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ROZPIS
krajský přebor v nohejbalu družstev žáků 2015
1. Předpis
Hraje se dle platných pravidel nohejbalu ČNS a SŘ ČNS s tímto upřesněním:
a/ hraje se:
trojice a dvojice - žáci starší na dva dopady, žáci mladší na tři dopady
singl – žáci starší na jeden dopad, žáci mladší na dva dopady
b/ set končí vždy 10. bodem bez rozdílu dvou míčů – i v singlu
c/ zápas se hraje na dva vítězné sety, rozhodující set se hraje od stavu 5:5
d/ umístění družstev je v souladu s čl. 4e/ tohoto rozpisu.
Nedílnou součástí rozpisu je termínový kalendář na rok 2015 a rozlosování soutěže
2015.

2. Řízení soutěže
Řídícím orgánem soutěže je STK KNS Plzeňský kraj.

3. Podmínky účasti
a/ Úplná registrace oddílu v ČNS a registrace hráčů oddílu v ČNS
b/ řádně vyplněná přihláška, zaslaná na adresu ing. Miroslav Wendler, Sokolovská 137,
323 00 Plzeň do 31.1.2015,
nahlášení v přihlášce minimálně jednoho vyškoleného rozhodčího,
přihláška musí obsahovat emailovou adresu
b/ dodržení článku 3.1.5 a), c), f), g) SŘ ČNS,
přihlášená družstva (pokud musí splnit článek 3.1.5 f) SŘ ČNS) se musí zúčastnit
celé soutěže to jest 7 turnajů (minimálně 5 turnajů pro splnění podmínek soutěží
řízených VV ČNS, nesplnění řeší VV ČNS). Nesplnění podmínky při neúčasti na 1
turnaji bude pokutováno částkou 1000,-Kč, nesplnění podmínky při neúčasti na 2
turnaji bude pokutováno částkou 1000,-Kč. V případě neúčasti na více než 2 turnajích
bude družstvo pokutováno částkou 1000,-Kč a družstvo mužů vyloučeno z KP
družstev mužů po skončení soutěže. Prokazování účasti rozšířeno Směrnicí č.
2/2014, viz bod 5 tohoto rozpisu.
c/ zaplacené pokuty z roku 2014, zaslané na účet KNS PK (ČSOB, poštovní spořitelna,
č.ú. 249482359/0300, do 31.1.2015
d/ řádně vyplněná soupiska (dle článku 3.2 SŘ ČNS) zaslaná na adresu ing. Miroslav
Wendler, Sokolovská 137, 323 00 Plzeň, do 31.1.2015, obsahující pouze hráče
registrované v ČNS (mají registrační číslo v databázi ČNS).
Soupiska musí obsahovat minimálně 4 hráče – žáky, tj. hráče do 15 let (ročníky 2000
a mladší).
Družstva předkládají na každý turnaj soupisku potvrzenou řídícím orgánem (dle
článku 3.2.3 SŘ ČNS).
V turnaji nesmí startovat hráč, který není řádně uveden na potvrzené soupisce
(ověřuje a zodpovídá ředitel turnaje).

4. Systém soutěže
a/ soutěž se hraje systémem turnajovým – celkem 7 turnajů ( 3x trojice, 3x dvojice, 1x
jednotlivci).

b/ turnaje budou uspořádány oddíly, které určí KNS, hrají se v neděli v termínech dle
rozlosování. Začátky turnajů jsou v 9,00 hodin, prezentace účastníků do 8,45 hodin u
ředitele turnaje. Termíny a pořadatelé turnajů jsou závazné a neměnné. Pozvánky se
neposílají.
c/ na každém turnaji se uskuteční vždy souběžně turnaj žáků starších a žáků mladších
bodovaný dle článku 4d/a/ a 4d/b/ tohoto rozpisu. Bodování platí při účasti minimálně
4 trojic, 4 dvojic, 4 jednotlivců žáků starších a žáků mladších, minimálně ze 2 oddílů.
V případě účasti menší než minimálně 4 trojic, 4 dvojic, 4 jednotlivců žáků starších a
žáků mladších se příslušný turnaj uskuteční s menším počtem účastníků. Bodování
takto sehraného turnaje je 1 bod za účast každé trojice, dvojice, jednotlivce.
Hráč může startovat na turnaji jen v jedné kategorii.
Věkové kategorie:
žáci starší, tj. hráči od 13 do 15 let (ročníky 2000, 2001, 2002);
žáci mladší, tj. hráči do 12 let včetně (ročníky 2003 a mladší).
d/ bodování:
a/ žáci starší
umístění v turnaji: 1. místo - 20 bodů, 2. místo - 16 bodů, 3. místo - 12 bodů,
4. místo - 8 bodů, 5. místo - 6 bodů, 6. místo - 4 body, účast -1 bod.
b/ žáci mladší
umístění v turnaji: 1. místo - 10 bodů, 2. místo - 8 bodů, 3. místo - 6 bodů,
4. místo - 4 body, 5. místo - 3 body, 6. místo - 2 body, účast -1 bod.
e/ umístění družstev v soutěži, hrané turnajovým systémem, je dáno celkovým počtem
získaných bodů všech trojic, dvojic a jednotlivců ze všech turnajů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě:
a/ větší počet absolvovaných turnajů
b/ větší počet účastí na absolvovaných turnajích
c/ větší počet lepších umístění na turnajích
d/ los
f/ povinnosti pořadatele:
provede řádně ředitelem turnaje prezentaci účastníků dle předložených soupisek,
turnaj zorganizuje na dvou a více hřištích při dodržení čl. 4c/ tohoto rozpisu, na závěr
turnaje vyhlásí výsledky, po skončení turnaje řádně zpracuje výsledkovou listinu a
1. pracovní den zašle řídícímu orgánu na adresu Ing. Miroslav Wendler, Sokolovská
137, 323 00 Plzeň.
g/ družstva musí k turnaji nastoupit v jednotném oblečení a takto sehrát všechny
zápasy. Nedodržení pokuta 100,-Kč / 1 hráče v nejednotném úboru.

5. Směrnice č. 2/2014 ČNS
Plnění povinnosti mládeže dle SŘ ČNS bod 3.1.5f se řídí touto směrnicí a jejími
přílohami. Důkazní břemeno o plnění povinnosti mládežen stojí na straně
družstev. Jedná se o prokázání konání příslušného mistrovského turnaje, účasti
na mistrovském turnaji, výsledků z mistrovského turnaje a doručení prokázání
v elektronické podobě na ČNS. Dále se jedná o případný odklad konání
mistrovského turnaje při obecné překážce ve hře. Jednotlivé povinnosti družstev
jsou podrobně uvedeny v jednotlivých bodech Směrnice 2/2014 ČNS.
Ke Směrnici je vydán Manuál k práci s technickými záležitostmi definovanými
a vyžadovanými touto směrnicí.

6. Soutěž kategorie žáků mladších
Turnaje žáků mladších se hrají při použití sítě jejíž vzdálenost horního okraje od
povrchu hřiště po celé jeho šířce je 100 cm (povolená odchylka +- 2 cm), dle
Pravidel ČNS čl. 1.3.2 .
Turnaje žáků mladších se hrají s odlehčenými míči GALA typ BN5032S Light (dle
Zápisu z 2. jednání VV ČNS, ze dne 12.2.2013). 3 kusy těchto míčů budou k dispozici
pořadatelům turnajů. Míče budou kolovat po turnajích tak, že příslušný ředitel turnaje

předá míče po skončení turnaje vedoucímu (zástupci) družstva , které bude pořádat další
turnaj. Míče jsou ve vlastnictví KNS PK.

7. Rozhodčí
Ke každému turnaji zajistí pořadatel turnaje minimálně 3 rozhodčí (z oddílu nebo z místa,
případně z okresu)

8. Postup a sestup
Družstvo na prvním místě konečné tabulky má právo se zúčastnit kvalifikace do žákovské ligy
2016. Družstvo, které se zúčastní kvalifikace, musí si zavést elektronickou soupisku, zaplatit
hráčské licence a to před přihláškou do kvalifikace.
Ze soutěže nikdo nesestupuje.

9. Náklady na účast v KP družstev
Oddíly nohejbalu z Plzeňského kraje, jejichž družstva se zúčastní dlouhodobé soutěže, obdrží
od KNS finanční částku odpovídající 100% jízdného. Jízdné se bude proplácet pro 3+1 turnaj trojic, 2+1 - turnaj dvojic, 1+1 - turnaj jednotlivců. Finanční částku obdrží oddíly zpětně
až na základě zpracované výsledkové listiny pořadatelem příslušného turnaje a v případě
dostatečného množství finančních prostředků KNS.

10. Jednorázové přebory
Jednorázové přebory kraje trojic a dvojic budou v rámci této soutěže. Dva turnaje, které
budou zároveň jednorázovými přebory, budou určeny při rozlosování soutěže. Krajský
přebor dvojic a trojic žáků starších a žáků mladších je kvalifikačním turnajem pro
Mistrovství ČR dvojic a trojic žáků starších a žáků mladších 2015. Podrobnosti viz.
Rozpisy jednorázových soutěží.

11. Úhrada nákladů delegovaným rozhodčím
Pořádající oddíl uhradí rozhodčímu ihned po skončení turnaje tyto náklady:
a/ rozhodčímu bydlištěm v místě konání utkání částku 300,-Kč / 1 turnaj za výkon funkceošatné, nepodléhající zdanění, částku za místní přepravu a poštovné.
Rozhodčí vyplní 2x „Potvrzení o výplatě příjmů z příležitostní činnosti podle zákona
č.586/92 Sb, §10 odst. 1-a“, které předkládají oddíly rozhodčímu a obdrží je od KNS
(jsou v příloze), 1x si ponechá oddíl (plátce) a 1x rozhodčí (příjemce).
b/ rozhodčímu dojíždějícímu do místa konání turnaje viz výše a/ a navíc jízdné a případně
stravné dle směrnice.

12. Přílohy rozpisu
a/
b/
c/
d/
e/

přihláška do KP v nohejbalu družstev žáků 2015
rozlosování KP v nohejbalu družstev žáků 2015
soupiska družstva žáků 2015
výsledková listina mistrovského turnaje žáků (pro pořadatele)
potvrzení o výplatě rozhodčích (pro pořadatele)

Ladislav Gaiger v. r.
předseda KNS PK

Ing. Miroslav Wendler
STK KNS PK

v. r

