účastníci budou mít platné 

soupisky druţstev na rok 2013, průkazy totoţnosti a doklad ( kopii ) o zaplacení nařízené 

kauce. Prezence druţstev proběhne v den konání na určeném místě do 08.00 hod.  

 

d) Pořadatel: bude mít k dispozici 2 venkovní kurty s odpovídajícím vybavením a v případě 

nepřízně počasí regulérní halu ( případné nájemné 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 ). Rovněţ náleţí pořadateli nárok 

na jednorázovou organizační odměnu ve výši 1.000 Kč. Časový harmonogram a hrací 

systém bude řídícím orgánem ( pořadatelem ) upraven dle počtu obdrţených přihlášek. 

 

 

3.2.6.2 Důležité upozornění 

Na základě Rozpisu dlouhodobých soutěţí ČNS platných od 1.1.2013, vydal ČNS tyto obecné 

podmínky pro kvalifikaci o postup do 2.ligy ( viz. dokument Rozpis dlouhodobých soutěţí ČNS 

pro rok 2013, bod 4.2 ). Podmínky: 

 Základní moţností zúčastnit se  kvalifikace můţe mít jen druţstvo oddílu, které splnilo  

všeobecnou povinnost účastníků dle SŘ 3.1.5 f. Družstva, která využila možnost vyplacení  

( vykoupení ) z této povinnosti dle  SŘ 3.1.5 f se kvalifikace nemohou zúčastnit!!!    

 Pro kvalifikaci do 2.ligy se stanovuje kauce ve výši 5.000 Kč s úhradou současně  

s přihláškou do kvalifikace – tato podmínka platí pro všechny účastníky kvalifikace, tj. včetně 

druţstev vstupujících do kvalifikace z 2.ligy. Kauce bude v případě účasti v kvalifikaci 

účastníkům vrácena. V případě neúčasti nebo kontumaci utkání přihlášeného druţstva bude 50% 

kauce předáno pořadateli kvalifikace jako částečná úhrada ztráty související z neúčastí druţstva, 

50% zůstává ČNS. 

 

 Kvalifikace do 2.ligy se účastní vítězové Krajských přeborů, příp. druţstva na dalším  

pořadí účastníci zašlou na ČNS přihlášku ve stanoveném termínu. 

 Kvalifikační skupiny řídí osoby pověřené ČNS náleţitostí je platná elektronická soupiska  

druţstva předloţená rozhodčímu utkání. 

 Místo kvalifikace bude oznámeno účastníkům ve stanoveném termínu a rozhodčí deleguje  

Komise rozhodčích ČNS, náklady na rozhodčí hradí ČNS. 

 Pokud druţstvo právo na účast v kvalifikaci do vyšší soutěţe odmítne nebo nesplní  

podmínky účasti, jeho právo přechází na nejblíţe za ním umístěné druţstvo v této niţší soutěţi, 

nejhůře však na druţstvo umístěné do třetího místa. Dále bude účast v kvalifikaci nabídnuta 

druţstvům která sestoupila  z 2.ligy. Odmítnou-li účast  i tato druţstva, nabídku účasti obdrţí i 

výkonnostně následující druţstva z vybraných KNS ( splňující všeobecnou  podmínku dle SŘ 

3.1.5 f  ) jejichţ zástupci jiţ práva účasti vyuţili. Teprve po vyčerpání uvedených moţností se 

omezí  počet druţstev v kvalifikaci.  

 

 

3.2.7 Pokuty a sankce 
Všechny pokuty jsou proviněná druţstva povinna zaplatit v termínech určených řídícím orgánem 

( dle závěrů jednotlivých jednání VV KNS ) a to bankovním převodem na číslo účtu KNS:  

157135237/0600, Konstantní symbol: 0379, Variabilní symbol šestimístní začínající číslem 26. 

Postup pro vedení plateb viz Příloha č.4 tohoto Zpravodaje: Postup k provádění finančních 

transakcí na účet KNS. 
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NESPLNĚNÍ POVINNOSTI – ZA KAŽDÉ PROVINĚNÍ VÝŠE 
POKUTY 

Nesplnění SMS zprávou nahlášení výsledku utkání.  100 Kč 

Chybně/neúplně vyplněný zápis o utkání. 100 Kč 

Pozdní zaslání zápisu o utkání a určených dokumentů ( přihláška do 
soutěže, soupiska družstva..). Pozdní zaplacení startovního do soutěží, 
registračních poplatků a ostatních plateb ( vykoupení mládeže .. ). 

200 Kč 

Pozdní zaslání dokumentace z mládežnických turnajů a přeborů. 200 Kč 

Chybně/neúplně vyplněná dokumentace z mládežnických turnajů a 
přeborů. 
Doplnění: Pořadatel této akce navíc uhradí do termínu určeného 
řídícím orgánem soutěže cestovné náklady takto poškozeným 
účastníkům akce ve výši platných tarifů hromadné dopravy 
( vedoucí+družstvo/jednotlivec ) 

500 Kč 
 

Stanoví 
hospodář 

svazu 

Nejednotné oblečení ( dres ) na utkání družstev. ( 3.2.5 f ) 200 Kč 

Neúčast na min. stanoveném počtu pěti turnajů/ přeborů mládeže  
( každá další neúčast na akci ) 

1.000 Kč 

Nezaslání zápisu o utkání – udělení kontumace 1.000 Kč 

Odstoupení/ vyloučení družstva ze soutěže ( platí i pro mládež ) 3.000 Kč 

 

3.2.8 Změna specifikace utkání 
V souladu s články 3.10 a 3.10.4 SŘ ČNS: Změna specifikace utkání, si můţou druţstva podat 

ţádost o sehrání utkání v jiném neţ určeném termínu. Ţádost musí být prokazatelně doručena 

poštou ( doporučeně ), nebo elektronicky na předepsaném tiskopisu ( formulář je umístěn na 

webu KNS ) a to písemně do 5 pracovních dnů před oficiálním termínem sehrání utkání, na 

adresu, nebo přímo do rukou předsedy STK. Ţádost musí obsahovat písemnou dohodu obou 

zúčastněných druţstev! K ţádosti je nutné přiloţit doklad ( kopii ) o zaplacení stanoveného 

poplatku ve výši 100 Kč na účet KNS. Druţstvo si ve vlastním zájmu uschová doklad ( kopii ) o 

zaplacení pro případ moţných nesrovnalostí. V případě nesplnění těchto výše popsaných 

podmínek a neodehraní utkání v řádném, oficiálním termínu bude udělena kontumace oběma 

druţstvům. Pokud řídící orgán soutěţe nejpozději 3 dny před oficiálním termínem utkání nesdělí 

oběma druţstvům své rozhodnutí k jejích ţádosti, povaţuje se změna za schválenou. 

 

3.2.9  Přestup, hostování, fluktuace 
a) V souladu s platným SŘ ČNS čl.6.2 nesmí hráč ohlásit v jednom přestupním termínu více 

přestupů a rovněţ přestup do více oddílů. Po přestupu můţe hráč ohlásit přestup do oddílu, ze 

kterého přestoupil aţ po uplynutí doby 12-ti měsíců. Do jiného oddílu okamţitě. Za ohlášení 

přestupu musí hráč ve prospěch přestupního orgánu dlouhodobé soutěţe zaplatit přestupní 

poplatek ve výši 300 Kč určené Směrnicí pro hospodaření ČNS a to na účet KNS 

 

b) V souladu se SŘ ČNS čl. 3.3 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 soutěţí, ve kterých startoval a oddílu, kde 

hostoval. Oznámení musí MO doručit prokazatelně, nebo předat osobně proti podpisu nejpozději 

30.6.2013. Nesplní-li tuto podmínku, povaţuje se hostování za neukončené a platí do konce 

daného kalendářního roku. Za ohlášení  hostování musí hráč ve prospěch řídícího orgánu 

dlouhodobé soutěţe, který hostování vyřizoval, zaplatit poplatek ve výši určené Směrnicí pro 

hospodaření ČNS ( 300 Kč ). 
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Ohlášené hostování vyřizují  tyto řídící orgány: 

 Řídící orgán ČNS, jde-li o hostování hráče mezi oddíly různých krajů, nebo o hostování 

hráče do oddílu, jehoţ některé druţstvo ( muţů, ţen, dorostu ) startuje v soutěţi řízené 

ČNS. 

 Řídící orgán KNS, jde-li o hostování hráče mezi oddíly různých okresů v něm 

sdruţených, nebo hostování hráče, kterého mateřský oddíl startoval naposledy v něm 

řízených soutěţích KNS, nebo o hostování hráče do oddílu, jehoţ některé druţstvo  

( muţů, ţen, dorostu ) startuje nejvýše v krajském přeboru. 

 Řídící orgán ONS/RNS, jde-li o hostování hráče mezi oddíly v něm sdruţených. 

 

c) V souladu s platným SŘ ČNS čl.3.4 se fluktuací rozumí start hráče v druhém druţstvu 

jednoho oddílu během jednoho roku. Fluktuace hráčů je povolena pouze do druţstva vyšší 

soutěţe a můţe zde ( v této vyšší soutěţi ) odehrát maximálně polovinu zbývajících utkání ode 

dne, kdy byl doplněn na soupisku vyššího druţstva. Pozor změna: Za start fluktuujícího hráče 

v utkání se považuje až jeho start v dílčím zápase utkání. Fluktuujících hráčů můţe v jednom 

utkání nastoupit pouze maximálně polovina z minimálního počtu hráčů pro danou soutěţ. 

 

3.2.10 Rozhodování, kompetence 
Jednotlivá utkání rozhodují dva rozhodčí z jednoho oddílu s platnou licencí. Začínají pískat 

vţdy hosté. V případě, ţe oddíl nemá rozhodčí s licencí, rozhodují celé utkání rozhodčí soupeře 

s platnou licencí. Pouze v případě dohody mezi vedoucími druţstev mohou pískat rozhodčí bez 

licence! Řídící orgán soutěţe je oprávněn z vlastního popudu na vybraná utkání delegovat 

rozhodčí ( s platnou licencí ).Vedoucí, nebo rozhodčí ( s platnou licencí ) z obou druţstev mohou 

provést kontrolu totoţnosti hráčů a to ze svého popudu, nebo na ţádost některého z kapitánů 

druţstev. Tuto kontrolu provedou pouze po zapsání hráčů do zápisu před zahájením utkání. Nelze 

poţadovat a následně provádět kontroly totoţnosti po skončení a v průběhu rozehraného utkání a 

tím jej přerušit! 

 

3.2.11 Náklady 
Druţstva v soutěţích muţů startují na vlastní náklady. V soutěţích dorostu a ţáků pro rok 2013 

proplácí KNS náhradu cestovních výdajů ve výši 100 % a to pro jednu dvojici, trojici, jednotlivce 

a vedoucí. Náhrada nákladů pořadateli u turnajů/přeborů dorostu a ţáků a to pro případ účasti 

menší neţ pět druţstev/jednotlivců. Tato finanční kompenzace pro pořadatele bude hrazena 

z prostředků vybraných za neúčast mládeţnických druţstev/jednotlivců v roce 2013 a to ve výši 

250 Kč za kaţdé druţstvo/jednotlivce. Příklad: účast čtyřech druţstev/jednotlivců tj. náhrada 250 

Kč, účast třech druţstev/jednotlivců náhrada 500 Kč, účast dvou druţstev/jednotlivců náhrada 

750 Kč a účast jednoho druţstva/jednotlivce náhrada 1.000 Kč. Tyto náhrady obdrţí  pořádající 

oddíly bankovním převodem po řádném ukončení soutěţí 2013. Rovněţ zůstává v platnosti 

motivační program mládeţe v odměňování sportovním materiálem ( míče ) pro druţstva, která 

splní 100% účast na všech sedmi ( kaţdá kategorie ) vyhlášených akcích kraje. Navíc v roce 

2013 budou odměněna všechna družstva mládeže jedním míčem po jejím skončení bez 

ohledu na počet absolvovaných akcí, ale to pouze na základě zajištění dostatečné výše  těchto 

finančních prostředků z vykoupení povinnosti mládeţe.  

 

3.2.12 Zápisy, hlášení výsledků  
Zápis o utkání zajišťuje vţdy domácí druţstvo a pokud se domácí druţstvo k utkání nedostaví, je 

tato povinnost převedena na druţstvo hostující. V případě nedodrţení zaslání zápisu o utkání 

některým ze soupeřů do 30-ti dnů od daného termínu bude provinilému druţstvu udělena 

kontumace. Zápis o utkání zasílá v elektronické podobě domácí oddíl do 48 hodin na 

emailovou adresu předsedy STK: nohejbalslany@seznam.cz Řídící orgán soutěţe doporučuje 

druţstvům archivací všech originálů zápisů o utkáních, pro případ řešení moţných námitek. 

mailto:nohejbalslany@seznam.cz
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Povinností domácího oddílu je do 4 hodin po jeho skončení nahlásit SMS zprávou číslo a 

výsledek utkání na STK, tel.:777 264194 ( příklad: utkání KP č.32 Nymburk - Vrdy 5:5 ).  

Na základě ţádosti předsedy STK nepředávat hlášení výsledků utkání  telefonicky! 

 

4. ROZPIS SOUTĚŽÍ KRAJSKÉHO PŘEBORU DOROSTU 2013 
Hraje se dle všeobecných ustanovení platných pro soutěţ muţů s tímto upřesněním: 

4.1 Systém soutěže 
Na základě platného SŘ ( 3.1.5f ) a znění Směrnice č.2/2013 ČNS, platné od 6.1.2013 proběhne 

soutěţ turnajovým způsobem následně: Celkem sedm akcí hraných v různých termínech ve 

sloţení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 3x turnaj dvojic z toho 1x KP dvojic a 1x turnaj 

jednotlivců. Sloučení společně do jednoho termínu pro ţáky a dorost proběhne u dvou turnajů 

trojic ( z toho 1x KP trojic ) a jednoho turnaje jednotlivců. Pro sloučené termíny turnajů žáků 

a dorostu platí, že hráč může startovat pouze na akci žáků, nebo dorostu a ne střídavě 

v obou probíhajících soutěžích! Při nesplnění těchto podmínek nemá druţstvo nárok na zisk 

bodů za umístění a rovněţ mu nebude započtena účast na těchto akcích! 

Body budou započteny ze všech turnajů. Pro přihlášená druţstva v dlouhodobých 

krajských soutěţích muţů je povinná účast mládeţe minimálně na pěti akcích z celkového 

počtu sedmi vyhlášených turnajů Rozpisu KNS v obou kategoriích. Pro ligová druţstva muţů 

řízená VV ČNS, která nemají zařazená do dlouhodobé ligové soutěţe druţstev dorostu nebo ţen 

svá druţstva, mají za povinnost zařadit jedno druţstvo do dlouhodobé soutěţe ţen, dorostu nebo 

ţactva pořádané KNS. Důkazné břemeno splnění všeobecné povinnosti článku 3.1.5 f stojí 

výhradně na straně družstev! Při celkovém počtu účastí druţstva mládeţe na turnajích niţším 

neţ 5 je druţstvo muţů ( VV ČNS ) a druţstvo mládeţe ligového týmu ( VV KNS ) ze soutěže  

vyloučeno! Dva dopady v soutěţi dvojic, trojic a jeden dopad v soutěţi jednotlivců. 

Poznámka:  

a) Registrační průkazky se budou vydávat v roce 2013 pouze v ţákovské kategorii a to pro nové 

hráče, kteří tento průkaz nemají. 

b)  Směrnice č.2/2013 O povinnosti plnění mládeţe dle SŘ ČNS čl.3.1.5f platná od 6.1.2013 je 

k dispozici na webu ČNS. Směrnici obdrţely elektronicky ( dne 8.2.2013 ) všechny oddíly a 

svazy středočeského KNS jako samostatnou Přílohu spolu se Zápisem z VH KNS.  

 

4.2 Podmínky účasti 
Účast druţstev je omezena pouze věkem soutěţících a v dorosteneckých soutěţích mohou 

startovat pouze hráči narozeni v r. 1994 a mladší. Trojici i dvojici musí tvořit výhradně hráči 

jednoho druţstva. Pro sloučené termíny turnajů žáků a dorostu platí, že hráč může startovat 

pouze na akci žáků, nebo dorostu a ne střídavě v obou probíhajících soutěžích! 
Při nesplnění těchto podmínek nemá druţstvo nárok na zisk bodů za umístění a rovněţ 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 

Kaţdé další umístění = 1 bod 

Do celkového bodování budou jednomu druţstvu započteny body za jednu trojici, dvě dvojice a 

dva jednotlivce z kaţdého přeboru, nebo turnaje. Druţstvo se ziskem největšího počtu bodů získá 

titul „ PŘEBORNÍK KRAJE 2013. 

 

4.4 Výsledkové listiny a dokumentace cestovních náhrad 
Kompletní formuláře výsledkových listin a vyúčtování cestovních náhrad řádně vyplní a 

v elektronické podobě odešle do 48 hod.  pořádající oddíl na adresu předsedy komise 

mládeže: viedfr@seznam.cz Upozornění: Pokud  pořádající oddíl nezašle úplnou předepsanou 

mailto:viedfr@seznam.cz
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dokumentaci k proplácení náleţitostí z akce, je povinen uhradit kromě stanovené pokuty i 

cestovní náklady poškozeným druţstvům ve výši platných tarifů veřejné hromadné dopravy  

( vedoucí + druţstvo/ jednotlivec ), které stanoví hospodář svazu. Řídící orgán soutěţe v tomto 

případě stanoví termín splnění těchto úhrad z provinění. V opačném případě bude proviněnému 

oddílu/pořadateli zastavená soutěţní činnost! Řídící orgán soutěţe doporučuje pořadatelům 

archivací originálů veškeré dokumentace z těchto akcí pro případ řešení moţných námitek. 

 

4.5 Náklady 
Viz čl. 3.2.11 tohoto Zpravodaje.  

Do formuláře cestovních náhrad uvádět: 

Přebor/turnaj trojic: vedoucí + tři hráči 

Přebor/turnaj dvojic: vedoucí + dva hráči  

Turnaj jednotlivců: vedoucí + jednotlivec  

 

4.6 Termínová listina 

Přebor/turnaj Pořadatel/místo Termín Prezence/začátek 

Krajský přebor trojic Stratov 1.5.2013 08.30 hod./09.00 hod. 

Krajský přebor dvojic Slaný 12.5.2013 08.30 hod./09.00 hod. 

1. Turnaj trojic Šacung 26.5.2013 08.30 hod./09.00 hod. 

1. Turnaj dvojic Slaný 9.6.2013 08.30 hod./09.00 hod. 

2. Turnaj trojic Čelákovice 16.6.2013 08.30 hod./09.00 hod. 

2. Turnaj dvojic Vrdy 15.9.2013 08.30 hod./09.00 hod. 

Turnaj jednotlivců  Vrdy 22.9.2013  08.30 hod./09.00 hod. 

 

5. ROZPIS SOUTĚŽÍ KRAJSKÉHO PŘEBORU ŽÁKŮ 2013 
Hraje se dle všeobecných ustanovení platných pro soutěţ muţů s tímto upřesněním: 

5.1 Systém soutěže 
Na základě platného SŘ ( 3.1.5f ) a znění Směrnice č.2/2013 ČNS, platné od 6.1.2013 proběhne 

soutěţ turnajovým způsobem následně: Celkem sedm akcí hraných v různých termínech ve 

sloţení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 3x turnaj dvojic z toho 1x KP dvojic a 1x turnaj 

jednotlivců. Sloučení společně do jednoho termínu pro ţáky a dorost proběhne u dvou turnajů 

trojic ( z toho 1x KP trojic ) a jednoho turnaje jednotlivců. Pro sloučené termíny turnajů žáků 

a dorostu platí, že hráč může startovat pouze na akci žáků, nebo dorostu a ne střídavě 

v obou probíhajících soutěžích! Při nesplnění těchto podmínek nemá druţstvo nárok na zisk 

bodů za umístění a rovněţ mu nebude započtena účast na těchto akcích! 

Body budou započteny ze všech turnajů. Pro přihlášená druţstva v dlouhodobých 

krajských soutěţích muţů je povinná účast mládeţe minimálně na pěti akcích z celkového 

počtu sedmi vyhlášených turnajů Rozpisu KNS v obou kategoriích. Pro ligová druţstva muţů 

řízená VV ČNS, která nemají zařazená do dlouhodobé ligové soutěţe druţstev dorostu nebo ţen 

svá druţstva, mají za povinnost zařadit jedno druţstvo do dlouhodobé soutěţe ţen, dorostu nebo 

ţactva pořádané KNS. Důkazné břemeno splnění všeobecné povinnosti článku 3.1.5 f stojí 

výhradně na straně družstev! Při celkovém počtu účastí druţstva mládeţe na turnajích niţším 

neţ 5 je druţstvo muţů ( VV ČNS ) a druţstvo mládeţe ( VV KNS ) ze soutěže  vyloučeno! Tři 

dopady v soutěţi dvojic, trojic, ale dva dopady v KP dvojic i trojic. Jeden dopad v soutěţi 

jednotlivců. 

Poznámka:  

a) Registrační průkazky se budou vydávat v roce 2013 pouze v ţákovské kategorii a to pro nové 

hráče, kteří tento průkaz nemají. 



 

 18 

b)  Směrnice č.2/2013 O povinnosti plnění mládeţe dle SŘ ČNS čl.3.1.5f platná od 6.1.2013 je 

k dispozici na webu ČNS. Sekretář KNS navíc tuto Směrnici zaslal ( dne 8.2.2013 ) všem 

oddílům/ svazům středočeského KNS jako samostatnou Přílohu spolu se Zápisem z VH KNS.  

 

5.2 Podmínky účasti 
Účast druţstev je omezena pouze věkem soutěţících a v ţákovských soutěţích mohou startovat 

pouze hráči narozeni v r. 1998 a mladší. Trojici i dvojici musí tvořit výhradně hráči jednoho 

druţstva. . Pro sloučené termíny turnajů žáků a dorostu platí, že hráč může startovat pouze 

na akci žáků, nebo dorostu a ne střídavě v obou probíhajících soutěžích! 
Při nesplnění těchto podmínek nemá druţstvo nárok na zisk bodů za umístění a rovněţ mu 

nebude započtena účast na těchto akcích! 

 

5.3 Bodování jednotlivých akcí, vítěz 
Bodování za umístění je shodné s kategorií dorostu ( viz. Rozpis soutěţí dorostu, bod 4.3  ).  

Druţstvo se ziskem největšího počtu bodů získá titul „ PŘEBORNÍK KRAJE 2013. 

 

5.4 Výsledkové listiny a dokumentace cestovních náhrad 
Shodné s kategorii dorostu ( viz. Rozpis soutěţí dorostu, bod 4.4 ) 

 

5.5 Náklady 
Shodné s kategorii dorostu ( viz čl.3.2.11 tohoto Zpravodaje a  Rozpisu soutěţí dorostu, čl. 4.5 ) 

 

5.6 Termínová listina  

Přebor/turnaj Pořadatel/místo Termín Prezence/začátek 

Krajský přebor trojic 

Memoriál Jaroslava Krále   

Stratov 1.5.2013 08.30 hod./09.00 hod. 

Krajský přebor dvojic 

Memoriál Miroslava 

Potůčka  

Plazy 8.5.2013 08.30 hod./09.00 hod. 

1. Turnaj trojic Hlavenec 19.5.2013 08.30 hod./09.00 hod. 

1. Turnaj dvojic Český Brod 2.6.2013 08.30 hod./09.00 hod. 

2. Turnaj trojic Čelákovice 16.6.2013 08.30 hod./09.00 hod. 

2. Turnaj dvojic Hlavenec 8.9.2013 08.30 hod./09.00 hod. 

Turnaj jednotlivců  Vrdy 22.9.2013  08.30 hod./09.00 hod. 

5.7 Další upřesnění pro soutěže žáků 
V roce 2013 se jiţ tradičně uskuteční celkem dva Memoriály: KP3 ţáků na Stratově ( Memoriál 

Jaroslava Krále –  od roku 2009 KNS věnoval putovní cenu ) a KP2 ţáků v Plazech ( Memoriál 

Miroslava Potůčka – od roku 2010 KNS věnoval putovní cenu ). Navíc KNS na obě akce  

přispěje pořadatelům finanční dotací ve výši 600 Kč pro KP3 a 500 Kč pro KP2. Finanční 

prostředky obdrţely pořadatelé bankovním převodem v termínu 03/2013. 

 

6. ADRESÁŘ VEDOUCÍCH DRUŽSTEV KP, KS MUŽŮ A 

VEDOUCÍCH DRUŽSTEV MLÁDEŽE, LIGOVÝCH DRUŽSTEV 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
Upozornění: Vedoucí oddílů/klubů odpovídají za uvedení aktuálního a tím správného 

odpovědného zástupce druţstva pro vedení veškeré korespondence a jeho emailové adresy i  

telefonního čísla.  
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6.1 Adresář vedoucích družstev KP 2013 

Oddíl Vedoucí Adresa  Telefon/email Hřiště 

SK ŠACUNG 
ČNES 

BENEŠOV 
1947 „B“ 

Filip 
PRUDIČ 

Hodějovského 
1163, 

256 01 
Benešov 

775 961685 
sacung@sacung.cz 

Městský 
sport.areál 

Benešov 
ul. Ke 

Stadionu 
TJ SLAVOJ 

ČESKÝ BROD 
„B“ 

Tomáš 
PŐSSNICKER 

Kremenáčova 
174, 

104 00 
Praha 10 

603 219287 
possnit@volny.cz 

Wolkerova 
ulice, za 
nemocnicí 
 

SOKOL N. 
STRAŠECÍ 

František 
VIEDEMANN 

Pecínovská 91, 
N. Strašecí 

 271 01 

736 611324 
viedfr@seznam.cz 

 

Pecínov, 
N. Strašecí 

TJ  
LOKOMOTIVA  
   NYMBURK 

Michal 
JAVŮREK 

Kolínská 1962, 
288 02 

Nymburk 

723 740835 
ocenasek.jiri@seznam.cz 

Na  
Remanenci, 
areál CSTV 

NK DOBŘÍŠ Roman 
MIŠKEI 

Antonína 
Dvořáka 286, 
263 01 Dobříš 

721 659723 
roman.miskei@atlas.cz 

V Lipkách, 
   za sport.     
     halou 

TJ SLAVOJ 
VRDY 

Mgr. Jan 
HAVRÁNEK 

Lázně 348, 
285 71 Vrdy 

723 815123 
vranis@post.cz 

Stadion 
Vrdy, 

Sportovní 
Vltavský 
vodník 

Zvírotice 

Martin 
PATÁK 

Lichovy 26, 
264 01 

Sedlčany 

721 756146 
martin.p89@email.cz 

Zvírotice, 
začátek 

vsi 
SK 

VAVŘINEC 
Ondřej 
BÁLEK 

Krouzova 3038 
143 00 
Praha 4 

602 427335 
balek.ondra@gmail.com 

Vavřinec 

 

6.2 Adresář vedoucích družstev KS 2013 

Oddíl Vedoucí Adresa  Telefon/email Hřiště 

SK ÚVALY Milan 
HAVEL 

Masarykovo 
Nám. 268, 

250 83 Škvorec 

603 445364 
papir.havel@tiscali.cz 

Areál 
koupaliště, 
Úvaly 

SK 
NOHEJBAL 
PŘIŠIMASY 

Václav 
NĚMEČEK 

Horka 10, 
282 01 

Přišimasy 

724 365126 
michal.danek@spoluzaci.cz 

Přišimasy, 
u fotbal. 

hřiště 
NK OSNICE Petr KOČIŠ Hlavní 70, 

252 42 
Jesenice 

606 672050, nebo 
241932119 

kocis1@seznam.cz 

Libeň, 
Osada 

Zapome- 
nutých 

SK 
NOHEJBAL 
HLAVENEC 

Jiří  
VRTIŠKA ml. 
 

Hlavenec 103, 
294 74 

Předměřice n.J. 

731 573506 
andrea.steparova@seznam.cz 

Hlavenec 
103 

U Vrtišků 
TJ 

NERATOVICE 
Milan SALAČ Dr. E. Beneše 

1178 
277 11 

Neratovice 

777 127123 
milan.salac@karneval.cz 

Za sport. 
halou, 

kpt. 
Jaroše 

mailto:sacung@sacung.cz
mailto:ocenasek.jiri@seznam.cz
mailto:roman.miskei@atlas.cz
mailto:vranis@post.cz
mailto:martin.p89@email.cz
mailto:papir.havel@tiscali.cz
mailto:michal.danek@spoluzaci.cz
https://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:andrea%2esteparova%40seznam%2ecz
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CHABEŘICE 
STAR 

Antonín 
JELÍNEK 

Chabeřice 49,  
285 22 

Zruč n.S.  

602 133015 
info@stavebniny-

kolumbus.cz 

Chabeřice, 
Směr 
Kácov 

NK SPARTA 
K. HORA 

Jan ŠKARKA Hradební 623, 
284 01 

Kutná Hora 

737 348687 
janskarka@gmail.com 

Česká 
ulice, za  

Kamenným 
domem 

TJ SADSKÁ Jiří VOJÁČEK Rašínova 861, 
289 12 Sadská 

731 610719 
jirikvojacek@seznam.cz 

Sadská, za 
sokolovnou 

6.3 Adresář vedoucích mládežnických družstev 2013 

Oddíl Vedoucí Adresa  Telefon/email Hřiště 

ZAJEČOV 
 
 

Vladimír 
UNGR 

Zaječov 354, 
267 63 
Zaječov 

737 266427 
nohejbalzajecov@seznam.cz 

U 
Lidového 

domu 
SLANÝ 

 
Jiří LIDICKÝ Jemníky 78 

274 01 Slaný 
723 263415 

jiri.lidicky@seznam.cz 
Sokolovna 

Slaný 
PLAZY Miloslav 

KAUDL 
Valy 8 
293 01 

Ml. Boleslav 

732 756528, nebo 
326 338864 

   kaudl.vtmat@seznam.cz 

Sportovní 
areál Plazy 

ČESKÝ BROD 
 

Jan VOKÁČ Nám. Arnošta 
z Pardubic 32 

282 01 Č. Brod 

723 389671 
voky1@email.cz 

 

Wolkerova 
ulice, za 
nemocnicí 

SK ŠACUNG 
RWE 

BENEŠOV 
1947 

Radek 
FORMÁNEK 

Poděbradská 
578/144 

198 00 Pha14- 
Hloubětín 

724 597320 
      sacung@sacung.cz 

Sport.areál 
ul. Ke 

stadionu 
Benešov 

STRATOV 
 
 

Jiří 
SCHNEIDER 

Stratov 183, 
289 22 

Lysá n.L. 

602 657752 
schneider@metrostav.cz 

Stratov za 
fotbal. 

hřištěm 
ČELÁKOVICE 

 
 

Martin 
SPILKA 

Nám.5.května2 
250 88 

Čelákovice 

608 769129 
spilkamartin@seznam.cz 

Ve Vrbí, 
městský 
stadion 

MNÍCHOVO 
HRADIŠTĚ/ 
BRODCE n.J 

 

Ing. 
Stanislav 
MATOUŠ 

V Cestkách 
1241, 

295 01 
Mn. Hradiště 

728 263032 
standa.matous@centrum.cz 

Brodce n.J, 
areál za 

sokolovnou 

HLAVENEC Jiří VRTIŠKA 
ml. 

Hlavenec 42,  
294 74 

Předměřice n.J.  

731 573506 
andrea.steparova@seznam.cz 

Hlavenec 
103 

U Vrtišků 
VRDY Jan 

HAVRÁNEK 
Lázně 348, 

285 71 Vrdy  
723 815123 

vranis@post.cz 
Stadión 

Vrdy 

6.4 Adresář vedoucích ligových družstev středočeského kraje 2013 

Oddíl Vedoucí Adresa  Telefon/email Poznámka 

ČELÁKOVICE 
A 

Martin 
FLEKÁČ 

Kostelní 42, 
250 88 

Čelákovice 

723 083167 
spilkamartin@seznam.cz 

Extraliga 

ŠACUNG A 
 
 

Martin 
MARŠÁLEK 

Herálecká  
1580/8 

140 00 Pha4 

721 867757 
sacung@sacung.cz 

Extraliga 

mailto:info@stavebniny-kolumbus.cz
mailto:info@stavebniny-kolumbus.cz
mailto:nohejbalzajecov@
mailto:jiri.lidicky@seznam.cz
https://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:kaudl%2evtmat%40seznam%2ecz
mailto:martin.janik@seznam.cz
mailto:sacung@sacung.cz
mailto:schneider@metrostav.cz
mailto:spilkamartin@seznam.cz
mailto:standa.matous@centrum.cz
https://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:andrea%2esteparova%40seznam%2ecz
mailto:vranis@post.cz
mailto:spilkamartin@seznam.cz
mailto:sacung@sacung.cz
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ČESKÝ BROD 
A 

Jan VOKÁČ Nám.Arnošta 
z Pardubic 32 

282 01 Č.Brod 

723 389671 
nohejbal.ceskybrod@email.cz 

 
 

Extraliga 

SOKOL 
SLANÝ 

Mgr. Jiří 
BERÁNEK 

Mánesova 
1491, 

274 01 Slaný 

777 264194, 
nohejbalslany@seznam.cz 

2.liga 

ČELÁKOVICE 
B 

Luboš 
CHOURA 

V Nedaninách 
1362, 

250 88 
Čelákovice 

605 888333 
   

spilkamartin@seznam.cz 

2.liga 

MNÍCHOVO 
HRADIŠTĚ 

 
 

Ing. 
Stanislav 
MATOUŠ 

V Cestkách 
1241, 

295 01 
Mn. Hradiště 

728 263032 
standa.matous@centrum.cz 

2.liga 

PLAZY Tomáš 
ŠŤASTNÝ 

Šmilovského 
1461, 

293 01 MB 

739 318036 
miloslav.kulich@seznam.cz 

 

2.liga 
 

SK ZAJEČOV 
 
 

Vladimír 
UNGR 

Zaječov 354, 
267 63 
Zaječov 

737 266427 
nohejbalzajecov@seznam.cz 

2.liga 

STRATOV 
 
 

Jiří 
SCHNEIDER 

Stratov 183, 
289 22 

Lysá n.L. 

602 657752 
schneider@metrostav.cz 

Botas 
dorost. 

liga 
ČESKÝ BROD 

 
 
 

Lenka 
CIBULKOVÁ 

Tovární 1204, 
282 01 

Český Brod 

604 271923 
nohejbal.ceskybrod@email.cz 

 
 

1.liga žen 

NYMBURK Iva 
RYCHETSKÁ 

Dědinova 
1921, 

288 02 NB  

777 130242 
iva.simeckova@volny.cz 

1.liga žen 

 

6.5 Adresář Okresních nohejbalových svazů 

Oddíl Vedoucí Adresa  Telefon/email Poznámka 

BENEŠOV Bc. Miloslav 
ZIEGLER 

Masarykovo 
Nám. 154 

256 01 
Benešov 

774 871527 
ons.benesov@tiscali.cz 

 

BEROUN Miroslav 
PLECITÝ 

  
miroslav.plecity@seznam.cz 

 

KUTNÁ 
HORA/ 
KOLÍN 

Ing. Peter 
RACKOVSKÝ 

Žitenická 1535, 
286 01 Čáslav 

776 245430, nebo 
327 314243 

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 

 
 

mailto:sacung@sacung.cz
mailto:nohejbalslany@seznam.cz
mailto:spilkamartin@seznam.cz
mailto:standa.matous@centrum.cz
mailto:martin.janik@seznam.cz
mailto:nohejbalzajecov@
mailto:schneider@metrostav.cz
mailto:sacung@sacung.cz
mailto:iva.simeckova@volny.cz
mailto:miroslav.plecity@seznam.cz
mailto:info@op-kh-ko.wz.cz
mailto:onskmb@seznam.cz
mailto:onsnb.admin@email.cz,
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PŘÍBRAM Stanislav 
ŠEBEK 

Na Ligruse 
1439, 

263 01 Dobříš 

777 972438 
sebekstanislav@seznam.cz 

 

PRAHA 
ZÁPAD 

 

Petr KOČIŠ Hlavní 70, 
252 42 

Jesenice 

606 672050, nebo 
241932119 

kocis1@seznam.cz 

 

6.6 Adresář Výkonného výboru krajského nohejbalového svazu 

Funkce Jméno Adresa  Telefon/email 

Předseda, 
Sekretář a 

hospodář KNS 

Ing. Peter 
RACKOVSKÝ 

Žitenická 1535, 
286 01 Čáslav 

776 245430, nebo 
327 314243 

rackovskypeter@seznam.cz 

STK KNS, 
Řídící orgán 

 

Mgr. Jiří 
BERÁNEK 

Mánesova1491     
274 01 
Slaný 

777 264194  
nohejbalslany@seznam.cz 

Komise mládeže 
 
 

František 
VIEDEMANN 

Pecínovská 91, 
271 01  

Nové Strašecí 

736 611324 
viedfr@seznam.cz 

 
Komise rozvoje a 

propagace 
Jiří 

POTOČNÍK 
Bude 

upřesněno 
později 

725 037709 
xpotok@seznam.cz 

www.stredoceskynohejbal.cz 

Komise rozhodčích 
a trenérů 

Miloslav 
VACH 

Okružní 677, 
285 04 

Uhl. Janovice 

775 557882 
miloslav.vach@centrum .cz 

 

6.7 Adresa revizní komise KNS 

Funkce Jméno Adresa  Telefon/email 

RK Petr KOČIŠ Hlavní 70, 
252 42 

Jesenice 

606 672050, nebo 
241932119 

kocis1@seznam.cz 

6.8 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 
nohejbal@cstv.cz 

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. 

 

 

7. RŮZNÉ 
7.1 Termíny zasedání VV KNS 
1.jednání VV  Osnice  10.1.2013   15.00 hod. 

VH KNS  Osnice  2.2.2013   10.00 hod. 

2.jednání VV  Osnice  březen ( 14.3.2013 )  15.00 hod 

3.jednání VV  Osnice  červen ( 13.6.2013 )  15.00 hod. 

4.jednání VV  Osnice  září ( 19.9.2013 )  15.00 hod.  

5.jednání VV  Osnice  listopad 2013    15.00 hod. 

1.jednání VV 2014 Osnice  leden 2014   15.00 hod. 

Konference KNS  Osnice? konec ledna 2014  10.00 hod  

mailto:sebekstanislav@seznam.cz
mailto:rackovskypeter@seznam.cz
mailto:nohejbalslany@seznam.cz
mailto:xpotok@seznam.cz
http://www.stredoceskynohejbal.cz/
mailto:nohejbal@cstv.cz
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7.2 Bankovní spojení středočeského KNS   

Číslo účtu: 157135237/0600, Konstantní symbol: 0379, Variabilní symbol šestimístní 

začínající číslem 26. Postup pro vedení plateb viz Příloha č.4 tohoto Zpravodaje: Postup 

k provádění finančních transakcí na účet KNS. 
 

7.3 Rozpisy, soupisky družstev ONS    
Okresní nohejbalové komise/svazy zašlou elektronickou poštou rozpisy soutěţí a kopie soupisek 

druţstev pro rok 2013 na emailovou adresu sekretáře nejpozději do: 15.4.2013 

 

7.4 Přihlášky pro kvalifikaci do krajské soutěže 2014 
a) Okresní nohejbalové komise/svazy nahlásí sekretáři KNS předběţné přihlášky svých zástupců  

    do kvalifikace o postup do KS 2014 ( ONS Příbram, 5.10.2013 ) nejpozději do 31.srpna 2013 

. 

 b) Samotní účastníci zašlou sekretáři KNS přihlášky do kvalifikace nejpozději do termínu  

     16.9.2013. Tiskopis přihlášky pro kvalifikaci je k dispozici na stránkách KNS:  

     www.stredoceskynohejbal.cz Všichni účastníci kvalifikace jsou povinní splnit podmínky pro  

     účast na této akci v souladu s článkem 3.2.6 tohoto Zpravodaje. 

 

8. TERMÍNOVÁ LISTINA ČNS 2013 
MČR 2 D   5.7.2013  ( přihlášky do 21.6. ) 

MČR 3 D   6.7.2013  ( přihlášky do 21.6. ) 

MČR 1 D   18.8.2013  ( přihlášky do 2.8. ) 

MČR 2 St.Ţ.  24.8.2013  ( přihlášky do 10.8. ) 

MČR 3 St.Ţ.  25.8.2013  ( přihlášky do 10.8. ) 

MČR 1 St.Ţ.  19.10.2013  ( přihlášky do 4.10. ) 

MČR 2 Ml.Ţ.  29.6.2013  ( přihlášky do 14.6. ) 

MČR 3 Ml.Ţ.  30.6.2013  ( přihlášky do 14.6. ) 

MČR 1 Ml.Ţ.  12.10.2013  ( přihlášky do 27.9. ) 
 

 

 

 

 

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

              www.stredoceskynohejbal.cz 
                     http://vysledky.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stredoceskynohejbal.cz/
http://vysledky.com/
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Příloha č.1 

Seznam platných čísel účtů družstev/oddílů Středočeského KNS 

Vedoucí oddílů/klubů ve vlastním zájmu odpovídají za uvedení aktuálního a tím správného 

bankovního spojení na oddíl/klub a tím garantují zamezení případných nesrovnalostí a problémů 

při vedení finančních transakcí. Pro bankovní převody hotovostí pouţít číslo účtu KNS ( SKS ): 

157135237/0600, Konstantní symbol: 0379, Variabilní symbol šestimístní začínající číslem 26. 

Postup pro vedení plateb viz Příloha č.4 tohoto Zpravodaje: Postup k provádění finančních 

transakcí na účet KNS. 

 

P.č. Oddíl Číslo účtu 
1. Nymburk 105720514/0300 
2. Církvice 131113224/0300 
3. Slaný 757471103/0800 
4. Plazy 480862389/0800 
5. Dobříš 156780410/0600 
6. Úvaly 51-5762170287/0100 
7. Přišimasy 433971339/0800 
8. Mn. Hradiště 209421535/0300 
9. Nové Strašecí 541955379/0800 

10. Čelákovice 424481389/0800 
11. Šacung 2700272794/2010 
12. Stratov 127137215/0300 
13. Český Brod 425397349/0800 
14. Osnice 389073389/0800 
15. Čáslav 442045329/0800 
16. Neratovice 461300399/0800 
17. Chabeřice 244642093/0800 
18. Vavřinec 158826857/0300 
19. Zvírotice 209494857/0600 
20. Vrdy 51-6075870227/0100 
21. Zaječov 196691025/0300 
22. Hlavenec 1876109013/0800 
23. Kostelec/ Konojedy 427515329/0800 
24. Kutná Hora 257545874/0300 

25. Sadská 2313520399/0800 
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Příloha č.2 

Seznam platných licencí rozhodčích v družstev Středočeského KNS ( KP i KS ) 

Vedoucí oddílů/klubů odpovídají za nahlášení nově získaných licencí rozhodčích u svých 

druţstev a to Komisi rozhodčích a trenérů KNS. ( Seznam můţe být neúplný/chybný právě 

z důvodu vzájemné neinformovanosti ). 

P.č. Oddíl/Jméno Platnost/Č.licence P.č. Oddíl/Jméno Platnost/Č.licence 

1. M.Bělský/Vrdy 31.12.2015/1107 25. T.Jelen/Přišimasy 31.12.2013/1013 

2. K.Filip/Vrdy 31.12.2015/799 26. A.Ruman/Přišimasy 31.12.2013/1011 

3. J.Havránek/Vrdy 31.12.2015/1106 27. J.Ruman/Přišimasy 31.12.2013/1012 

4. M.Havránek/Vrdy 31.12.2015/1105 28. M.Janík/Č.Brod B 31.12.2015/1116 

5. Jan Šimeček/ Nymburk 31.12.2015/1145 29. T.Pössnicker/Č.Brod  31.12.2015/1115 

6. J.Čejka/Nymburk  31.12.2015/1103 30. J. Vokáč/Č.Brod B 31.12.2015/1114 

7. M.Javůrek/Nymburk 31.12.2015/410  31. V.Gašper/N.Strašecí 31.12.2013/1023 

8. P.Laštovka/Osnice 31.12.2015/1094 32. R.Hůlka/N.Strašecí 31.12.2013/1027 

9. P.Kočiš/Osnice 31.12.2013/138 33. V.Kůsa/N.Strašecí 31.12.2013/1022 

10. J.Dvořák/Osnice 31.12.2015/1095 34. J.Ledvina/N.Strašecí 31.12.2015/1110 

11. A.Kitler/Osnice 31.12.2015/1099 35. T.Mašek/N.Strašecí 31.12.2013/1030 

12. L.Limprecht/Osnice 31.12.2015/1097 36. J.Pokorný/N.Strašecí 31.12.2013/1028 

13. J.Potočník/Osnice 31.12.2015/1098 37. T.Somol/N.Strašecí 31.12.2013/1026 

14. J.Roubík/Osnice 31.12.2015/1096 38. O.Špolíř/N.Strašecí 31.12.2013/1024 

15. P.Šnajberk/Osnice 31.12.2015/415 39. F.Viedemann/ N.S. 31.12.2013/1025 

16. P.Gregor/Vavřinec 31.12.2015/1109 40. P.Zrubec/N.Strašecí 31.12.2013/1029 

17. J.Konvalinka/Vavřin 31.12.2015/827 41. J.Čermák/Úvaly 31.12.2015/977 

18. T.Rezner/Vavřinec 31.12.2015/1108 42. J.Kloss/Úvaly 31.12.2015/978 

19. M.Saláč/Neratovice 31.12.2015/1093 43. T. Hanuš/Šacung 31.12.2015/1140 

20. M.Sojka/Neratovice  31.12.2015/1090 44. F. Prudič/Šacung 31.12.2015/1142 

21. P.Vondrouš/Nerat. 31.12.2015/1091 45. L.Šimánek/Šacung 31.12.2013/1015 

22. J.Weissgarber/Nerat. 31.12.2015/1092 46. A.Jelínek/Chabeřice 31.12.2015/1141 

23. Martin Paták/Zvírotice 31.12.2015/1117 47. J. Král/Chabeřice 31.12.2015/1144 

24. David Kyrián/Zvírotice 31.12.2015/1139 48. Vlad. Tesárek/K.Hora 31.12.2015/1088 

 
Družstva Dobříš, Hlavenec, Sadská nemají registrované rozhodčí, nebo jejích rozhodčí 
mají propadlé licence.  Družstvo Kutná Hora má pouze jednoho rozhodčího s licencí. 
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Příloha č.3 

Systém sestupu/ postupu, kvalifikace o účast v KS 2014 

varianta 1 sestup 4 
postup      
0         4+ 

 
La Lc 

      

 
Lb Ld 

      

KP 2013 1 
 

KP 2014 
KP 
východ 

KP 
západ 

     2 
 

  La Lc 
     3 

 
  Lb Ld 

     4 
 

  1 2 
     5 

 
  3 4 

     6 
 

  5 6 
   

  7 
 

  7 1 KS 
   

  8 
       

         KS 2013 1 
 

KS 2014 8 KP 
      2 

 
  2 

      3 
 

  3 
      4 

 
  4 

      5 
 

  5 
      6 

 
  6 

      7 
 

  7 
      8 

 
  1 kval. 

    

varianta 2 sestup 4 
postup 
1         3+ 

 
La Lc 

      

 
Lb Ld 

      

KP 2013 1 
 

KP 2014 
KP 
východ 

KP 
západ 

     2 
 

  La Lc 
     3 

 
  Lb Ld 

     4 
 

  3 2 

     5 
 

  5 4 

     6 
 

  7 6 

     7 
 

  1 KS 8 

     8 
       

         KS 2013 1 
 

KS 2014 2 
 

8 KP nesestoupí do KS a 8 KS 

  2 
 

  3 
 

nepůjde do kvalifikace o KS, 

  3 
 

  4 
 

ale bude účastníkem KS 2014. 

  4 
 

  5 
      5 

 
  6 

      6 
 

  7 
      7 

 
  8 

      8 
 

  1 kval. 
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varianta 3 sestup 3 
postup 
0         3+ 

 
La Lc 

      

 
Lb 

       

KP 2013 1 
 

KP 2014 
KP 
východ 

KP 
západ 

     2 
 

  La Lc 
     3 

 
  Lb 1 

     4 
 

  2 3 
     5 

 
  4 5 

     6 
 

  6 7 
   

  7 
 

  8 1 KS 
   

  8 
       

         KS 2013 1 
 

KS 2014 2 
 

8 KP nesestoupí do KS a 8 KS 

  2 
 

  3 
 

nepůjde do kvalifikace o KS, 

  3 
 

  4 
 

ale bude účastníkem KS 2014. 

  4 
 

  5 
      5 

 
  6 

      6 
 

  7 
      7 

 
  8 

      8 
 

  1 kval. 
    

         

varianta 4 sestup 3 
postup 
1         2+ 

 
La Lc 

      
 

Lb 
       

KP 2013 1 
 

KP 2014 
KP 
východ 

KP 
západ 

     2 
 

  La Lc 

     3 
 

  Lb 2 

     4 
 

  3 4 

     5 
 

  5 6 

     6 
 

  7 8 

     7 
 

  1KS 2KS 

     8 
       

         KS 2013 1 
 

KS 2014 3 
 

8 KP nesestoupí do KS a 8 KS 

  2 
 

  4 
 

nepůjde do kvalifikace o KS, 

  3 
 

  5 
 

ale bude účastníkem KS 2014. 

  4 
 

  6 
      5 

 
  7 

      6 
 

  8 
      7 

 
  1 kval. 

      8 
 

  2 kval. 
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varianta 5 sestup 2 
postup 
0         2+ 

 
La Lb 

      
KP 2013 1 

 
KP2014 

KP 
východ 

KP 
západ 

     2 
 

  La Lb 

     3 
 

  1 2 

     4 
 

  3 4 

     5 
 

  5 6 

     6 
 

  7 8 

     7 
 

  1 KS 2 KS 

     8 
       

         KS 2013 1 
 

KS 2014 3 
 

8 KP nesestoupí do KS a 8 KS 

  2 
 

  4 
 

nepůjde do kvalifikace o KS, 

  3 
 

  5 
 

ale bude účastníkem KS 2014. 

  4 
 

  6 
      5 

 
  7 

      6 
 

  8 
      7 

 
  1 kval. 

    
  8 

 
  2 kval. 

    

         
varianta 6 sestup 2 

postup 
1         1+ 

 
La Lb 

      

KP 2013 1 
 

KP 2014 La   
8 KS sestup přímo do OP 
2014, 6 KS a 7 KS jedno 

  2 
 

  Lb   utkání v hale lépe  

  3 
 

  2   umístěného družstva o 

  4 
 

  3   zachování příslušnosti v KS. 

  5 
 

  4   Pokud družstvo nemá k dispo- 

  6 
 

  5   zici halu, tak místo konání určí 

  7 
 

  6   
VV KNS. Toto utkání doda- 
Tečná kvalifikace se uskuteční 

  8 
 

  1KS   V termínu 11/2013 ( určí VV 

      
KNS ) po konání kvalifikace o 

KS 2013 1 
 

KS 2014 7 KP 
 

2.ligu,  

  2 
 

  8 KP 
 

Vítězové OP se zúčastní 

  3 
 

  2 
 

 Řádné kvalifikace v termínu 

  4 
 

  3 
 

5.10.2013. 

  5 
 

  4 
      6 

 
  5 

      7 
 

  vítěz 6-7 
      8 

 
  1 OP 
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Příloha č.4 

Postup k provádění finančních transakcí na účet KNS 

              číslo oddílu 

 

  26 01 01         druh platby 

 
nohejbal 

 

Jednotlivé oddíly: 

 
 01 – SLANÝ     13 – VAVŘINEC 
 02 – NYMBURK    14 – OSNICE 
 03 – ŠACUNG     15 – CHABEŘICE 

 04 – KOSTELEC/ KONOJEDY  16 – PLAZY 

 05 – DOBŘÍŠ     17 – ZAJEČOV 
 06 – ČESKÝ BROD     18 – MNICHOVO HRADIŠTĚ 

 07 – VRDY     19 – ČELÁKOVICE 

 08 – NOVÉ STRAŠECÍ   20 – STRATOV 
 09 – NERATOVICE    21 - ZVÍROTICE 

 10 – HLAVENEC    22 – KUTNÁ HORA 

 11 – ÚVALY     23 - SADSKÁ 
 12 – PŘISÍMASY 

                                            

Druhy platby: 

                               01 – STARTOVNÉ 
                                          02 – LICENCE ( Licenční poplatky KNS ) 

                                          03 – POKUTY 
                                          04 – MLÁDEŢ 

                                          05 – PŘESTUPY 

                                          06 – HOSTOVÁNÍ 
                                          07 – SPECIFIKACE UTKÁNÍ 

                                          08 – PŘEVOD SOUTĚŢE 

                                          09 – KAUCE 
      10 – ROZHODČÍ 

     11 – REGISTRACE ( Registrační poplatky ČNS ) 

 

 

Příklady: 

v.s.  260307  = Platba za změnu Specifikace utkání druţstva Šacungu 

v.s. 261304  = Platba za vykoupení mládeţe druţstva Vavřince 

v.s. 261010  = Platba za vykoupení rozhodčích druţstva Hlavence 

v.s. 260602  = Platba za licenční poplatky druţstva Č. Brodu 
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Příloha č.5 

Hráčské licence a soupisky – Postupy a evidence 

 

Samostatná příloha Zpravodaje KNS 2013 
 

 


