
Český nohejbalový svaz, o.s. 
Krajský nohejbalový svaz Plzeňský kraj 
Liliová 31, 326 00 Plzeň 
------------------------------------ 
 

 

 

Z Á P I S    č.  2 / 2015 

 
ze schůze Výkonného výboru Krajského nohejbalového svazu Plzeňský kraj, konané 
25.5.2015 od 16,00 hodin do 19,00 hodin v pracovně pana Ladislava Gaigera,  
Liliová 31, Plzeň. 
 
Přítomni :   pánové Gaiger (řídil schůzi), Barák,  Mgr.Pavlík, ing.Stehlík, ing.Wendler (zapsal). 
Zápis obdrží : členové VV KNS, okresní nohejbalové svazy, VV ČNS, oddíly Plzeňského kraje 

registrované v ČNS, VV KNS Karlovarský kraj. 

 
Program : 1. Kontrola zápisu 
  2. Finance KNS 2015 
  3. LODM 2015 
  4. Informace z hnutí 
  5. Mistrovské soutěže 
  6. Propagace nohejbalu 
  7. Různé 

 
ad 1/  Kontrolu zápisu č. 1/2015 ze schůze VV KNS, konané 9.2.2015, provedl ing.Wendler. 

Byly splněny úkoly v bodu 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 7, 8d. 
 

ad 2/ Stav financí KNS k 25.5.2015:   

 Pokladna KNS PK – zůstatek 3908,-Kč; Účet KNS PK – zůstatek 49891,50 Kč; 

Celkem zůstatek 53799,50 Kč. Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou založeny u 
sekretáře KNS. 

VV KNS PK podal žádost o dotaci na mládež (Přebor družstev Plzeňského kraje 
v nohejbale do 15 let hraný turnajovým způsobem) z rozpočtu KÚ PK na podporu 
tělovýchovy a sportu v PK 2015 – pan Gaiger. 

   

ad 3/  Letní olympiáda dětí a mládeže 2015 (LODM 2015) 
 VV KNS projednal přípravy Letní olympiády dětí a mládeže 2015, která se uskuteční  
v Plzni  14.6. – 19.6., pořádá Plzeňský kraj. Nohejbal se hraje v úterý 16.6. trojice a 17.6. 
dvojice v areálu TJ Sokol Plzeň Doubravka. 
Pan Barák informoval o stavu organizačních příprav – finanční zajištění (dotace KÚ PK),  
suchá a mokrá varianta soutěže, technické zajištění soutěže, řízení soutěže a hrací 
systém (pánové ing.Stehlík, Pamánek), moderování soutěže (pan Sládek), rozhodčí, 
technický mítink (14.6.2015), diplomový ceremoniál (po skončení hracího dne na místě), 
vyhlášení vítězů (na určeném místě ve městě).  

VV KNS Projednal stav přípravy družstva PK. Schválil nominaci družstva: Buriánek 
Martin, Hokr Filip, Slavíček Josef (všichni TJ Sokol Horažďovice), 1. náhradník Tolar 
Lukáš (TJ Baník Stříbro). Vedoucí a trenér družstva je Mgr. Pavlík Vladimír. 
 

 



         
ad 4/a/ VV KNS se seznámil s informacemi z ČNS – zápis  z 22.-25. jednání VV ČNS.  
        b/ VV KNS se seznámil s informacemi z VH ČNS (Nymburk, 8.3.2015) – projednání zápisu 

z VH. 

        c/ VV KNS  projednal text emailu a přiložený dopis Prezidenta ČNS pana Kamila 

Kleníka adresovaný zástupcům krajských a okresních nohejbalových svazů a 

oddílům a klubům krajských a regionálních soutěží – uplatnění usnesení VH ČNS 

z roku 2009, rozhodnutí Výkonného výboru ČNS k elektronickým soupiskám. Bude 

znovu rozesláno do hnutí v Plzeňském kraji.        
        d/ VV KNS vzal na vědomí průběh soutěží družstev mužů 2015 v okrese Plzeň-město,  
 Plzeň-jih, Plzeň-sever. 
         
ad 5/ VV KNS se seznámil s průběhem dlouhodobých mistrovských soutěží mužů a žáků 

2015, výsledky a tabulky na webu www.nohejbal.eu. 
 Pokuty za nedodržení ustanovení v Rozpisech soutěží budou uděleny na příští schůzi. 
 VV KNS schválil  Rozpis kvalifikace do KP družstev mužů 2016, s rozesláním do 

31.7.2015. 
 VV KNS zhodnotil jednorázové krajské přebory. V jednorázových přeborech dorostu 
účast pouze sestav AC Zruč-Senec. Jednorázové přebory žáků byly zároveň 1. a 2. MT 
v rámci dlouhodobé soutěže. Výsledky na webu www.nohejbal.eu. 
 

ad 6/ VV KNS projednal propagaci nohejbalu v Plzeňském kraji. 

 Nové internetové stránky Plzeňského kraje jsou na adrese www.nohejbal.eu. 
 Článek před zahájením mistrovských soutěží zveřejněn v Plzeňském Deníku. 
 

ad 7/ Příští schůze VV KNS se uskuteční v pondělí 5.10.2015 v Plzni. 
 
 
 
 
Ladislav Gaiger    v.   r.   
předseda KNS Plzeňský kraj 

 

 

 

 

http://www.nohejbal.eu/
http://www.nohejbal.eu/
http://www.nohejbalplzen.com/

